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Sayfa 
VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan'ın, Amerika ziyareti ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün 
yazılı cevabı (7/6706) 

2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İline bağlı Bazı 
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Turizm Bakam İrfan Gür
pınar'ın yazılı cevabı (7/7032) 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Orman Bakanı Hasan Ekinci'ye, dönüşüne kadar, 

Millî Eeitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 
Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetine giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e 

vekillik eden Orman Bakanı Hasan Ekinci yurt dışına gittiğinden, 9 Temmuz 1995 tarihinden iti
baren, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın, 

Arnavutluk ve Makedonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Onur Kumbaracı başı'nın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un (6/1444), 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın (6/461), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri veril

diği bildirildi. 
Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının (3/1870) (S. Sayısı: 868) görüşmelerine 

devam olunarak, ikinci tur görüşmeleri tamamlandı; üçüncü tur üzerinde bir süre görüşüldü. 
Alınan karar gereğince, 14.7.1995 Cuma saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşime 24.00'te 

son verildi. 
Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 
Abbas İnceayan Işılay Saygın 

Bolu İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen Ali Günaydın 
Manisa . Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

14.7 .1995 CUMA 
Raporlar 

1. - Doğru yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi: 14.7.1995) (GÜN
DEME) 

2. - Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; Sivas Millet
vekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Ta
rihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 
Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ye 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 
2/1127,2/1479) (S. Sayısı: 876) (Dağıtma tarihi: 14.7.1995) (GÜNDEME) 

• • • . • • • - _ _ — ; © ' '• 

- 1 4 7 -



T.B.M.M. B:141 14 .7 .1995 0 : 1 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşimini, çalışmalarımızın hayırla
ra vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki 
çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Su
nuşları" kısmında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oyları
nıza sunacağım: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.— Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento heyetinin, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1925) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gene! Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 14 Haziran 1995 tarihli yazısında, Türki
ye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetini 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatının 21 in
ci yıl kutlamaları münasebetiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine davet ettiği bildirilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

•' Yasin HATİBOĞLU 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

' ; Başkanı Vekili ' 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1,- Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ve çalışma süresine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesi

ne göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 14 Temmuz 1995 Cuma günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 un
cu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İhsan Saraçlar 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 
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Öneri: 14.7 1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 876 sıra sayılı kanun teklifinin, 48 saat 

geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
34 üncü sırasına, gündemin 275 inci sırasında yer alan 872 sıra sayılı kanun tasarısının 35 inci sı
rasına; 14.7.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 874 sıra sayılı kanun teklifinin, 48 saat geç
meden, 36 ncı sırasına alınması ve Genel Kurulun 14.7.1995 Cuma günkü birleşiminde Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, saat 24.00'e kadar kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Grup önerisini... 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Yasaların sadece numaraları söylenince bilgi alınamıyor; yasaların 

isimleri de söylenirse... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Anlaşılmadı efendim, hangi kanunlar?.. Ne kanunları?.. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun, tespit edelim; bilgi arz edeceğiz. 
Efendim, öne alınması istenen kanun teklifi ve tasarılarının biri 874 sıra sayılı, diğeri de 876 

sıra sayılı. Bunlar yeni basıldı, gelen kâğıtlar arasında yer aldı. Bunlar, gündemin... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Nedir bunlar?.. Konusu ne?M 

BAŞKAN - Sayın Ayhahv saat 09.30-10.00 arasında Danışma Kurulunu topladık; takdir eder
seniz, 10.30 da buraya çıktık. Onun için, izninizle, ben, bakarak söyleyeyim. Siz de haklısınız... 

SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Oylama esnasında karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN T- Bir dakikanızı rica ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, bugün Kalkınma Plânının görüşmelerinin bitiminden sonra 14.7.1995 ta

rihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 876 sıra sayılı Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Arkadaşları
nın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle İlgili Kanun Teklifinin, gündemin 34 üncü sırasına; 
gündemin 275 inci sırasında yer alan 87|sıra sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının, gündemin 35 inci sırasına; yine, 14.7.1995 tarihli 
Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 874 sıra sayılı Bazı Vergi Kânunlarında Değişiklik Yapan Kanunun 
Yürürlük Maddesinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Teklifinin gündemin 36 ncı sırasına alınarak 
görüşülmesi talep ediliyör.Doğru Yol Partisi Grup önerisinin içeriği budur. 

Şimdi, bu öneriyi... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun, belki müzakere açılacak, bilmiyorum... 
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grup önerisiyle ilgili söz talebi var mı? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Aleyhinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Aleyhinde, Sayın Sungurlu. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Oylamaya geçmiştik Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar,. ne zaman oylamaya geçtim efendim?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Lehinde söz istiyorum. . 
BAŞKAN - Lehinde, Sayın Hatincğlu. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Öneri sahibi olarak lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Lehinde, Sayın Saraçlar. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pla

nın müzakerelerinin bitmesinden sonra, saat 24.00'e kadar devam edecek çalışma süresi içerisinde, 
kanunların görüşülmesi teklifi getiriliyor ve bu arada, kanunlardan önce de, Doğru Yol Partisinin, 
gündemin 12 nci sırasında bulunan soruşturma önergesinin görüşülmesi talebi var ve ondan sonra V 
bazı kanun teklifleri, öne çekilmek suretiyle görüşülmek isteniyor. 

Birincisi şu: Aslında, biz de, bu soruşturma önergesinin görüşülmesini arzu ediyorduk, daha 
önceki Danışma Kurullarına da şifahen götürdük, nedense tasvip görmedi. Bizim dönemimizdeki 
bakan arkadaşlara ait bir soruşturma önergesidir; bir an evvel sona erdirilmesinde menfaat vardır. 
Bir tek bu husus getirilmiş olsa idi, saat 24.00'ten sonra dahi çalışmaya rıza gösterir, bu arkadaşla
rımızın bir an evvel aklanması için gayret ederdik; ama, getirilen husus yalnız bundan ibaret değil, 
başka kanun teklifleri öne çekilmek suretiyle görüşülmek isteniyor. Bu kanunlardan bir tanesi, gün
demde, daha yeni sıraya girmiş; öteki de, bugün dağıtılmış, daha bu gündeme yazılma şansına sa
hip olmamış, 48 saat geçmeden görüşülsün deniliyor. Bunlar da mümkündür, olabilir; ancak, şunu 
söyleyeyim: Günlerdir, aylardır bekleyen bir konu var; dövizzedelerin meselesi. Bizim, dövizzede-
lerin meselesi görüşülmeden, bu kabil kanunların görüşülmesine rızamız yoktur. 

Şimdi, İktidar, dövizzedelerle ilgili olan geciktirmesine, bizleri de ortak etmek istemektedir; 
bizim, buna ortak olmamız söz konusu değildir. Dövizzedeler hakkında nasıl bir karar verilecekse, 
Hükümetin, dövizzedeler lehine vereceği her türlü kararı desteklemeye hazırız. Bunun ölçüsü şu ol
sun veya bu olsun diye bir diretmemiz, bir dayatmamız da yok, makul ölçüler içerisinde, yapabile
cekleri her türlü öneriye, tadilata iştirak etmeye hazırız; ama, o görüşülmeden, gündemin, bu kabil 
meselelerle doldurulması bir haksızlığa sebep olmaktadır. Bir yıldır Meclis kapısında bekleyen ve 
bütün siyasî parti gruplarınca söz verilen dövizzedeler için, İktidar gruplarına inanarak -ki, o inan
cımızda da, biz, haklı olduğumuza, halen inanıyoruz- birlikte kanun teklifi verdik. Şimdi, o kanun 
teklifi, görüşülmek için aylardır bekliyor. Olay bir zulüm haline dönmüştür; bu insanların proble
mini bir an önce çözmek lazımdır; bugün de, bu iş için, zannediyorum, son günlerden biridir. Biz, 
bu sebeple, bu öneriye iştirak etmiyoruz; bir. ..j,/ 

İkincisi, bugün, zannedersem, Planla ilgili 100'e yakın önerge var. O önergelerin müzakere
sinden sonra, zaten, saat 24.00'e bir zaman kalması söz konusu değil; yani, getirilen bunca mese
lenin, bu arada görüşülme şansı yok; gece saat 12'de bitecek çalışmalara bunları sığdırma şansı 
yok. Biz, bu itibarla da, Planın müzakeresi yetişmeyeceği için -ama, eğer yetişecekse, yalnız ve yal-
nız', dövizzedelerin ve soruşturma önergesinin görüşülmesini kabul edebiliriz- diğerlerinin görüşül
mesine rızamız yoktur. Bu sebeple, bu öneriye iştirak etmiyor; aleyhte oy kullanacağımızı ifade 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum. 

Aleyhinde, Sayın Oğuz; buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu vesileyle, Yüce Heyete say

gılarımı arz ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu kabil emrivakileri âdet haline getirdik. Mutlaka, Yüce Kurulun ve 

milletvekillerinin haberi olmadan, hatta, bir fikrî hazırlıklarına dahi imkân ve fırsat verilmeden, bu 
kabil emrivakiler yapılıyor. Bugün de, yine, bir örneğiyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, Planın müzakeresi günlerdir devam ediyor;, bir haftanın sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. İstiyoruz ki, en müstacel konular ele alınarak bir an evvel müzakere edilsin ve halle
dilsin. Bunların içerisinde, Sayın Sungurlu'nun da ifade ettiği gibi, burada, dinleyici localarında bi-
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zi günlerce takip eden, hatta, gelip, genel başkanlarımızla ve grubumuzla temas eden ve kapı önün
de, önümüze geçen ve arabalarımızı durdurarak bize hallerini ifade eden ve bugüne kadar 11 'i de 
intihar etmiş bulunan dövizzedelerle ilgili kanun teklifinin, bir an evvel müzakeresini, Yüce Heye
tinizden istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, ben, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Hayhay efendim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun çalışma düzenlemesini yeniden gözden ge
çiriyoruz. Bu kadar önemli bir konu. Sükunete nasıl avdet edilecek ki, görüşmeleri selametle takip 
edelim. Rica ediyorum sayın milletvekilleri... 

Galiba, 5 kişiyle çalışmak daha rahat oluyor gibi... 

Buyurun. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Gece saat 24.00'e kadar çalışan Meclisimiz, dediğim gibi, şu anda, 
bir emrivakiyle yine karşı karşıyadır. Halbuki, her fırsatta, bu grup önerilerinin buraya gelmesi mü
nasebetiyle çıkıp, ilgili arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz. Milletvekillerinin bir hazırlık yapma 
imkânları ve fırsatları olsun; hiç olmazsa akşamdan haber verilsin; tasarılar veya soruşturma öner
geleriyle ilgili metinler elimize verilsin; hiç olmazsa bir gecelik hazırlık yaptıktan sonra, buraya ge
linip, isabetli ve faydalı bir görüşme yapılsın diye, defeatle söyledik. O sebeple, ben, müzakere edi
lecek konuların müstaceliyetine inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarımın da malumu olduğu gibi, bunların içerisinde, günlerdir, haftalardır, ay
lardır bizi takip eden, mağdur bir topluluk var. Bunların derdine deva olacak tedbirlerin alınmasın
da zaruret var. Bunlarla ilgili teklif, daha önce oylanarak gündemde sıraya girdi ve öncelikle görü
şülmesi de Yüce Kurulun tasvibine mazhar oldu. Dövizzedelerle ilgili kanun teklifinin en öne alın
masının uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle de, gündemde henüz yerini almamış ve daha dün 
komisyonda müzakere edilmiş kanun tekliflerinin de müstaceliyetini uygun görmüyorum. 

Saygılarımla arz ederim.. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Hatinoğlu, Doğru Yol Partisi Grubu önerisinin lehinde konuşmak üzere, buyurun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Yedinci Beş Yıllık Planın bitiminden sonra, gündemin uzatılarak, aciliyet kesbeden bazı ka
nun teklif ve tasarılarının görüşülüp çıkarılmasının uygun olduğunu; bu konudaki öneriyi destekle
diğimi ve lehte söz aldığımı peşinen beyan etmek istiyorum. 

Dün akşam İsparta'nın Senirkent İlçesinde meydana gelen toprak kayması ve sel felaketi ne
deniyle, can ve mal kaybı olduğu haberleri gelmiştir. Son günlerde bu gibi sel felaketine maruz ka
lan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan 
rahmet, ailelerine de başsağlığı dilerim. Tabiî ki, Meclis çalışmalarımızda, bu gibi felaketzedelere 
yardım elinin uzatılması ilk hedefimiz olmalıdır. 

Plan görüşmelerinin bitiminden sonra, idarî yargıyla, tarım satış kooperatifleriyle ve vergi ka
nunlarıyla ilgili kanun teklifleri görüşülmek ve çıkarılmak için önplana alınmaktadır. Tabiî, bu ka
nunlar çıkmasın demiyoruz; ancak, ülkemizde son bir haftadır çok büyük sel felaketleri yaşanmak
tadır. Dün akşam da -demin dediğim gibi- İsparta, ondan önce İstanbul, Ankara ve Artvin-Yusufe-
li'deki -2 vatandaşımızı kaybettik, şehrin yarısını sel aldı- sel baskınlarıyla ilgili bir bir afet araştır
ması ve görüşmesi derhal gündeme getirilmeliydi; ama, bu konuda ne yapıldığını da bilmemekteyiz. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, tabiî ki* kanunları çıkarmamız lazım, ben çalışmaların devamından 

yanındayım. Bu kanunlar da çıksın, bunlara da karşı değilim; ancak, sokaklarda, Meclis kapıların
da, banka kapılarında bekleyen çok vatandaşımız var; dövizzedeler diye hergün gündeme gelen bir 
olay var, onu da buna eklemek kaydıyla veyahut da bunları öne almak kaydıyla bir temenni tekli
fim var; Doğru Yol Partisinden arkadaşlarımın bu önerisine tabiî ki katılmakla beraber, bunları da 
iyi niyet olarak iletmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlar, çok mühim bir konuya daha değineceğim: Plan ve Bütçe Komisyonundan 
-sayın grup başkanlarımız da biliyor- Trafik Kanunu Tasarısını geçirdik. Bu, önemli bir tasarıdır ve 
trafik cezalarını çok yüksek bir şekilde artıran ve bâzı cezalarla birlikte tedbirler de getiren büyük 
bir trafik paketidir. Bu tasarı Genel Kurulda bekliyor; her gün, trafik kazalarında 15-20 vatandaşı
mız hayatım kaybetmektedir. Gelin, bu akşam sabaha kadar çalışalım, yarın da çalışalım ve trafik 
kanunu ile dövizzedelerin bu tasarılarını çıkaralım. 

Tabiî ki, arkadaşların getirmiş olduğu i ki-üç kanun teklifinin, çalışma sürenin uzatılarak gün
deme alınmasına hiçbir diyeceğimiz yok; ama, bunlardan önce, bizim, bugünlerde meydana gelen 
afetlere de el atmamız, göz atmamız gerekiyor; daha sonra trafik kanunu tasarısını getirelim, onun 
arkasından da dövizzedelerin meselesini halledelim. 

Biz, bunlarla ilgili kânunları çıkaracak mıyız, çıkarmayacak mıyız?... Önümüzdeki günlerde 
tatile giriyoruz. Banka genel müdürü kalkıyor "ya beni kurtarın, ya bunları kurtarın ya da bankayı 
kurtarın" diyor. Bu Meclis, bu vatandaşları, kurtarmak mecburiyetindedir. Vatandaşların bu gibi 
dertlerini Meclise her gün taşımamıza gerek yok. Hükümet, gücünü de ortaya koysun ve "ben bu 
tasarıyı çıkarıyorum" veya "çıkarmıyorum" desin. 

Sayın Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerine sesleniyorum: Elbette ki, cumartesi günü de 
çalışalım pazar günü de çalışalım; ama, konu, sadece bu iki teklifle kalmasın; buna, acilen, birinci 
olarak dövizzedeler, ikinci olarak trafik kanunu tasansı ve üçüncü olarak da bugünlerde meydana 
gelen afet,durumlarını araştıran bir araştırmayı da gündeme alarak bu haftanın gündeminin bu 
şekilde kapanmasını talep ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 
Sayın milletvekilleri, yanlış bilgilenmeyi önlemek için bir hususu açıklamak istiyorum: Sayın 

Hatinoğlu, "süre uzatımının yanında olduğunu, süre uzatımına katıldığını" ifade buyurdular. Öner
ide süre uzatımı talebi yoktur. Sadece, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ile Gelen Kâğıtlar-
daki tekliflerin gündemde ön sıralara alınması önerisi vardır; bu hususu Genel Kurulun bilgilerine 
sunuyorum. 

Sayın Saraçlar, söz talep ediyordunuz; buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sizleri, söz

lerime başlarken saygıyla selamlıyorum. 
Biz, gündemde, 34 üncü sıraya kadar gelen hususlarda bir değişiklik yapmış değiliz, teklif ver

miş değiliz. Sadece, birtakım öncelikleri dolayısıyla, Tarım Satış Kooperatifleriyle, idarî yar
gılamayla ve Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili, iki tanesi birer maddelik, bir tanesi de gayet kısa bir 
başka kanun tasarısını huzurlarınıza getirdik; görüşülmesinde yarar vardır. 

AHMET REMZİ HATÎP (Konya) - Tarım Satış Kooperatifleriyle ilgili olanı uzun efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Arkadaşlarımızın söylediklerine karşı değiliz, onların da 
görüşülmesi gerekecektir; biz, onlara karşı değiliz. 

Durumu takdirlerinize arz ediyorum. 
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Sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar) • , 
BAŞKAN - Öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Saat 11.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 11.05 

' • ' • • • ' • • ' • . - © ; - ' ' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

'.-." _ ® _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ve çalışma süresine ilişkin DYP Grubu öne

risi (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisinin Grup önerisini oylamış, talep üzerine 

dikkate aldığımız karar yetersayısının olmadığını tespit etmiştik. Şimdi, Grup önerisini yeniden oy
layacağım; karar yetersayısını arayacağım. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1 -Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Dün geceki oturumda, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü tur görüşmeleriyle ilgili 

olarak, Grubunun görüşlerini ifade eden Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın konuşması ya
rıda kalmıştı. Bu defa, eksik kalan 20 dakikalık süresini tamamlamak üzere, Sayın Ayhan'ı kürsü
ye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü tur görüşmelerinde yarım ka
lan konuşmamı tamamlamak üzere, Refah Partisi Grubu adına huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, hatırlanacağı üzere, daha önceki konuşmamda, Türkiye'nin, 1960'tan 
sonra planlı döneme geçtiğini; daha önce, 1930-1940 yılları arasında, o zamanki dünya iktisadî 
konjonktürü şartlarında da, yine, planlama ihtiyacı hissettiğini ve planlamanın, sınırlı kaynakların 
verimli ve önceliklere göre kullanılması için zarurî bir iktisadî araç olduğunu ifade etmiştim. Yine, 
konuşmamda, bu Planın bir itirafname olduğunu ve Altıncı Plandaki başarısızlıkları açıkyüreklilik-
le sergilediğini; yine, getirilen Yedinci Planın, Türkiye'nin, âdeta, Avrupa Birliğine teslim planı ol
duğunu ifade etmiştim. 

(1) 868 S. Sayılı Basmayazı 12.7.1995 tarihli 139 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Daha önceki uygulamaların tarımda başarılı olmadığını ve bu Planın da tarım için bir hedef 

getirmediğini, sanayide başarılı olmadığını, sanayi için sektör bazında bir hedef getirmediğini ifa
de etmiştim ve misal olarak da, geçtiğimiz yirmi otuz yıllık dönemde, Japonya'nın dışında, Güney
doğu Asya'da, Kore'nin, Malezya'nın; batılda da İspanya ve Portekiz'in, hatta, Yunanistan'ın fev
kalade başarılı yönetimlerle kalkındığını; plan yapmanın kifayet etmediğini; uzmanların, her vakit 
iyi plan yaptığını; ama, hatanın, hastalığın, icradan, hükümetlerden kaynaklandığını;Türkiye'nin, 
1970'li yıllarda, özel sektörde ve kamu sektöründe fevkalade güzel bir sanayileşme hamlesi yaptı
ğım ve bunu, planlarda ifade edilen sabit sermaye yatırımları içindeki imalat sanayiinin payının 
yüksek olmasından; ayrıca, tarımda da, yatırımların yüksek olmasından anladığımı ifade etmiştim. 

Yine, 1980'den sonra uygulanan yüksek enflasyon, yüksek faiz, haksız vergiler, zulüm haline 
gelen vergiler, Gelir Vergisi, KDV, Peşin Vergi, Hayat Standardı Vergisi, Net Aktif Vergisi, Eko
nomik Denge Vergisi ve ismi konulmamış enflasyon vergisiyle, âdeta bir vergi terörü estirildiğini 
ifade etmiştim. 

Bu Plana baktığımızda, vergiyle ilgili bir kaydı, bir ibareyi gözlerinizin önüne sermeden geçe
meyeceğim. Bakın, müzakere ettiğimiz Planın 89 uncu sayfasında, vergiyle ilgili yapısal düzenle
meler ifade edilmekte ve hemen ikinci paragrafta, sosyal güvenlik primleri dahil vergi gelirlerinin, 
gayri safî yurtiçi hâsıla içindeki oranı, ülkemizde, 1992 yılında yüzde 22,4 iken, OECD ortalama
sının yüzde 38,8 (yani yüzde 39) olduğu belirtilmektedir. Burada, hemen şunu söylemek istiyorum: 
Değerli Planlamacı arkadaşlarımızın, uzmanlarımızın tespitleri doğrudur; ancak, bu mukayeseyi 
yaparken, Türkiye'deki insanın satın alma gücü ve zarurî masraflarını karşılayacak geliriyle OECD 
ülkelerindekinin farklı olduğunu bilmek gerekir. Orada, bugün, ayda, 3 bin-4 bin mark mertebesin
de, (100-150 milyon lira mertebesinde) geliri olanlardan, ticaret erbabından, iş hayatındaki insan
lardan alabileceğiniz vergiyle, Türkiye'de geliriyle ancak geçinebilen, orta ve küçük esna/ için, 
çiftçi için, çalışanlar için, vergi yükünün, OECD ülkeleri seviyesine getirilmesinin mümkün olma
dığını ifade etmek istiyorum. 

Yine bu Planda, mükellef başına ödenen vergiler ve gelir üzerinden alınan vergilerle ilgili fev
kalade isabetli tespit edilen rakamlara baktığımızda; mesela, çalışanlar, emeğiyle geçinenler, orta
lama yüzde 16,9 (yani yüzde 17) vergi öderken, faiz ve rant geliri temin edenlerin, yüzde 5,9; ya
ni, yüzde 6 vergi ödediği görülmektedir. Yani, Türkiye'deki sistem, vergi bakımından bir zulüm
dür, haksızlıktır; üretenleri, emeğiyle geçinenleri mağdur etmekte ve rantiye kesimlerini mükafat
landırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yine, bu, geçtiğimiz dönemde, memleketimizde takip edilen yüksek enf
lasyon, yüksek faiz, vergi zulmü ve istikrarsız kur politikalarıyla yüzlerce halk şirketinin batırıldı
ğını, KİT'lerin batırıldığını, esnafın batırıldığını, orta ve küçük sanayinin batırıldığını ve mağdur 
edildiğini ifade etmiştim. ' 

KİT'lerle ilgili çok konuştuk burada, bir cümleyle, tekrar, ifade etmek isteğidim şu: 1987 yı
lında bu Meclisten bir kanun çıkmış; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 22 nci maddesi
ne, bir (1) fıkrası ilave edilmiş. Bu fıkrayla, kamu kuruluşlarının, KİT'lerin, bütün iktisadî devlet 
teşekküllerinin emekli olan çalışanlarının sosyal güvenlikle ilgili ödemelerinin -ki, bugün, bu, ay
da 4 milyon 700 bin lira mertebesindedir- emeklilere ödenen bu paranın bu kuruluşlar tarafından 
ödenmesi hükmü getirilmiş. Yani, özel sektörden emekli olan bir insanın emeldi maaşına ilaveten 
aldığı sosyal güvenlik yardımını, doğrudan doğruya Sosyal Sigortalar ödeyip Hazineye rücu etme 
imkânı varken, kamu iktisadî kuruluşlarıyla ilgili, KİT'lerle ilgili bu haksız yük, KİT'lerin sırtına 
getirilmiştir. Söylemek istediğim şu: KİT'leri geri teknolojiye mahkûm etmişsiniz, KİT'leri, ser
mayelerini artırmayarak, yüksek faizli, kısa vadeli borçlara mahkûm etmişsiniz, KİT'leri kötü yö-
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netmişsiniz ve ayrıca, sırtlarına bir çuval da yük vermişsiniz "emeklilerin, geride kalan yetimleri
nin, dullann bütün sosyal güvenlik yardımlarını da sen ödeyeceksin ölünceye kadar" diye, sırtına 
trilyonlarca liralık yük vurmuşsunuz; ondan sonra "hadi bakayım ey KİT, sen, özel sektörle bera
ber yarış yap, rekabet et" demişsiniz. Yani, benim, zaman zaman ifade ettiğim, KİT'lerin gaflet, 
dalâlet, hatta hıyanetle batırıldığı istikametindeki beyanlarımın mesnedi budur. Ben, bu Kanunun 
müzakeresinin, bu Mecliste, 1987 yılında yapıldığı celsenin bütün zabıtlarını tetkik ettim; maale
sef, buna karşı çıkan sadece bir milletvekili var -yanlış hatırlamıyorsam, Cahit Tutum isimli bir zat
tır- onun dışında, bu, heyamolayla buradan gelmiş geçmiş. KİT'lerle ilgili değerlendirmem budur. 

Muhterem arkadaşlar, yine,, bu müzakerede, Planla ilgili söylemek istediğim bir diğer husus 
var; o da, dışticaretin dengeli olarak gelişmesidir. Bendeniz, bu Planın hazırlığı sırasında -vaki mü
racaat üzerine- Planla ilgili mütalaalarımı, birkaç sayfa halinde, DPT'ye, ilgili kuruluşlara, Hazi-
ne'ye, Dış Ticaret Müsteşarlığına arz etmiş ve orada da bunlan beyan etmiştim. 

Bunları niçin söylüyorum; bakın, burada -misal olsun diye söylüyorum- Kore'yle ilgili bir ki
tap var elimde. Bu kitabın 58 inci sayfasını açıyorum; burada, bakın, Kore'nin dışticaretinin dağı
lımı var. Sözü bir yere getirmek istiyorum, o da şudur: Nedir dağılımı; Kore'nin dışticaretinin yüz
de 25'i -ithalat ve ihracatı- Asya ülkelerine -yüzde 22 mertebesinde- yani dörtte biri Asya ülkele
rine, dörtte biri Amerika ülkelerine, aşağı yukarı yüzde 10'u da Avrupa'ya ve geri kalan yüzde 
20'si de dünyanın diğer bölgelerine'. Bu, Kore'nin aşağı yukarı 80-90 milyar dolarlık ihracatının, 
bir o kadar da ithalatının, 160 milyar dolar yıllık dışticaretinin dengeli dağılımıdır. 

Bunu niçin söylüyorum, şunun için söylüyorum: Türkiye'nin dışticaretinin son yıllarda, 
1980'den sonraki politikalarla, giderek AET ülkelerine, Avrupa Birliğine, Avrupa Topluluğuna 
doğru kaydığını görüyorum. Bu, bugün, yüzde 50 mertebesindedir; yüzde 50'nin de üzerine çıkmış 
durumdadır. Yani, bir memleketin, dışticaretini belli bir bloka ipotek etmesi, o blokun çerçevesin
de tutması, ileride o ülke için, hem iktisadî, hem de siyasî birtakım riskleri taşır, bunu ifade etmek 
istiyorum. 

Tabiî, Kore olayında, hemen şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Bakın, 1980 ilâ 1992 yıl
lan arasında, Kore'nin dışticaretinin yapısını analiz eden bir tablo var burada. Bu tobloya baktığı
nız zaman, imalat sanayii mamulleri, makine ve teçhizat ihracatı 1980'de 9 milyar dolardan, 
1992'de 40 küsur milyar dolara yükselmiş; yani, kalkınan ülkelerin, sanayileşmeyle kalkındığını 
ortaya koyan bir belgedir, misaldir diye arz ettim. 

Yine, bizim dışticaretimizin teknolojik yapısı üzerinde birkaç kelimeyle durmak istiyorum. Bu 
da, bilhassa, dikkatle takip edilmesi gereken bir husustur. Bakınız, OECD'nin yayımlamış olduğu, 
OECD ülkeleriyle ilgili bir rapordan okuyorum: "Türkiye'nin dışticaretindeki yapısı nedir?" Yani, 
dışticaretin, teknolojik seviyesi itibariyle değerlendirilmesidir, bu. Dışticaret ürünleri yüksek tek
noloji, orta teknoloji ve düşük teknoloji diye üçe ayrılmış. Şimdi, bu, yüksek teknoloji ve düşük 
teknolojiye baktığınız zaman, ihracatın ithalatı karşılama oranı, tabiî, sanayileşmiş ülkelerde -me
sela, Almanya'yı örnek olarak aldığınız zaman- yüksek teknolojide 1,13'tür, yani, aldığından faz
la satıyor, orta teknolojide 1,88'dir, aldığının 2 misli satıyor, düşük teknolojide 0,86, yani, az satı
yor, çok alıyor. Peki, Türkiye'ye baktığınız zaman nedir; Türkiye'nin yüksek teknolojide ihracatı
nın ithalatını karşılama oranı yüzde 18'dir, orta teknolojide yüzde 19'dur, düşük teknolojide yüz
de 1,86'dır. Yüksek teknoloji dediğimiz şeyler nedir derseniz; hemen, uzayla ilgili, havacılıkla il
gili büro makineleri, kompütürler, elektronik komponentler ve ilaç sanayii, enstrüman ve elektrik 
makineleridir; teknolojide kullanılan, proseste kullanılan enstürmanları kastediyorum. Orta tekno
lojide, motorlu taşıtlar, kimyevî maddeler, diğer sanayi mamulleridir; düşük teknolojide, diğerleri
dir. Yani, Türkiye'nin Yedinci Beş Yıllık Plan Döneminde, ekonomiyi yöneten birimlerin dikkat-
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le göz önünde tutması gereken husus, yüksek katma değeri olan ürünlerin üretimini hızlandıracak 
bir politikanın çok yakın takip edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, yine "bu proje, bu Plan, Türkiye'yi, Gümrük Birliğine teslim etmek için 
ortaya konulmuş bir plan" dedim. Tabiî, Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesi çok tartışmalı bir 
meseledir. Aslında, Türkiye'nin, Gümrük Birliği sonunda tam üyeliğini getirecek olan bu anlaşma, 
Lozan Banş'mdan sonra en mühim anlaşmalardan biridir. Belki, bugünün hayhuyu içinde ve ka
muoyu oluşturan kurumların da meseleyi ciddî olarak değil, belli bir fikre angaje olmuş bir anla
yışla değerlendirmeleri sebebiyle, maalesef, ciddî olarak ortaya konulamıyor; ama, Gümrük Birli
ğine geçtiğimiz zaman, Türkiye'nin birtakım sıkıntılarla karşılaşacağını görüyoru. Bu, yerli sana
yinin, iç piyasanın, ticaretin yabancıların eline geçmesi şeklinde olacaktır, mevcut sanayinin, reka
bet edemeyenlerin kapanması şeklinde olacaktır, işsizlik doğurması şeklinde olacaktır. Bakınız, da
ha bugünden, 1980'den sonra, hele hele, 1990'dan sonra takip edilen politikalarla, orta ve küçük 
esnafımız kayboluyor. 

Geçenlerde, bir vesileyle, bir toplantı için istanbul - Üsküdar'da Bağlarbaşı'na gittim; baktım, 
büyük, devasa bir bina. Nedir bu diye sordum; yanlış hatırlamıyorsam, CAPITOL dediler; Fransız
lar, Belçikalılar, birileri gelmişler, devasa bir alışveriş merkezi yapmışlar. Açılışlarına, zaman za
man basından muttali oluyoruz; 100 milyon, 80 milyon dolarla gelip, ticarî pazarlama şirketleri bü
yük hipermarketler kuruyorlar ve bizim esnafımızı, marketlerimizi, bakkallanmızı, orta ve küçük 
esnafımızı mahvediyorlar, piyasadan silip süpürüyorlar. Ayrıca, bu trilyonlarca liralık yatınmrda 
devletten büyük teşvikler alarak, düşük krediler alarak, fon kredileri, destekleri alarak, gümrük mu
afiyetleri alarak, vergi muafiyetleri alarak yapıyorlar; yani, Türkiye'de, Batı sermayesinin vahşi bir 
şekilde, Türkiye pazarını istila ettiğini görüyoruz. Bunu, burada zikretmeden geçemeyeceğim. 

Ayrıca, yine Gümrük Birliğiyle ilgili meselenin bir kimlik tarafı var. Biz, Müslüman bir top
lumuz, Batılılar Hıristiyan bir toplum. Bu farkı burada, muhtelif müzakerelerde, uzun uzun ortaya 
koyduk. Nitekim, geçenlerde arz ettiğim gibi, 21 Şubatta yayımlanan Ekonomist Dergisinde, Tür
kiye'nin Avrupa Topluluğu münasebetlerini değerlendiren bir yazıda, son paragrafta şu ifade edi
liyor: "Yunanlıların muhalefeti bir tarafa, siz, Topluluğa Üye olmak için, çok Müslümansınız -too 
moslem, to qualify- yani, topluluk standartlarına uymayacak derecede dindarsınız" diyor; aynen 
ifade budur, isteyene veririm. 

Şimdi, benim burada söylediğim şudur: Yani, Batı, bizim Müslümanlığımızdan hoşnut değil; 
biz, Müslümanlıkla saadet bulacağımıza inanıyoruz, Müslümanlık kuvvetlenirse, güçlenirse, ahlak 
ve maneviyat güçlenirse, bu toplumun saadet duyacağına, saadet bulacağına inanıyoruz; Batı ise 
"hayır, fazla Müslüman olamazsınız" diyor. 

Nitekim, bakın, geçenlerde basında çıktı; yine, burada bir değerlendirme yazısı var: Fransa'nın 
yeni Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın beyanları var; ne diyor: "Türkiye'nin Gümrük Birliği üye
liğine hayır derseniz, Türkiye'de Müslümanlık kuvvetlenir. Bu, Batı,için fevkalade yanlış olur. -
toplantıdaki beyanlarını naklediyorum- Türkiye'nin Gümrük Birliği üyeliğine hayır derseniz, Tür
kiye'de güçlenen dinî faaliyetler, Müslümanlık daha da güçlenir, Batı'ya tepki halinde güçlenir ve 
bu Batı için de felaket olur." Bu manada birtakım beyanları var. Yani, bunlar açık seçiktir; ama, 
maalesef, tabiî, bizi yöneten Batıcı zihniyetler, Batıperest zihniyetler bütün bunları görmüyorlar, 
Türkiye'yi bir felakete götürüyorlar. Aslında yapılması gereken, Türkiye için bu kadar mühim olan 
bir kararın, Gümrük Birliğinin mutlaka bir referandumdan, halkoyundan geçirilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, bu Planda, mahallî idarelerle igili birtakım beyanlar var; ama, da
ha dün Komisyonda müzakere edilen, istanbul Metropolüne Hükümetin müdahalesini tazammun 
eden, o istikamette kararını ifade eden kanun teklifleri var. Zaten, merkezî Hükümetin, mahallî ida-
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relerle ilgili tutumunun ne kadar gayri adil olduğunu, ne kadar haksız olduğunu, kaynakların ne ka
dar keyfî dağıtıldığını, burada her vesileyle arz ettik. 

Muhterem arkadaşlar, yine, bu Planda, köylerle ilgili hiçbir kaynak yok. Bir vesileyle arz et
tim; köylerimizin yollan kışın çamur, yazın tozdur, içme suyu yoktur, sulama suyu yoktur, cami
ini tamir edecek kaynağı yoktur, minaresini onaracak kaynağı yoktur, mezarlığını onaracak kayna
ğı yoktur, tarla yollarına traktör batacak, çakılacak, düzeltmeye kaynağı yoktur. Zaten, 1995 yılın
da da, Köy Hizmetlerine 23 trilyon lira kaynak ayırmışız; bunun 18 trilyon lirası maaşlara, 5 tril
yon lirası da yatırımlara harcanmaktadır. 

Burada bir haksızlık var; onu arz etmek için söylüyorum: Bakınız, bugün, nüfusun yüzde 
60'nın yaşadığı belediyelere 100 trilyon lira kaynak ayırıyoruz; ayıralım, şehirlerimiz, kasabaları
mız imar görsün; ama, nüfusun yüzde 40'ının yaşadığı, 23 milyon insanın yaşadığı köylere de, ge
nel bütçeden bir kuruş pay vermiyoruz. Bendenizin bir kanun teklifi var; eğer, Genel Kurula inti
kal ederde, lütuf buyurur desteklerseniz -bütün gruplara mal olsun, hiç mesele değil- buradaki mu
radımız şudur: Köylerimize, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeye ayırdığımız yüzde 12'lik 
paya karşılık, hiç olmazsa yüzde 6'lık bir pay ayıralım. Bunun yüzde 4'ü doğrudan doğruya köy 
bütçelerine verilsin, köyün imar ve mahallî ihtiyaçları için kullanılsın; yüzde 2'si de köylere ait köy 
hizmet birliğinin emrinde, ita amiri olarak kaymakamın denetiminde, köylerin, ilçe seviyesindeki 
müşterek hizmeti için kullanılsın. ' • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, ne kadar süre istersiniz efendim? 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, 5 dakika lütfederseniz toparlarım. 
BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bu teklifi neden verdim: Sakarya'da, kendi seçim çevremde, hilafsız söylüyorum, seçimden 

bir hafta sonra başlayarak 500 köyü ziyaret ettim; tek tek gezdim; iki yılımı aldı; köylerin altyapı
sını gördüm, imkânsızlığını gördüm, fukaralığını gördüm, darlığını gördüm, çamurunu gördüm, to
zunu gördüm, susuzluğunu gördüm, bu noktaya geldim. Biz, bunu köylere yapmaya mecburuz. 
Köy yönetimi gelire kavuşsun; köylerin bir kuruş geliri yok. Belediyelere 100 trilyon lira veriyo
ruz; lütfedelim de, köylere de, hiç olmazsa köy kalkınmasını, tarımın gelişmesini, tarım teknoloji
sinin gelişmesinin sağlanması ve birtakım altyapı hizmetlerinin yapılması için kaynak arayalım, 
beraberce inşallah, bu teklifi kanunlaştıralım. 

Muhterem arkadaşlar, yine, sağlık hizmetleri bakımından söylemek istediğim hususlar var: -
Seçmenle ve çevreyle münasebetlerden, bende doğan kanaatlerdir- Şimdi, gidiyoruz, köylere sağ
lık ocakları, sağlıkevleri yapıyoruz; bir rekabet yar, partizan uygulama var. Hangi parti gelse bun
lar oluyor. Bu köyde sağlık ocağı var, yanındaki köy de sağlık ocağı istiyor. Benim teklifim şudur: 
Gelin, ilçe merkezlerine, nüfusa göre, 30 - 40 veya 50 yataklı, güzel hizmetler verebilecek hasta
neler yapalım, ambulanslar koyalım, köylere mobil hizmet götürelim; yani, seyyar hizmetler götü
relim. Mesela bir doğum olacaksa, her köyde, her yerde telefon yar; alo dendiği zaman, ebe, hem
şire, gitsin, doğumu yaptırsın, gerekiyorsa ambulansa koydursun, hastaneye getirtsin. Yaniv bu hiz
metleri yeniden denetlememiz lazım, yeniden bir modele oturtmamız lazım. Bunları, vaktim olma
dığı için, kısaca ifade ederek geçiyorum. 

Eğitim hizmetlerinde, tabiî, kemiyet keyfiyet meselesi var. Rahmetli Profesör Mümtaz Tur
han, bizim talebelik yıllarımızda ve müteakip yıllarda bunları uzun uzun işlemişti; kendisi, eğitim
le yakından ilgilenen bir zattı, Allah rahmet eylesin. 
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Tabiî, eğitimde, kaliteli insan yetiştirmek zorundayız. Yani, yaygın eğitim gereklidir; ama, 

memleketin iktisadî, içtimaî ve çeşitli meselelerini, hizmetlerini yürütecek olan bilgili, yetenekli in
san yetiştirilmesi de, kalkınmanın temelidir. Kalkınma, yaygın eğitime paralel olarak, toplumu bü
tünüyle yönetecek kalifiye insanların yetiştirilmesine bağlıdır. 

Yine, eğitimde ahlak ve millî vasıfların verilmesi, millî seciyenin, dinin, din duygusunun, din 
sevgisinin, Allah sevgisinin, tarih değerlerinin benimsetilmesine* bilgili insan yetiştirilmesine ihti
yacımız var. Eğitimde, dini öğretmeye mecburuz. Şimdi okullar tatil; inanıyorum ki, hepiniz, ev
latlarınız, yeğenleriniz, yakınlarınız, hadi Kur'an-ı Kerim öğrensin/namaz suresi öğrensin diye, 
hangi camiye gitsin diye yer arıyorsunuz; ta, bizim lojmanlardan Ayrancı'ya gelen çocuklarımız 
var. Eğitimde bu verilemiyor, yani, ilkokula başlayan bir evlat, bir yavru a, b, c öğrenirken elif, b, 
t, s de öğrenmesi lazım, Kur'an okumasını öğrenmesi lazım, ibadetini, şartlarını öğrenmesi lazım, 
helallerini, haramlarını öğrenmesi lazım. Bu millet, bizden bunu istiyor; bunu, hep beraber eğitime 
getirelim oturtalım. Yine, eğitimde, eğer biz, geniş çapta halkın desteğini almak istiyorsak, mutla
ka, eğitimde, dinle uzlaşmaya mecburuz. 

Eğitimde gördüğüm bir eksiklik de, ortaöğretime, Osmanlıca derslerini seçmeli olarak da ol
sa, mutlaka koymamız lazım; Türkiye'nin bin yıllık arşivlerini okuyacak insan kalmıyor. 

Geçenlerde, bir kanunun müzakeresinde, İbrahim Halil Çelik Beyefendi, buradan, bu ihtiyacı 
ifade edince, o zamanki Bakan Ercan Karakaş Beyefendi de "getirin koyalım" dedi, fevkalade 
memnun olduk. Yani, ortaöğretimde Osmanlıcayı koymak lazım. Bu, bizim bin yıllık tarihimizin, 
kültürümüzün, mezartaşımızın anahtarıdır; bunu getirmek lazım. 

Değerli arkadaşlar, kamu yönetimiyle ilgili temel ihtiyacımız, ahlaklı, bilgili, ehliyetli, adalet
li, verimli bir yönetim ve personel politikasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Planda, savunmayla ilgili birtakım ilkeleri görmedim veya ben görme
miş olabilirim; ama, temel ihtiyacımız, Türkiye'nin savunmasının güçlendirilmesidir; savunmanın 
da esası savunma sanayiidir. Millî savunma sanayiinin, yapabiliyorsa özel söktör eliyle, yapamadı
ğı yerde devlet desteğiyle, mutlaka geliştirilmesi gerekir. Bugün, fevkalade iyi şartlarda görünebi
liriz, tankımızı Almanya'dan, uçağımızı Amerika'dan, zırhlımızı şuradan buradan alabiliriz; ama, 
bölgemizdeki sorumluluğumuz, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Orta Asya'daki, Ortadoğu'daki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlar mısınız efendim... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - ...sorumluluğumuz sebebiyle güçlü bir sanayie sahip olmaya 

mecburuz. 
Bir diğer hususu da dile getirerek sözlerimi tamamlıyorum; o da çalışma hayatıyla ilgilidir. 

Anayasanın 51, 52 ve 53 üncü maddelerinde işçilerin sendika seçme ve sendika faaliyetleri hürri
yetleri olmasına rağmen, maalesef, buna, işverenler tarafından zaman zaman baskı yapılmaktadır. 
Seçim çevremde yeni kurulan bir büyük fabrikada, sendika kurma teşebbüsü sebebiyle birçok işçi 
işinden atıldı; gittim, vaziyet ettim, görüştüm; baktım ki, Sendikalar Kanununda, bu tip baskılara 
karşı cezaî müeyyide çok zayıf; 1 ilâ 3 aylık bir ceza var; o da, zaten paraya çevrilir; hiçbir mües
siriydi yok. Onun için, bu cezaları da ağırlaştırmamız lazım. Bunu da Çalışma Bakanımıza soru 
önergesiyle yönelttim. Bu tip baskılara karşı, savcılarımızın, resen harekete geçecek şekilde Ada
let Bakanlığı tarafından talimatlandırılması lazım. 

Muhterem arkadaşlar, maruzatlarım bunlardır. Planın, memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim. 
Ayrıca, geçirilen sel felaketleri sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun derim 

ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diler, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP şıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki gruplar adına 
yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, kişisel söz talebinde, sırada, Sayın Esat Bütün ve Sayın Rauf Ertekin vardır; ancak, Sa
yın Ertekin, Sayın Maruflu ile yer becayişi yaptıklarını Başkanlığa bildirdiler; dolayısıyla, Sayın 
Ertekin yerine Sayın Maruflu konuşacak. 

Sayın Bütün, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat)-Adaletinize güveniyoruz. 

BAŞKAN - Sizi kırmam efendim; güveniniz devam etsin. 
Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar 

sunuyorum. 

Öncelikle, görüşmelerine devam ettiğimiz Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı vesilesiyle, plan 
neticesinde, bugün, Türkiye'nin geldiği nokta, gerçekten, Türk Milletine, ülkemizin ekonomik kay
naklarına ve çalışkan insanına yakışmamaktadır. Görüyoruz ki, şehirlerimiz bile köyleşmiştir. Bir
çok şehrimizi sel götürmektedir ve üzülerek belirtmeliyim ki, bu sel felaketlerinde de insanlarımız 
hayatlarını kaybetmektedir; hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sağlık diliyo
rum. 

Eğer, plansız şehirleşme yapsaydık Türkiye'nin hali ne olacaktı; onu da görüyorum. O, nasıl 
plandır ki, şehirlerimizin yüzde 60'ı plansız gecekondulaşmış. O nasıl planlı kalkınma dönemidir 
ki, tarımda plansızlık devam ediyor; daha bir sene öncesine kadar, tütünde ürettiğini yakan bir ül
keyiz ve köylü ne ekeceğini bilmiyor. Bir sene önce şeker ihraç eden Türkiye, bir sene sonra şeker 
ithal ediyor ve kalkınmak için plan yapıyoruz; bu nasıl plandır... 

Planların, bir ülkenin geleceğine ışık tutması, yol göstermesi ve geleceğini tespit etmesi gere
kir. Bir milletin geleceğini görmek istiyorsak, gençliğe bakmamız lazım; gençliğin de, planlı döne
me geçmesi gerekirken, bugün, onlarda da aynı plansızlığı görüyoruz. 

1 milyon 300 bin lise mezunu, üniversite imtihanlarına giriyor; 894 bini ikinci basamağı ka
zanıyor ve bunlardan ancak 200 binini; yani, yüzde 15'ini üniversitelere yerleştirebiliyoruz, gerisi
ni sokağa terk ediyoruz'planlı dönemde. Neden; çünkü, planlar, Türk Milletine göre, Türk Milleti
nin ihtiyacına göre, ülkemize göre, çevremize göre hazırlanmamıştır ve bu Plan da, aynı şekilde
dir 

Bu Plan, üzülerek belirtmeliyim ki, Türk Milletine bakmıyor, AT'a bakıyor hem de at gözlü
ğüyle AT'a bakıyor; çünkü, bu Planın her noktasında tek dayanak olarak Avrupa Birliği vardır. Av
rupa Birliğinde de, Türkiye, onursuz bir üyeliğe, sadece Gümrük Birliğine talip oluyor. 

Bu Planı hazırlayanları da kınıyorum; çünkü, bu Planda, bir kere "Türk Milleti" yazmak zah
metine katlanmamışlardır; Türk Milleti, sadece "Türk Lirası, Türk cumhuriyetleri" şeklinde geç
mektedir. Türk Milleti kavramı bu Plandan çıkarılırken, bu Planın hem stratejisinde hem de içinde 
Türkiye'de ayırımcılığa varan etnik ayırımcılıklar yapılmıştır, Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu 
olay korunmuştur. 

İki bakanlığımızın adı "millî" kelimesiyle başlar; Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savunma 
Bakanlığı. Yine bu Planın eğitim bölümünde de "millî" kelimesi çıkarılmış; bir yerinde "ulusal" 
şeklinde geçiyor, ne millî kültürden, ne millî eğitimden bahsedilmektedir. Millî, olmayan bir plan-
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dan, millî olmayan bir eğitimden, millî olmayan bir kültürden bir ülkeye hayır gelmesi de mümkün 
değildir. Bu anlamda da, bu Planı hazırlayanların dilini kınıyorum; çünkü, Türkçeyi katletmişler
dir; "girişim adamı" gibi birtakım uydurma kelimeler yer almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geliyorum bu döneme : Planlı dönemde paramız pul ol
muştur. 1970'li yıllarda -gayet iyi hatırlıyorum- 1 mark 2 veya 3 Türk Lirası ediyordu, bugün 30 
bin lirayı geçti, dolar aynı şekilde...Nasıl, kalkınmalı döneme geçmişiz! 

Yine, 1989 yılında Türkiye'de kişi başına düşen para yaklaşık 59 milyon Türk Lirası iken, 
1994 yılında 64 milyon liraya çıkmış. 1989 yılındaki 59 milyon lira yaklaşık 10 bin dolar ederken, 
bugünkü 64 milyon lira 1 500 dolar bile etmiyor... Yani, Planlı dönemde, Türk insanı ne kadar kü
çülmüş, ne kadar fakirleşmiş. Bunlar neden böyle; çünkü, bu Plan, milletimizin ihtiyaçlarına göre, 
milletin bakışma göre, milletin inançlarına göre hazırlanmamıştır. 

Bakın, Türkiye'nin en büyük çıkarı, etrafındaki ülkelerle dost geçinmektir; dostluğun kaynağı 
da, ekonomik ilişkiden geçer. Bu Plan hazırlanırken, ne Türkiye'nin, coğrafî olarak etrafındaki ül
keler dikkate alınmış ne de Türkiye'nin tarihî, dinî ve kültür kaynakları olan Türk cumhuriyetleri 
dikkate alınmıştır. 7 sayfaya yakın, Dünyayla Entegrasyon Projesinin (Avrupa Birliğine Uyum) 
içinde, Türk cumhuriyetleri sadece 4 satır olarak geçmektedir. 

Şimdi, bu Planı hazırlayanlara soruyorum : Peki, yarın, herhangi bir nedenle, sizi Gümrük Bir
liğine almazlarsa -zaten Avrupa Birliğine almıyorlar, alacaklarına dair hiçbir belirti de yok- bu Plan 
nerede kalacak, bu Planın ayağı nerede kalacak; bu Plan havada kalacaktır; çünkü, bu Planın yüz
de 80'i, yüzde 90'ı, Avrupa Birliğine uyum, Gümrük Birliğiyle entegrasyona göre hazırlanmıştır; 
dolayısıyla da, bu Planın geçerlilik durumu, tutarlılık durumu, sadece, Avrupalının himmetine kal
mıştır. Dolayısıyla,.bu Planın, yeniden gözden geçirilmesi gerekir; Türkiye'nin etrafındaki ülkeler 
dikkate alınarak, yine, Türkiye'nin coğrafî hinterlandı dikkate alınarak, Türkiye'nin tarihî bağları 
dikkate alınarak, Türk cumhuriyetleri dikkate alınarak ve İslam ülkeleri dikkate alınarak hazırlan
ması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, dünya, sadece Avrupa Birliğinden ibaret değildir. Avrupa Birliği, evet, 
dünya ticaretinin yüzde 30'unu, yüzde 40'ını gerçekleştirmektedir; ama, geriye yüzde.70'i kalmak
tadır. Bugün doğuda, bir Japonya gibi, bir Kore gibi, bir Çin gibi, gelişen ülkeler vardır. Ameri
ka'nın yayınladığı en son raporda, pazar olarak 10 ülke gösterilirken, bu ülkeler içinde Avrupa Bir
liği yoktur; ama, Çin veya doğu ülkeleri vardır, Türk cumhuriyetleri vardır, Türkiye vardır. Öyley
se, Türkiye'nin, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelme
si gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bu Planda ve bundan önceki Planlarda yatırım oranlarımız giderek düş
müş. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında gayri safi millî hasılanın yatırım payı yüzde 23 iken bu
gün yüzde 21'e düşmüştür. Yine, tarımda küçülme devam etmektedir ve yüzde 17.9'dan yüzde 
14.9'a düşmüştür. Sadece ve sadece rant gelirlerinde, faiz gelirlerinde artış olmuştur. 21 inci yüz
yıla giriyoruz, "21 inci yüzyıl Türk asrı olacak" diyoruz; ama, bugün hâlâ kadınlarımızda okuma 
yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 28, erkeklerimizde ise yüzde ll'dir. Bugün, devletimiz, birçok 
köye okul yapmıştır; ama, hâlâ öğretmen gönderememektedir ve öğretmen dağılımındaki adaletsiz
liği giderememektedir. 

Bakın, bugün eğitimde, sözde fırsat eşitliği vardır; ama, imkân eşitliği yoktur. Görüyorsunuz, 
geçtiğimiz günlerde özel liselerin ve kolejlerin imtihanı yapıldı. Bu imtihanı kazananlara baktığı
mız zaman; ilk sıradakilerin başta, Sayın Eczacıbaşı'nın oğlu olmak üzere, genellikle gelişmişlik 
düzeyi ve ekonomik durumu iyi olanların çocuklarının olduğunu görüyoruz. Yani, devletin iyi 
okullarından, ekonomik durumu iyi olanlar, daha iyi imkânlarla okuyanlar, özel kurslarda, özel 
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okullarda, özel hocalarda okuyanlar yararlanıyorlar; ama, bunun karşılığında, Anadolu'daki köy
lerde ise, çocuklarımız, okullarda bir öğretmenle okumak zorunda kalıyorlar ve siz bunları aynı 
şartlarda üniversite imtihanına, kolej imtihanına tabi tutuyorsunuz sonra da eğitimde fırsat eşitli
ğinden bahsediyorsunuz... Eğitimin millîliğini kaldırdığınız zaman, buradaki adaletsizlikle insanla
rın gönlünde yara açıyorsunuz, dayanılmaz sıkıntılar meydana getiriyorsunuz. Bugün güneydoğu
da ve doğuda birçok insanımız çocuklarını okula gönderemiyor. Devlet, bunlara on yıldır okuma 
imkânı sağlayabilirdi. Yatılı bölge okulları açarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet,.Sayın Bütün, sürenizin bütününü kullandınız. 
Buyurun. , 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Sayın Başkan, herkese 5 dakika ek süre veriyorsunuz; bana da 5 
dakika lütfen... 

BAŞKAN - Peki, size de, 2 dakika daha konuşma süresi verelim ve hiç sesini çıkarma Sayın 
Bütün. 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Sayın Başkanım, zaten, grubu olan partilerimizin sözcüleri 4'er 
saat konuştular; onlara 5 dakika, bize 2 dakika... Neyse, önemli değil. 

BAŞKAN - Sayın Bütün, haline şükret; ne yapacaksın... Haline şükret... 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Diğer taraftan; enerji noktasında, Türkiye, gerçekten geri kalmış
tır; bugün, hâlâ, nükleer enerjiye geçilmemiştir. 

Tarımda plansızlık devam etmektedir. Sanayide araştırmaya ayrılan pay yüzde 1 bile değildir. 
Yine, dışa açılmada, sadece, Avrupa Birliğine yönelinmiştir. 
Vergide, Türkiye, âdeta, kayıtdışı bir vergi cennetidir. Kendi vatandaşından vergi alamayan 

Türk Devleti, geleceği olan çocuklarını borçlandırmaktan da çekinmemektedir. 
Diğer taraftan, mahallî idarelerdeki dağınıklık artarak devam etmektedir. Bakınız, bugün, 

2716 belediyemiz var. Bunların 2 bine yakını küçük belediyelerdir. Bunların, hiçbir imkânları yok; 
teknik elemanı yok, hizmet araçları yok; almaları da mümkün değil. Daha, hâlâ, belediye kurma
ya devam ediyoruz. Halbuki, bir taraftan, Türkiye'nin idarî yapılanmasının, siyasî yapılanmasının 
yeniden kurulması gerekirken, bir taraftan da, bu dağınıklığın giderilmesi gerekir. İlçeleri ve illeri, 
hizmet merkezleri haline getirerek, bu belediyelerin, bunlarla entegrasyonu sağlanmalı ve genellik
le, İmkânları bulunmayan bu küçük belediyeler, ilçeler ve illerin imkânlarından yararlandırılarak, 
birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır. 

Nüfusun yüzde 40'ını, yani köylüyü unutmuşuz. Köy Hizmetlerine, insanları, sadece 3 ay, ge
çici işçi olarak alıyoruz ve onları, orada, sadece göstermelik tutuyoruz; köylüyü, 9 ay görmüyoruz. 

Tarımdaki plansızlık devam etmektedir. 
Özelleştirmede, bugüne kadar, bir arpa boyu yol alınamamıştır.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygını sun... 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, bu eski göz ağrısıdır; 1 dakika daha süre verelim. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - KİT'lerde zarar, günde, 250 milyar lira; 4 günde 1 trilyon; ama, 

tedbir yok. Niye; çünkü, burada da bir samimiyet yok. Özelleştirmedeki en büyük siyasî soygun 
bankalardadır. Bankalar, gündeme gelmemektedir. Neden; çünkü, rantlar buradan dağıtılmakta, 
reklamlar buradan dağıtılmakta. Sadece bir kamu bankasının verdiği bir yıllık reklam 500 milyarı 
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lirayı bulmaktadır. 500 milyar lira, bir kamu bankasından... Gazetelere, televizyonlara verilen rek
lamların 9 trilyon lirayı bulduğu söylenmektedir, Bu 9 trilyonun, Köy Hizmetleri bütçesine eşit ol
duğunu söylersem, buradaki vurgun ve soygunun ne kadar olduğunu görebilirsiniz. 

Yine, özelleştirmede, kamu lojmanlarından başlanacaktı-ki, saltanata dönüşmüştür-yine, ka
muya ait dinlenme tesislerinden başlanacaktı,Bu tesisler 200 bin yatak kapasitesine ulaşmıştır ve 
halk yararlanmamaktadır, turizme açılmamaktadır, bir avuç üst bürokrat yararlanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula, bir saygı sunun lütfen. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - ...Dolayısıyla, bu noktada da samimiyet yoktur. 
Genel Kurula saygılar sunuyorum; Planın, ülkemize hayırlı olmasını istiyorum, emeği geçen 

bürokratlara da saygılar sunuyorum. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Kişisel görüşünü ifade etmek üzere, son olarak Sayın Maruflu'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
Umarım, şu ilave dakikaları emsal telâkki buyurmazdınız. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Terazinize inanıyorum. 
BAŞKAN - Hayır, terazim önemli değil, adaletime inanın efendim, o, daha iyidir. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Adaletinize de inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde, şahsî ola
rak, birkaç noktaya temas etmek için söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Sözlerimin başında, belki, Yedinci Plan kadar önemli gördüğüm bir hususa kısaca dejinmek 
istiyorum: Dün akşam, bir televizyon kanalında yapılan bir panelde veya bir programda, Parlamen
toya ve Meclise en galiz şekilde, yine, hücumlar yapıldı ve çok enteresandır, orada bulunan arka
daşlarımızdan, biraz, Sayın Ateş buna cevap verme ihtiyacını hissetti. Maalesef, Parlamento çok 
ağır hakaretlere maruz kaldı; ama, ben, bu arkadaşlarıma, niye o kişilere cevap vermedTdiye hay
ret ediyorum. 

Şimdi, şunu da soruyorum: Bu Parlamentoyu istemeyenler, demokrasi düşmanları, acaba, bu
nun yerine ne istediklerini de söylerler mi? Bunu da söylemeleri lazım. Eğer, demokratik parlamen
ter rejimi istemiyorlarsa, onun yerine ne istediklerini de söylemeleri lazım veya bizim arkadaşları
mızın bunu söylemesi lazım. 

Gördüğüm ikinci eksiklik: Burada, 21 inci Yüzyıla giderken, Türkiye'nin önündeki aşamala
rı (evreleri) ve Türkiye'nin önündeki 5 yılı görüşüyoruz. Ne yazıktır ki, basın ve medya, Yedinci 
Kalkınma Planına yeteri kadar yer ayırmıyor. Ben dilerdim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisini he
def alan bu görüşmelerin yerine, bu panellerin yerine; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını didik 
didik edecek bazı programlar yapılsın. Plancı arkadaşlarımız bir hususu unutmuşlar; belki bunu da 
Plana koymak lazım: Türkiye'nin, 21 inci Yüzyıla giderken -hepsi için değil; ama, bazıları için- ka
liteli medya ve basına olan ihtiyacını da Plana yazmak gerekirdi diye düşünüyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bu Planda yer alan bazı hususlara geçmeden evvel, dün burada bana cevap' 
veren bir arkadaşımın, dışborçlarla ilgili değerlendirmesine değinmek istiyorum. Önce şunu söyle
mek istiyorum: Bakıyorum, burada da, özellikle. Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlar, planı ko
nuşmadılar. Ne konuştular; Anavatan Partisinin icraatını konuştular. Anavatan Partisinin icraatı tar
tışılır; ama, Anavatan Partisi, sekiz yıllık iktidarı döneminde, bu ülkede fevkalade önemli projele
ri gerçekleştirmiştir, büyük tesisleri hizmete açmıştır. 
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Burada, Doğru Yol Partisi sözcüsü milletvekillerinin, Planı konuşmayı bırakıp, Anavatan Par

tisinin icraatını tenkit edecekleri yerde; 1992, 1993, 1994 ve 1995 yılının 7 nci ayına kadar neler 
yaptıklarım, burada söylemeleri lazım. Gelsinler, bunu söylesinler. Memleketin ekonomisi ne du
rumdadır, nereden nereye getirdiler; enflasyonu nereden aldınız; dışbörçları nereden aldınız; iç-
borçları nereden aldınız; hangi tesisleri hizmete açtınız?!. 

Burada, bir arkadaşımızın, otoyollarla veya barajlarla ilgili olarak söyledikleri hususların hep
si, Anavatan Partisi zamanında projelendirilmiş, temeli atılmış ve onların zamanında, törenle hiz
mete girmiş olan projelerdir. 

Bakınız, burada, Türkiye'nin dışborçlarının seyri var; bunu, Alâettin Kurt arkadaşımız söyle
di. Ben, hemen, kendisinin verdiği rakamlarla cevap veriyorum: 1984 yılinda 18 milyar dolar olan 
dışborçlar, Anavatan Partisinin, iktidarı devrettiği tarih olan 20 Kasım 1991 'de 48 milyar dolardır. 
Bunun, endeks değerini aldığınız zaman, artış 166. 1991 yılında Doğru Yol Partisi ve SHP Koalis
yon Hükümetinin işbaşına gelmesiyle, 48 milyar dolardan başlatılarak, kendi rakamıyla 65 milyar 
dolar olan borcun, şimdiki endeks rakamının 136'ya çıktığını görüyoruz. Yıl, ortalama baz alındı
ğı zaman, bizim sekiz yıllık ortalama rakamımız 20, onların dört yıllık ortalama rakamı 45. Onla
rın zamanında -tabiatıyla, 45 rakamı 20'den fazla olduğundan- dışborçların arttığını, gayet açık ola
rak görmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisinin kurucusu, Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut 
Özal'ın, Anavatan Partisinin misyonu ve vizyonu olarak öngördüğü bazı hususları ifade ettim. İş
te "bu Planda strateji yok" diye söylüyorum ya, arkadaşlarımız, bunu dahi yadırgadı. Neyi yadır
gadınız, ne demişiz; mesela "bölgelerarası dengesizlik giderilsin" demişiz. Buna karşı mısınız? Gi
derilmesin mi?.. 

Bir arkadaşımız, Sayın Muş Milletvekili, CHP Sözcüsü, Güneydoğu Anadolu ile ilgili bazı ek
sikliklerin olduğunu söyledi. Bu vesileyle, ona da birkaç şey söylemek istiyorum. Doğrudur, böl
gelerarası dengesizlik, Türkiye'de had düzeyindedir; bazı konularda, eğitimde, sağlıkta, sosyal gü
venlikte, endüstrileşmede hepsinde vardır. Ama, şunu söylemek istiyorum.Bakın, elimde bir tablo 
var, bu tabloda; iller itibariyle, devlet bütçesinden ayrılan yatırım imkânlarında, sırasıyla; birinci sı
rada, Hakkâri; ikinci sırada, Sımak; üçüncü sırada, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Bayburt, Si
irt, Kars, Gümüşhane, Van olarak gitmektedir. Yani, devlet, doğu ve güneydoğuya yönelik olan po
litikalarını, hangi iktidar olursa olsun, yerine getirmek arzusu ve gayreti içindedir. 

Ben şunu da ifade edeyim: Bugün, Güneydoğu Anadolu'da altyapı yetersizdir, sağlık tesisleri 
yetersizdir; ama, benim seçim bölgeme gidin, Kartal, Maltepe, Tuzla; işte, sel bastı, orada da alt
yapı yoktur. Orada gördüğünüz mahalle araları, güneydoğudan hiç de farklı değildir. Demek ki, ge
nellikle, altyapı sorunlarının, bu Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde yerine getirilmesi gerekmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, Planda sağlık ve sosyal güvenlik konularında hep eski nakaratları (tek
rarları) görüyoruz. Misal; tek çatı ilkesi gerçekleştirilecektir... Biz, bunu, ta Birinci Plan dönemin-

« den beri yazıyoruz. Bu nasıl gerçekleştirilecekse, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Sağlıkta, bir ulusal sağlık'. sistemi öngörülmüyor, Sağlıkta, mevcut sistemde bazı düzeltmeler 
yapılıyor. Bu da, 21 inci Yüzyıla giren Türkiye'nin, gelir ve refah dağılımı açısından yeterli olma
dığını gösteriyor. 

Eğitim sisteminde dikkatimizi çeken; genel liseler, klasik liseler ihmal edilmiş. Onun içindir 
ki, herkes, bir tazı, bir at yarışı misali, çocuklarını Anadolu liselerine, kollejlere hazırlıyor. Oysa, 
klasik liselerin, başta lisân olmak üzere, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi lazımdır. 
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Çevre konusuna çok önem vermek lazım. Çevrenin, Türkiye'de, kalkınmayla denge içerisin

de yürütülmesi lazım. Mevcut bir Çevre Kanunu var; önce bu Çevre Kanunu uygulansın; yetişme
diği takdirde yeni bir çevre yasası çıkarılsın. Ben, Türkiye'nin her tarafında, özellikle büyük şehir
lerde, Çevre Bakanlığının -hep söylediğim gibi- yeteri kadar fonksiyon ifa etmediğini buradan yi
nelemek istiyorum. Çevre konusu, 21 inci yüzyılın en önemli konuları arasındadır; bilim ve tek
noloji kadar önemlidir. Bu yüzden, çevreye büyük önem vermemiz gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Planda, tabiî güzel şeyler de var; mesela, bir cümle çok hoşuma gitti; 
deniliyor ki: "Millî emekli asgarî ücret sistemi tespit edilecek ve gerçekleştirilecektir" Doğru, bu, 
emeklilerin, dul ve yetimlerin haklarını koruyan, onların hayat standartlarını geliştiren bir sistem
dir; ama, asgarî ücretin, bugün, çok komik düzeylerde olduğu Türkiye'de, bu Hükümet, hâlâ, yeni 
asgarî ücreti çıkaramamıştır. Bugün, Çevre ve Sosyal Güvenlik Bakanına da teklifte bulundum as
garî ücretin en az 9-10 milyon lira olması lazımdır ki, vatandaş rahatlasın.-Önemlidir asgarî ücret; 
çünkü, bir kriterdir. Bunun, tekrar gözden geçirilmesini ve bir an evvel çıkarılmasını rica ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun devam edin efendim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Burada, batan bankalardan bahsedildi. Batan bu bankalar, 
en az, dövizzedeler kadar önemlidir, hatta biraz daha önemlidir; çünkü, ekonomik sistemin yanlış
lığından, Hükümetin beceriksizliğinden batmışlardır. Hiçbir yerde olacak şey değildir; binlerce, 
onbinlerce insan mağdur olmuştur. Şimdi, bunların meselelerine de çözüm bulmak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, planlar, hakikaten, önünde 5 yılı içeren, hatta uzun vadeleri içeren stra
tejik dokümanlardır; ama, planların esas başarısı, bunu uygulayacak olan hükümetlerden geçer. Bu 
Planda yer alan önemli noktalar vardır; bunu kabul etmek lazım. Dün de söylediğim gibi, Devlet 
Planlamadaki arkadaşlarımızı, bu vesileyle bir kere daha kutluyorum. Devlet Planlamadaki arka
daşlarımızın, bu Planda yetersiz gördüğü hususların olduğunu da biliyorum; ama, ne olursa olsun, 
bunları uygulayacak olan, siyasî iradeye sahip, güvenilir hükümetlerdir. 

Biz, kuvvetle tahmin ediyoruz ki, bu Plan, önümüzdeki dönemde yapılacak ilk seçimlerden 
sonra işbaşına gelecek olan Anavatan Partisinin bilgili, becerikli, iş bitiren kadroları tarafından re-
vize edilerek, Türkiye'nin önünü açacaktır; Türkiye'yi 21 inci yüzyılda, rahmetli kurucumuz Tur
gut Özal'ın söylediği gibi, dünyanın ilk onbeş yıldız ülkesi arasına sokacaktır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hayal, bunların hepsi hayal... Anavatan Partisi ölmüş de ha
beriniz yok. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize sevgiler ve saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır ve şu andan itibaren değişiklik önergesi kabul süresi bitmiştir. . N 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Komisyon, bir talep mi var? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş

kanım, henüz, önerge gelmeye devam ediyor. 

BAŞKAN - Hayır efendim, biz kapattık; almayın önergeleri. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bize geli

şi yeni oluyor; size geliyor, sonra da bir sureti bize geliyor. Hükümetin, bunlar hakkında görüş 
oluşturması lazım. 

BAŞKAN-Tabiî, bir kere, en azından, katılıp katılmayacağınızı belirlemek açısından... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ,YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet, ka

tılıp katılmayacağımız yönünde görüş oluşturmamız lazım. 
BAŞKAN - Doğrudur; hele, Sayın Devlet Bakanımız bu ihtiyacı hissediyorsa... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Hissediyoruz Sayın Başkanım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Biz, hem 

bu hususta görüş oluşması hem de bundan sonra takip edilecek usul hakkında, Başkanlık Divanı ile 
Komisyonun bir görüşme yapması için, kısa bir ara talep ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ovalı, biliyorsunuz bugün cuma. Saat 12.45'te cuma namazı hazırlığı için 
ara vereceğim. 

Sayın Grup Başkanvekilleri, ne dersiniz, bu 10 dakikalık arayı kaldıralım mı, yoksa, çalışma-
lanmızı öğleden sonraya mı bırakalım?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Öğleden sonraya kalsın Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Öğleden 
sonraya bırakalım efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, önerge üzerindeki görüşmeler henüz başlama

dı; elimizde de vereceğimiz önergelemiz var; ama, kabul etmiyorsunuz... , 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, insaf buyurunuz lütfen... Biz, İki gündür, üç gündür önerge alıyo
ruz; başında da ilan ettik ve "3067 sayılı Kanuna göre, tümünün üzerindeki müzakereler tamamla
nıncaya kadar, lütfen, önergelerinizi verin" dedik ve arkadaşlar verdiler. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Biz de verdik; elimde, sadece iki tane önerge kaldı. Şu anda 
görüşmelere de başlamadık... Lütfen, anlayışla karşılarsanız, önergelerimizi kabul ederseniz, bert, 
olumlu bir katkı olur diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Efendim, emsal olmamak üzere buyurun. • 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Teşekkür ederim, sağ olun. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda, elinde önergesi hazır olan başka arkadaşımız var 
mı? Yok. 

Bundan sonra önerge alma imkânımız yok. 

Saat 14'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.21 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. . @ : ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1..-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 

Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bundan önceki çalışmalarımızda, Yedinci Beş Yıllık Kal

kınma Planının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Plan üzerindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, bir iki hususu, Genel Kurulun bilgilerini tazelemek açısından ifade etmek istiyorum. 
Şu ana kadar verilmiş, bundan sonra verilmesi mümkün olmayan -bundan sonra zaten önerge 

alınmayacak- 112 adet önerge vardır. 
Hükümetin, bu önergelerin bir kısmına katılmış olduğu -önerge numaralan bize geliş sırasına 

göredir- Başkanlığımıza gönderdiği şu tezkereden anlaşılmaktadır: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Başkanlığınıza verilmiş bulunan önergelerden; 4, 15, 16,17,18, 23,28,34,40,48,49,76,79 

numaralı önergelere, Planın bütünlüğünü bozmayacağı nedeniyle, Hükümet olarak katılıyoruz. 

Arz ederim. 
/ Bekir Sami Daçe 

' • : ' • • . ~ Devlet Bakanı" 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - O önergelerin neler olduğunu biz bilmi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeler daha sonra okunacak efendim. 
Şimdi, yapacağım işlemi ifade ediyorum: Sıra numaralarını okuduğum önergeleri bir tarafa, 

bunların dışında kalanları diğer tarafa ayıracağız. Bu önergeleri, Sayın Hükümet katıldığı için, oku
tacağız ve oylayacağız/Ayırdığımız diğer önergeleri de yine sırasıyla okutacağız; Hükümete, Ko
misyona ve önerge sahibine 5'er dakikayı geçmemek üzere -ki, öyle kararlaştırıldı- söz imkânı ve
receğiz -ancak, Komisyon da Hükümet de önerge sahibi de lütfedip söz almayabilir de- daha son
ra bu önergeleri oylayacağız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, affedersiniz, kaç önerge var, kaç tanesini Hü
kümet kabul etti, kaç tanesini kabul etmedi? 

BAŞKAN-Ah, Sayın Saraçlar... 
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. İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, yeni geldiğim için sordum; teşekkür ediyo

rum, kendinizi yormayın efendim; siz açıklamışsınız. 

BAŞKAN-Tamam efendim; teşekkür ediyorum. 

Bu havayı biraz rahat götürmemiz lazım. İzin verirseniz, siz de çok iyi biliyorsunuz, imam 
efendi namaza durmuşsa, cemaat nereden gelmişse, oradan katılır; bir daha, durup, imama kaçıncı 
rekâttasın diye sormaz. 

Şimdi, Sayın Hükümetin katılmadığı önergeleri birer birer okuyacağız, işlem yapacağız; tıpkı, 
bizim kanun tasan ve tekliflerinin görüşmesindeki işlemlere tabi; sonra, oylayacağız. Oylamada, 
kabule mazhar olan Önergeleri bir kenara koyacağız, reddedilenleri bir kenara koyacağız. Sonra, 
kabul edilmiş olan önergeleri -ki, eğer bunlar da kabul edilirse, yani Hükümetin katıldıkları da ka
bul edilirse- müzakereli kabul edilmişler ile, katılarak kabul edilmiş olanları ayrıca işleme tabi tu
tacağız, yani, müzakere açacağız, oylayacağız ve onların içerisinden kabul edilenler olursa, tümüy
le birlikte Hükümete iade edeceğiz; Hükümet bir rapor hazırlayacak, 10 dakikada, 30 dakika hazır
layacak, neyse... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - İkinci aşa--
madakiler için... 

BAŞKAN - Efendim, ben de onları anlatıyorum, ikinci safhayı anlatıyorum... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Tamam. 
BAŞKAN - Yani, ikinci safha bitti... İkinci müzakereden sonra, kabul edilmiş olabilir, kabul 

edilmemiş olabilir. Kabul edilmiş olanları tümüyle birlikte Hükümete iade edeceğiz. Hükümet, on
ların ışığı altında ve Planın bütünlüğü içerisinde onları yerlerine monte edecek ve Başkanlığımıza 
bir rapor yerecek. Biz de, bu raporu, içtüzüğün 73 üncü maddesine göre Genel Kurula arz edece
ğiz; yani, siyasî parti gruplarına ve iki sayın üyeye, o rapor üzerinde, isterlerse söz vereceğiz ve söz 
sürelerini de İçtüzüğün 61 inci maddesine göre değerlendireceğiz. Biliyorsunuz, konuşma süreleri, 
gruplar için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. O işlem de bittikten sonra, o değiştirilen 
geri verme gerekçeleriyle birlikte, Planın tümünü Sayın Genel Kurulun açık oyuna sunacağız ve 
böylece bitmiş olacak... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Bir önerge, Planın -sayfa belirtilerek, 

paragraf belirtilerek- belirli bir kısmına monte edilmeyi öngörüyorsa ve bu önerge, Hükümet tara
fından da Genel Kurul tarafından da kabul ediliyorsa, tekrar müzakereye nasıl açılır?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Hayır, o 
yok; birinci kısımlara yok... 

BAŞKAN - Efendim?.. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Yani, bakınız, tekrar ediyorum: Şu say
fadaki beşinci paragraftan sonra gelmek üzere, aşağıdaki ibarenin bir paragraf olarak monte edil
mesini isteyen bir önerge, görüşüldü ve kabul edildi. Şimdi, bu önergeyle o sayfada bir değişiklik 
oluyor; Genel Kurul bunu kabul ettiğine göre, bir daha bunun müzakeresine gerek var mı diye so
ruyorum. -

BAŞKAN -Efendim, bunun müzekeresi yok. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Tamam, onu öğrenmek istiyordum. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ OVALI (Bursa) - Hüküme

tin katıldıklarının yok... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Yani, bazı önergelerde, şuraya gelecek 
falan denilmiyor; şu da şuraya girsin denilmiyor... O zaman, Komisyon, onu bir yere monte ede
cek; o, monte ettiği yer üzerinde konuşulacak; ama, bir yere mahsus olarak verilmiş önergelerde 
böyle bir şey yok. 

BAŞKAN - Efendim, belki tereddütler ve zihinlerde teşevvüşler olur diye tekrar ifade ediyo
rum: Bu müzakere ve oylama esnasında, Hükümetin katılmadığını ifade ettiği önergeler olabilir ve 
Hükümetin katılmamasına rağmen Genel Kurul kabul etmiş olabilir; işte, onları ayıracağız, onlar 
üzerinde ikinci bir görüşme yapacağız. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Hükümetin katılmadığı, ama Genel Ku
rulun kabul ettiği... 

BAŞKAN - Efendim, Hükümet katılmadı ya ona... Hükümet katılmadığı için... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Genel Kurul kabul ederse, artık bir da
ha görüşülmeyecek... 

BAŞKAN - Efendim, işte, bir teemmül süresi, bir düşünme süresi... Ne bileyim ben; Anaya
sadaki mantık galiba; yani, iki defa görüşme... Bir de kanundan gelen... (DYP sıralarından "anla
şıldı Sayın Başkan" sesleri) 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Çok güzel anlaşıldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Çok güzel anlaşıldı efendim, teşekkür ederiz. 
BAŞKAN - Sağ olasınız Sayın Arıcı; siz, hep devam ettiğiniz için ve bu tespitimi de hep ar-

*zu ettiğiniz için... 
Y. FEVZİ ARICI (İçeİ) - Lütfettiniz efendim; teşekkür ediyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ifade etmiştim, 112 önergemiz vardır; yüksek müsaadeleri

nizle, Divan Üyemizin, önergeleri oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yüksek müsamahalarınıza sığınarak, bir hususu daha arz etmek istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, beş yıllık bir planı görüşüyoruz; bu, inşallah, ülkemizin, imarına, esen

liğine, huzuruna, mamur geleceğine hizmet eder. Bir eski belediye başkanı olarak şu benzetmemi 
hoşgörünüz: Kalkınma planları, bir anlamda, bir beldenin, bir ilçenin, bir ilin imar planı gibidir; ar
tık, parkı nereye yapacağınızı, yolu nereden geçireceğinizi tespit ediyorsunuz. Onun için, çok 
önemli bir belgedir; devamın, her zaman olduğu gibi, büyük bir ekseriyetle sağlanmasını, takip 
edilmesini, asıl değişiklikler bu safhada yapılacağı için, katkıda bulunulmasını rica ediyorum. 

Efendim, Sayın Hükümetin katıldığını Başkanlığa bildirdiği önergeleri okutacağım. 

4 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında, aşağıdaki değişikliğin ya
pılması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir Azimet Köylüoğlu Abuzer Tanrıverdi 
Muş Sivas Adıyaman 
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Hilmi Yükselen Zeki Naci tarhan Atilla Hün 

Kırşehir Kars Kars 

ibrahim Tez Bahattin Alagöz 

Ankara Gaziantep 
Sayfa 35, son paragraf 
"Türk Medenî Kanununda yer alan, ikametgâh, aile reisliği, soyadı, evlilik birliğinin temsili, 

husumet ehliyeti, evlilik yaşı, mal rejimi, eşlerin meslek ve sanatı, miras, ev eşyaları, resmî nikah 
ve nafaka gibi konularda gerekli düzenlemenin yapılması; evlilik süresince edinilen maddî birikim
de eşlerarası mal birliği ilkesinin uygulamaya geçirilmesi; aile içi sorumlulukların eşit paylaşılma
sı ve kadının toplumsal yaşama eşit biçimde katılımının sağlanması, ceza ve vergi kanunlarında ka-
dın-erkek eşitliğini bozucu ve kadını güç durumda bırakan husuların eşitlikçi bir anlayışla düzen
lenmesi; çalışma hayatını düzenleyen yasalarda gebelik ve doğum izni, kreş ve çocuk bakımevi 
açılmasıyla ilgili maddelerde* kadının çalışma yaşamından kopmasının önlenmesi, aile birliğinin 
güçlendirilmesi ve çalışan annelerin çocuklarının yeterli bakım imkânına kavuşturulmasına yöne
lik değişiklikler yapılacaktır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Hükümet bu önergeye katılmıştı. 
, Bu önergeyi1 oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edil

miştir. I 
15 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Bçş Yıllık Kalkınma Planının 53 üncü sayfasının 
ikinci paragrafına aşağıdaki metnin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Günaydın Muharrem Şemsek Vefa Tanır 
Konya Çorum Konya ' 

Halil Demir Yasin Hatiboğlu Hasan Afşar 

Aksaray Çorum Konya 
, Orhan Kilercioğlu Hacı Filiz Etem Kelekçi 

Ankara Kırıkkale Afyon 
"Bu sebeple, sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla, Konya Ovası ve Orta Anadolu Böl

gesi başta olmak üzere, sulanabilir alanların sulanmaları, modern sulama sistemleriyle, çevre şart
larına uygun olarak gerçekleştirilecektir." 

Gerekçe: Konya Ovası ve Orta Anadolu, ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinmesine rağmen, 
yeterince sulama yapılamadığı için yeteri kadar verim alınamamaktadır. Millî gelirin artırılmasına 
katkısı sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte, ekilmeyen alanların da ekilir hale getirilmesi teş
vik edilmiş olacaktır. Bu sebeple, yukarıdaki değişikliğin Plan metnine eklenmesi yararlı olacaktır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Önergeye katılıyorum efendim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Zabıtlara geçmesi bakımından, ben de bu önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, önergeye katılma usulümüz, maalesef yok; ama... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - İlk defa okunuyor; İçtüzük bana bu hakkı vermiş. 
BAŞKAN -Zabıtlara,geçti Sayın Keçeciler. Çorum Milletvekilinin de imzası var efendim... 
Hükümet bu Önergeye katılmıştı. " 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,16 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısının: 
"V .Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi . 
20. Çevre İle İlgili Kurumsal Düzenlemeler 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" kısmında, 162 nci sayfada 5 inci paragraftan sonra gelmek 
üzere, 

"Bir sürü çevresel olumsuzluklara sebep olan erozyonla mücadele hızlandırılacak ve kapsamı 
yaygınlaştınlacaktır. Bu konuda, devletin alacağı tedbirler.yanında, gönüllü kuruluşların aktif ça-, 
lışmalarına destek verilecektir" şekHnde bir paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Doğancan Akyürek İsmail Sancak Refik Arslan 
İstanbul İstanbul Kastamonu 

Selçuk Maruflu Rasim Zaimoğlu Halil Orhan Ergüder 
İstanbul Giresun İstanbul 

NevşatÖzer 

, Muğla 
Gerekçe: Ülkemizin maruz kaldığı toprak erozyonu dünya ölçülerinin üstüne çıkmıştır. Her 

yıl, takriben 500 milyon ton verimli toprağımız barajlara, denizlere ve göllere giderek heba olmak
tadır. Bu konuda ciddî ve aktif çabalar sarf eden gönüllü kuruluşlarımızı desteklemek, sorunun çö
zümünde faydalı olacaktır. , 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, ben, şahsen, önergeye katılıyorum ve önergeyi hazır
layanlara da teşekkür ediyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Biz de katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Dinçer, Sayın Gökalp, her sayın üyenin katılma talebini alırsam, bu işi bi

tiremeyiz. 
Bu önergeye Sayın Hükümet katılmıştı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
17 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Plana "Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin 
Artırılması projesi ve Kamu Kesiminde Ücret Adaletinin Sağlanması" bölümünün "b) Amaçlar, İl
keler ve Politikalar" başlığı altında yer almak üzere aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Orhan Ergüder Melike Haşefe Ahmet Kabil 
İstanbul İstanbul Rize 

Engin Güner Elaattin Elmas Rasim Zaimoğlu 
İstanbul İstanbul Giresun 

' İlhan Kaya 
İzmir 
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"Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat, günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre 

yeniden düzenlenecektir. , 

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılmıştı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
18 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Planın "Adalet ve Güvenlik Hizmetleri" 
bölümünün "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" başlığı altında yer almak üzere, aşağıdaki paragra
fın, Yedinci Beş Yıllık Plan metnine ithalini arz ve teklif ederim. 

Orhan Ergüder Engin Güner Ahmet Kabil 
istanbul İstanbul Rize 

NevşatÖzer Melike Haşefe Rasim Zaimoğlu 

Muğla İstanbul Giresun 
Refik Arslan Feyzi İşbaşaran Elaattin Elmas 
Kastamonu İstanbul İstanbul 

" İlhan Kaya 

İzmir 
Yargının tam bağımsızlığını temin etme amacı ve hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda, 

2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu yeniden düzenlenecektir. 
BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Plan taslağına, "Makro Ekonomik Politikalar ve Projeksiyonlar bölümünde", sayfa 

166'da, "Yatırım Politikaları" kısmına "yap-işlet-devret modelinin kolaylıkla işletilebilmesini sağ
layacak anayasa değişikliği, Plan dönemi başında hızla gerçekleştirilecektir" ibaresi eklenmelidir. 

Işm Çelebi 

İzmir 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Gerekçe: Yedinci Plan taslağında yer alan yatırımların, özellikle de son derece hayatî önemi 

haiz altyapı yatırımlarının, büyük ölçüde, yap-işlet-devret modeline dayandırıldığı görülmektedir. 
- Gerçekten, bu modelin işletilmesi isteniyorsa, bunu kolaylaştıracak anayasa değişikliği hızla 

gerçekleştirilmelidir. Aksi halde, mevcut durumda, her bir proje için, Danıştay görüşünün alınma
sıyla sonuçlandırılacak uzun bir bürokratik süreç gerekli olmaktadır. 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

28 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Ali Er 
İçel 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Engin Güner 
İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunc a görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının Üçüncü Bölümünde yer alan "HI/15-c "Ulaştırma başlığı altındaki "b) Amaçlar, ilke
ler ve Politikalar" bölümündeki (sayfa 126) 32 nolu tablonun önüne aşağıdaki paragrafın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cemâl Tercan 
İzmir 

Erkut Şenbaş 

İzmir 

Mustafa Zeydan 
Hadcâri 

Abdullah Kınalı 
' I' 
Hatay 

A.Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Turgut Tekin 
. Adana 

Kentlerarası karayolu yük taşımalarında tonaj tahdidine uyulmasını sağlamak üzere, ağırlık ve 
kontrol istasyonlarının kurulması ve denetlemelerin düzenli yapılması; karayollarında ve şehir iç
lerinde yük ve yolcu taşımalarında sürücülerin eğitimi ve denetiminde, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarının etkinliği artırılacak ve trafiğin çağdaş bir düzeye ulaşmasında bu kuruluşlar
la müşterek çalışmalar, yapılacaktır. 

Gerekçe: Kentlerarası ve kentiçi yolcu ve yük taşımacılığında trafik kazalarına ve yolların yıp
ranmasına yol açan nedenlerden en önemlisi, aşırı yüklemedir. Ülke düzeyinde örgütlenmiş mes
lek odalarının yönetim ve denetiminde bulunan, mesleklerinin ehli, yönetim bilincine sahip yöne
ticilerden, çağdaş trafik şartlarına uyulması konusunda yararlanılacaktır. 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

34 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının Üçüncü Bölümünde yer alan 1/1. "Eğitim Reformu" başlığı altındaki "b) Amaçlar, İl
keler ve Politikalar" bölümünün (sayfa 24) dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki iki cümlenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cemal Tercan Mustafa Zeydan Mehmet Kâzım Dinç 

İzmir Hakkâri Kocaeli 

Mustafa Dursun Yangın 

Ankara 

Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Gelişen toplumumuzun, yaşadığımız teknoloji çağının ve günümüzde gözlenen globalleşme 
ve entegrasyon süreçlerinin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar, nitelikli insangücünün yetiştirilmesin
de, bilgi kadar, hatta ondan daha fazla doğrudan mesleğe yönelik beceri, iş teknikleri ve çabuk 
uyum yeteneği gibi yeni donanımları önplana çıkarmakta; bu ise, genel eğitimin içinde ve yanında 
çok tutarlı ve yeni bir meslek eğitimi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Meslek eğitiminin yeniden yapılanmasında temel ilke, işyeri-okul bütünlüğüne dayalı ve ehli
yet kazandırıcı bir meslek eğitimi sisteminin örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde uygulan
masını temin etmek olacaktır. 
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Gerekçe: , 
Günümüzün ihtiyaçları, genel eğitimin yanında meslek eğitimine de hem nitelik hem de nice

lik yönünden çök başka boyutlar getirmiştir. Artık, salt okul ortamında yapılan meslek eğitimi, iş 
yaşamının ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Meslek eğitiminin işyeri ve iş hayatının içine kay
dırılması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu, aynı zamanda, işyerlerini ve onların temsilcileri olan kamu niteliğindeki meslek kuruluş
larını meslek eğitimi planlamasına katmak; böylece, devletin bu alandaki yükünü paylaştırmak an
lamına gelmektedir. ' 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 mcı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının Üçüncü Bölümünde yer alan 1/1 "Eğitim Reformu" başlığı altındaki "b) Amaçlar, İl
keler ve Politikalar" bölümünün (Sayfa 25) dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. , 
Cemal'Tercan-' Mustafa Zeydan Mehmet Kâzım Dinç 

İzmir Hakkâri Kocaeli 
Hüseyin Balyalı Abdullah Kınalı 

Balıkesir Hatay 
İşyeri içinde ve işletmelerüstü eğitim merkezlerinde verilecek pratik meslek eğitiminin plan

lanması, yürütülmesi ve denetlenmesi aşamalarında meslekkuruluşlannıh ve işyerlerinin etkinliği
ni artırmak amacıyla, ilgili yasalarda gereken yeni düzenlemeler süratle yapılacaktır. 

Gerekçe: 
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, hem örgün meslekî teknik öğretim kurumla

rına hem de çıraklık eğitim kurumlarına pratik işyeri eğitimini sokmuş; ancak, işyerlerinin ve on
ların meslek kuruluşlarının eğitim organizasyonuna ve bu karar mekanizmalarına katılımını düzen
lemede yeteri kadar katılımcı bir tutum benimsememiştir. Bu boşluğu, esnaf ve sanatkâr keşimi için 
doldurmak üzere, 507 sayılı Kanuna eklemeler yapılmıştır; ancak, hem 3308 sayılı Kanunun hem 
de ilgili diğer kanunların birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi için yeni bir çalışmaya gerek oldu
ğu açıkça görülmektedir. Bu çalışmanın, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde gerçekleş
tirilmesi sağlanacaktır. Böylece, meslek eğitimi, tüm tarafların katılımıyla daha büyük bir ivme ka
zanacaktır. ' - . . " ' . . ' . 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

48 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, 52 nci sayfasının se
kizinci paragrafından sonra gelmek üzere, aşağıdaki metnin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Âli Günaydın Ahmet Sayın Ali Su 
Konya Burdur İçel 

İsmet Sezgin Koksal Toptan 

Aydın . Bartın 
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Ayrıca, su ürünleri üretimi ile iç su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin master planlarının ya

pılarak, su ürünleri ıslah projeleriyle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Gerekçe: 

Ülkemizde, mevcut göller ile nehirlerimizde üretilecek su ürünleri, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığının hazırlayacağı master planlan ile bilinçli ve programlı olarak artırılacak, böylece, su ürünle
rinin verimi ve ihracatı da artmış olacaktır. Kaynaklarımızın kullanılışı ve üretim miktarı kontrol 
altına alınacaktır. Ayrıca, doğabilecek olumsuzluklara zamanında müdahale edilme imkânı sağla
nacaktır. 

Bu sebeple, yukarıdaki metnin Plana eklenmesi yararlı olacaktır. 
HALÎL ÎBRAHÎM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sayın Ali Günaydın'ın önergesi mi!.. 

KÂTlP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Evet, Ali Günaydın, Konya Milletvekili. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Tekleme İbrahim, niye tekliyorsun!.. 

KÂTİP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - El yazısıyla olduğu için zorluk çekiyorum efen
dim. 

BAŞKAN - Bir Divan üyesi yazar, öbür Divan üyesi de okursa, böyle olur bu. 

Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) , 

49 uncu şıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte ojan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısına aşağıdaki ilavenin yapılma

sı için gereğini arz ederim. 
Akın Gönen Halil Başol Turhan Tayan 

Manisa Tekirdağ Bursa 
Fuat Çay İbrahim Arısoy Hacı Filiz 

Hatay Niğde Kırıkkale 

Ali Dinçer 
Ankara 

İlave paragraf önerisi: 
Sayfa 162, b) maddesinin en sonuna, onbirinci paragraf olarak aşağıdaki ilavenin yapılması: 
Çevre sorunlarının çözümünde etkili olan arıtma tesislerinin yapımını ve işletilmesini teşvik 

etmek amacıyla, dünya fiyatlarından enerji temin etme imkânları araştırılacaktır. 
BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
76 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "Kültür" başlıklı bölümünün dördüncü paragrafı "Çağ
daş yaklaşım doğrultusunda, millî kültür faaliyetlerinin, demokratik bir anlayış ve ulusal bütünlük 
ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi hedef alınacaktır" şeklinde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla. 
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Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı 

Çorum Elazığ Kayseri 
• -* MusaErancı Ercüment Konukman 

Konya İstanbul 
' Gerekçe: 

Millî kültür değerlerimizin, millî birlik ve bütünlük için temel bir harç olduğu gerçeği karşı
sında, paragraftaki yanlış ve ideolojik sayılabilecek bölümün düzeltilmesi gerekmiştir. 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 27 nci sayfasının "Kültür" başlıklı bölümünün yedinci 

paragrafının başına "Yurtdışındaki tarihî ve kültürel varlıklarımızın tespiti, korunması ve tanıtılma
sı için gerekli tedbirler alınacak" ibaresi eklenmiştir. 

Saygılarımızla. ' 
Muharrem Şemsek Tuncay Şekercioğlu Mustafa Dağcı 

Çorum Elazığ Kayseri 
MusaErancı Ercüment Konukman 

Konya İstanbul 

Gerekçe: 

Yurtdışındaki millî kültür eserlerimiz ve tarihî varlıklarımızın korunması için gerekli tedbirle
rin alınması ve tanıtılması çalışmalarının yapılmasını teminen bu ilave yapılmıştır. 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı bu önergeyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 112 önergeden 13 tanesi, Hükümetin katılması sebebiyle işleme tabi tu
tuldu, Genel Kurulun kabulüne mazhair oldu. 

Geride, 99 önerge kaldı -99, hayırlı bir rakamdır- şimdi, bunları, sırasıyla okutacağım ve işle
me koyacağım. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Toptan oylayalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gayet tabiîdir ki,T12 önergenin 13 tanesine katıldığını beyan ettiğine göre, mef

humu muhalifinden, bu 99 önergeye Sayın Hükümet katılmıyor; ama, şimdi, önergeler üzerinde 
müzakere açacağız. 

1 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısına aşağıdaki değişikliğin yapıl
ması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir Azimet Köylüoğlu Abuzef Tanrıverdi 

Muş Sivas Adıyaman 

Hilmi Yükselen Zeki Nacitarhan Atilla Hun 

Kırşehir Kars Kars 
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İbrahim Tez Bahattin Alagöz Sabri Yavuz 

Ankara Gaziantep Kırşehir 
Sayfa 23, ikinci paragraf: Eğitim sisteminin yapılanmasından ve işleyişinden kaynaklanan so

runların çözümü ihtiyacı önemini korumaktadır. Herkese eğitim ve öğretim imkânı sunabilecek or
tamı yaratıcı, her eğitim kademesinde ve özellikle yükseköğrenime girişteki yığılmaları önleyici, 
fırsat eşitliğini olumsuz şekilde etkİleleyen sistemdışı özel kurslara duyulan gereksinimi ortadan 
kaldırıcı, zorunlu eğitim dışında her kademede hizmetten yararlananların maddi güçleri ölçeğinde 
eğitimin finansmanına katılımını sağlayıcı ve her eğitim kademesinde özel öğretim kurumlarının 
artırılmasına yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hükümet, işleme tabi tuttuğumuz her önergeye, bu safhada, 
katılabilir ya da katılmayabilir; katılırsa, oya sunacağım; katılmazsa, önerge sahibine veya birinci 
imza sahibinin göstereceği diğer bir imza sahibine söz vereceğim. , 

Sayın Hükümet?.. 

', . DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, bu önerge daha önce Komis
yonda kabul edildiği için mükerrer oluyor; onun için, katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, bir cümleyle... Zamandan kazanalım. Katılıyoruz veya katılmıyoruz... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Biz, Komis

yonda bunu kabul ettik Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Plan Hükümetin, malum... 

Sayın Demir?.. 
YILMAZ OVALI (Bursa) - Madde metninde var zaten. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyonda kabul edilmiş; Hükümet kabul etmiyor. 
YILMAZ OVALI (Bursa) - Metinde olduğu için kabul etmiyor efendim. 

BAŞKAN - Metinde olduğu için kabul etmiyor. O zaman, sayın önerge sahibi ya da imzası 
bulunanlardan biri imzasını çeksin, önergeyi işlemden kaldıralım. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Önergeyi geri çekiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. Teşekkür ederim., Metinde olduğuna göre, maksat hasıl 
olmuştur. 

2 nci sıradaki önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısına aşağıdaki metnin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir Azimet Köylüoğlu Abuzer Tanrıyerdi 
Muş Sivas Adıyaman 

Hilmi Yükselen Zeki Nacitarhan Atilla Hun 
Kırşehir Kars Kars 

İbrahim Tez Bahattin Alagöz 
Ankara Gaziantep 
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Sayfa 34, birinci paragrafın sonuna eklenmek üzere: 

Ailenin hızlı ekonomik ve toplumsal değişim ve gelişiminin olumsuz etkilerini azaltmak ama
cıyla, ülke çapında, demokratik, katılımcı aile modelinin yaygınlaşmasına yönelik, ailede uyum 
sağlayıcı ve istismarı önleyici politikalar uygulamaya konulacaktır. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Muzaffer Demir?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, bu önerge de Komisyonda da

ha önce kabul edildiğ için metne girmiş efendim; onun için.. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU,(Ordu) - Geri çeksinler o zaman... 
BAŞKAN - Efendim, zaten kabul edilmedi. 
Önerge kabul edilmemiştir. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, o zaman metinden çıkması lazım. 

, BAŞKAN - Efendim, önerge kabul edilmedi; biz metni tartışmıyoruz efendim. 
3 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısına aşağıdaki metnin ilave edil

mesini arz ve teklif ederiz. 
Muzaffer Demir Azimet Köylüoğlu Abuzer Tanrıverdi 

Muş Sivas Adıyaman 
Hilmi Yükselen Zeki Nacitarhan Atilla Hun 

Kırşehir Kars Kars 
İbrahim Tez Bahattin Alagöz 

Ankara Gaziantep 
Sayfa 35, yedinci paragraftan sonra gelmek üzere: 
Sosyal hizmetlerin tüm topluma yaygınlaştırılmasına, koruyucu ve önleyici uygulamalara yö

nelik olarak toplum merkezleri kurulacak ve yaygınlaştırılacak, aynî, nakdî yardım programları ge
liştirilecektir. ' 

Özürlüler için, sürekli bakım üniteleri, sokak çocuklarının topluma kazandırılması çalışmala
rı, toplukonut alanlarında sosyal hizmet kurumlarının projelere dahil edilmesi sağlanacak ve özel 
sektörün sosyal hizmet kuruluşları açmaları ve işletmeleri özendirilecektir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet katılmadı. 
FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, acaba, Komisyon bu önergeyi dikkate almış mıydı? 
BAŞKAN - Efendim, metinde var demediler; yalnız, katılmadıklarını ifade ettiler. 
Birinci imza sahibi Sayın Demir?.. Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

5 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında aşağıdaki değişikliğin ya
pılması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Azimet Köylüoğlu 

Sivas 

Atilla Hun 
Kars 

Bahattin Alağöz 
Gaziantep 

Muzaffer Demir Abuzer Tanrıverdi 
Muş Adıyaman 

Hilmi Yükselen Zeki Nacitarhan 
Kırşehir Kars 

İbrahim Tez 

Ankara 
Sayfa 87, beşinci paragraf: 
Bankaların malî yapılarının uluslararası normlara ulaşabilmesi amacıyla, asgarî özkaynakları-

nın uluslararası rekabeti mümkün kılacak düzeye yükseltilmesi, bankacılık sektörünün oligopolcü 
yapısının rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Komisyonda 
Plana dahil edilmiştir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Planda var diyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, bu önerge de daha önce^Komis-

yonda kabul edildiği için, mükerrer oluyor; onun için, katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Alagöz, imzanızı geri mi çekiyorsunuz? 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Evet, geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, önerge geri alınmıştır. 

6 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında aşağıdaki değişikliğin ya
pılması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir Abuzer Tanrıverdi 
Muş Adıyaman 

Hilmi Yükselen Zeki Nacitarhan 
Kırşehir Kars 

İbrahim Tez 
Ankara 

Sayfa 90, paragraf 8: 
Vergi alanında temel strateji, Avrupa Birliği vergi politikası ve vergi yapısını dikkate alarak, 

tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan, üretim faktörleri üzerindeki vergi yükünü azaltan, tüketim 
vergilerine ağırlık veren, menkul ve gayrimenkul rantlarını vergileyen bir sistem oluşturmaktadır. 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Atilla Hun 
Kars 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Demir?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.. 

7 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında aşağıdaki değişikliğin ya
pılması için gereğini arz" ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir , Abuzer Tanrıverdi Azimet Köylüoğlu 

Muş Adıyaman Sivas 

Hilmi Yükselen Zeki Naci tarhan. Atilla Hun 

Kırşehir Kars Kars 
ibrahim Tez Bahattin Alagöz 

Ankara Gaziantep 

Sayfa 111, paragraf 3: 
Merkezî idareyle mahallî idareler, "üniter yapı" içinde, idarenin bütünlüğü ilkesine uygun ola

rak, işbölümü ve koordinasyona dayalı, çoğulcu demokrasiyi temel alan, katılımcı, etkin ve şeffaf 
bir yapıya kavuşturulacaktır. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NAFlZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Demir?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

8 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında aşağıdaki değişikliğin ya
pılması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir Azimet Köylüoğlu Abuzer Tanrıverdi 

Muş Sivas Adıyaman 
Hilmi Yükselen Zeki Naci Tarhan Atilla Hun 

Kırşehir Kars Kars 
ibrahim Tez Bahattin Alagöz 

Ankara Gaziantep 

Sayfa 140, paragraf 6: 
Özelleştirme programının temel amacı dünya piyasalarına entegre olma ve AB'ye tam üyelik 

hedefi ve Gümrük Birliği süreci doğrultusunda, ekonomide verimliliğin ve maliyet yapısının reka
bet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa koşullarının sağlanmasıdır. 
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Bu amaçla, KİT'lerin özelleştirilmesi hızlandırılacaktır; ancak, geri kalmış yörelerdeki gerek

li kamu tesisleri, bu aşamada, özelleştirme uygulaması dışında tutulacak, bu işletmeler iyileştirile
rek, rasyonel yapılara kavuşturulacaktır.Böylece, bir yandan sermayenin tabana yayılması ve tek
nolojik yenileme sağlanırken, diğer yandan da kamu açıklarını azaltmak, kamunun malî piyasalar 
üzerindeki baskısını hafifletmek ve kamu borç stokunu düşürmek mümkün olabilecektir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Demir?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

9 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında aşağıdaki değişikliğin ya
pılması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Demir Abuzer Tanrıverdi Azimet Köylüoğlu 
Muş Adıyaman Sivas 

Hilmi Yükselen Zeki Nacitarhan Atilla Hun 
Kırşehir Kars Kars 

İbrahim Tez Bahattin Alagöz , 
Ankara Gaziantep 

Sayfa 141, paragraf 2: 
Özelleştirme yöntemleri ve özelleştirme sonrası mülkiyet yapısı, kuruluşların nitelikleri, özel 

sermaye birikimi, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik beklentiler gözönünde tutularak değerlen
dirilecek, özelleştirilebilme yeteneklerine göre belirlenecektir. 

Bu kapsamda, çalışır durumda özelleştirilmesi mümkün olmayan faaliyet birimleri ve KİT'le
rin atıl varlıkları tasfiye ve varlık satışı suretiyle özelleştirilecek; ancak, kentsel arsaları, kent imar 

. planları ve kamu yararı çerçevesinde değerlendirilecektir. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Demir?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
10 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısına aşağıdaki metnin eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Muzaffer Demir Bahattin Alagöz • ' Azimet Köylüoğlu 

Muş ; Gaziantep Sivas 
Abuzer Tanrıverdi Hilmi Yükselen İbrahim Tez 

Adıyaman Kırşehir Ankara 
Zeki Nacitarhan Atilla Hun 

Kars Kars 
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Sayfa 165, birinci paragraftan sonra gelmek üzere: 

Sanayide yatırımlar, Türkiye'yi uzun vadede ileri bilgi toplumu düzeyine taşıyacak, ancak kı
sa vadede bu sürece geçişin ve Avrupa Birliğine katilinim gerektirdiği yapılanmayı sağlayacak ön
celikli atılım alanlarında yoğunlaştırılacaktır. 

Bu kapsamda öncelikle: 

a) 111 inci sanayi devrimini tamamlayıcı geleneksel sektörlerde ileri teknoloji uyarlama yatı
rımları, 

b) Bölgesel gelişme dinamiklerini harekete geçirecek, Türkiye'nin sanayi coğrafyasını değiş
tirecek yatırımlar, 

c) Uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik esnek üretim, esnek otomasyon teknolo
jilerini temel alan sanayi yatırımları, (otomasyon, bilgisayar kontrollü tasarım ve üretim, ileri mik-
ro elektronik ve robotikler, ileri malzeme teknolojileri, bioteknolojileri, uzay ve havacılık sanayi
leri gibi alanlarda yatırımlar) 

d) Türkiye'yi geleceğin enformatik toplumuna taşıyacak olan ulusal enformasyon şebekesi ile 
bu şebeke üzerinde sunulabilecek telematik hizmetler ağının kurulmasına yönelik yatırımlar, 

e) Kamuoyu, üniversiteler ve özel sektörün i nsangücü, kaynak ve dinamizmini hızla üretime 
geçirecek ve seçilmiş birkaç bölgede bir işe yeterli üniversiteler çerçevesinde "teknopark" yatırım
ları, 

Yapılacaktır. ' • • • . , 
BAŞKAN - Sayın Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Demir?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
11 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun "V- Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi," (20) nci çev
reyle ilgili kurumsal düzenlemeler, C) hukukî ve kurumsal düzenlemeler kısmının ikinci paragra
fının sonuna (kanun revizyonunda çevreyle ilgili tüm konularda Çevre Bakanlığının yetkili koordi
natörlüğü açıkça belirtilecektir) cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Dpğancan Akyürek Engin Güner Halil Orhan Ergüder 

istanbul İstanbul İstanbul 
Rasim Zaimoğlu Sabri Öztürk İsmail Sancak 

Giresun İstanbul İstanbul 
Gerekçe: Çevreyle ilgili olarak birçok bakanlık ve kamu kuruluşunun yetki ve sorumluluk alı

nma girmiş konularda, teknik bir bakanlık olarak Çevre Bakanlığının koordinatörlük yapması, bir
birine ters düşecek veya değişik uygulamalar yapılan olaylarla karşılaşmayı önlemek bakımından 
yerinde olacaktır. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet ?.. 
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DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Akyürek, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan Beş Yıllık Planda, çevreyle ilgili kısım, genelde, çok güzel tespitlerle, çok güzel 
teşhislerle, çok güzel tariflerle dolu; ancak, planlar, tabiî, sadece teşhis etmek için, sadece tahlil et
mek için, sadece tepsit etmek için yapılmaz; o tespitleri, bir tedaviyle, bir uygulamayla destekle
mediğiniz takdirde, planlar birer kitap olarak kalır. 

Onun için, Plan metni içinde, çevreyle ilgili kısımda, Çevre Bakanlığının, birsürü kanun ve yö
netmeliklerle idare edilmekte olan çevre konularında etkin olmadığı ifade ediliyor; yani "Çevre Ba
kanlığı, bir koordinasyon sağlayamıyor" deniliyor. O halde, böyle bir teşhisi, hemen, bir tedaviyle 
tamamlamak lazım; yani, Çevre Bakanlığının koordinatör görevini etkin bir şekilde yapmasını te
min edecek bir cümle koymak lazım, bir paragraf koymak lazım. 

Benim ve arkadaşlarımın vermiş oldukları önergenin gayesi buna matuftur; yani, Planda bir 
değişiklik değil; bilakis, Planda belirtilen bir hususun, uygulamada efektif bir şekilde yapılmasına 
matuftur; o bakımdan, kabulünü rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Akyürek, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
12 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkere

si ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, 
"V. Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi 
20. Çevre ile İlgili Kurumsal Düzenlemeler 
c) Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" kısmının ikinci paragrafından sonra gelmek üzere, 

(Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki "Yüksek Planlama Kurulu" ndaÇevre Bakanının asil üye 
olarak yer alması sağlanacaktır" ibaresinin ayrı bir paragraf olarak dere edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Gerekçe: 
Kalkınmayla ilgili tüm tesis - fabrika yatırımlarıyla ilgili karar merciinde Çevre Bakanlığının 

bulunması ve yatırım hakkında, çevre yönünden görüş bildirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ba
kımından önemlidir. , 

Saygılarımızla. 
Bedrettin Doğancan Akyürek İsmail Sancak Engin Güner 

İstanbul İstanbul İstanbul 
HalilOrhan Ergüder Rasim Zaimoğlu Sabri Öztürk 

' • > ' . ' İstanbul Giresun İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KÜRT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Akyürek. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dünyada çevre konusunun öneminin belirmeye başladığı 1970'li yıllardan bu yana, çevre konusu
na önem veren ülkelerin en başta gelen stratejileri ve çevreyle ilgili kararların alınmasında en baş
ta gelen husus, Çevre Bakanlığının, karar verme organlarında temsil edilmesidir. 

Bakınız, raporun içinde çok güzel cümleler var: "Çevreyi kirletmeden koruma yapalım; önce
den tedbir alalım ki, temizleme konusunda fazla masrafa duçar olmayalım" diyorsunuz; hakikaten 
doğrudur; yani, çevreyi temizlemek için on sarf edeceksek, çevreyi kirletmemek için bir sarf et
mekle bu işi halledebiliriz. Bunu temin etmek için ne lazım; bakınız, ülkemizde birsürü negatif ör
nekler de gözümüzün önünde ve çekinmeden söyleyelim; eğer, 1983 yılında 2872 sayılı Çevre Ka
nununun çıkmasından ve yürürlüğe girmesinden sonra böyle bir temsil olmuş olsaydı, o tarihten 
sonra yapılıp, şimdi çevre rahatsızlığı meydana getiren birsürü tesisin, daha başından itibaren, ora
larda yapılması engellenebilirdi. 

İşte, bunlara bir misal vereyim; Gökova Termik Santralı. İşte, bunlara bir misal daha vereyim; 
Aliağa Termik Santralı; bir mahkeme kararıyla döndürüldü. Eğer, bu gibi enerji tesisleri, Yüksek 
Planlama Kurulunda tartışılırken, görüşülürken ve karara bağlanırken, orada, Çevre Bakanlığı tem
sil edilmiş olsaydı "Aliağa'ya yapmayalım da, çevreye az zarar veren daha başka bir yere veya bi
raz daha yukarıda bir yere yere yapalım" diyecekti. Mademki ithal kömüre dayalı olacak, illa ki 
Aliağa'ya yapmak gerekmezdi. Onun için, bu hususun çok önemli olduğunu dikkatlerinize arz et
mek istiyorum. 

Bakınız, 1992 yılında Sayın Cumhurbaşakanının da katıldığı Rio'daki Çevre Zirvesinde ele 
alınan en önemli konulardan bir tanesi bu; yani, karar mekanizmalarında çevrecilerin de bulunma
sı... Niçin bulunması; işe mani olmak için değil. Bakanlığım sırasında da söylüyordum; Çevre Ba
kanlığı "yasak hemşehrim" bakanlığı değil; Çevre Bakanlığı, yol gösteren bir bakanlık; çevre ko
nusunda yol gösteren bir bakanlık. Onun için, bu gibi platformlarda yapılacak olan tartışmalarda 
Çevre Bakanlığının temsili, işin doğrusunu, kirletmeden yapılmasını ve doğru yerde yapılmasını te
min edecektir. . -t' 

Şimdi, arkadaşlar - biliyorum, bunu daha evvel de konuştuk- diyecekler ki: "Efendim, Dev
let Planlama Teşkilatının teşkilat kanununda ve ondan sonra çıkarılan kanun hükmünde kararname
de, bu konu, Başbakanın tensibine bırakılıyor; yani, Başbakan, Yüksek Planlama Kuruluna hangi 
bakanlıkların girmesi lazım gelirse, bu görevi onlara veriyor." 

Değerli arkadaşlar, diğer bütün bakanlıkları Başbakanın tensibine bırakalım da, Çevre Bakan
lığını bırakmayalım; yani, bir konu, Sayın Başbakanın iki dudağı arasında kalmasın; Sayın Başba
kanı -iki dudağı arasında çok büyük problemler var- bir de bununla işgal etmeyelim. Kaldı ki* Sa
yın Başbakan şimdi burada olsa, belki, bu konuda elini de kaldırırdı; çünkü -tekrar ediyorum- kal
kınmamızda, eğer bir enerji yatırımı, eğer bir sanayi yatırımı, bir fabrika yatırımı mevzubahis olur
sa, bunun kararı orada veriliyor; ondan sonra, bir de bakıyorsunuz, çevresel etki değerlendirme ra
porları hazırlanıyor; yer yanlış seçilmiş, teknoloji yanlış seçilmiş; o zaman ne oluyor; Yüksek Plan
lama Kurulu kararı, Çevre Bakanlığının temsilsizliği yüzünden bozulmuş oluyor veyahut mahke
me tarafından bozuluyor ve birsürü masraf ile birsürü zaman da heba oluyor. Gelin, buraya, Yük
sek Planlama Kurulunda olacağına dair bir cümle ilave edelim. 

Önergemin desteklenmesini, kabul edilmesini rica ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akyürek. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
13 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair, Başbakanlık Tezke
resi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, "V Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi" (20) Çev
reyle ilgili kurumsal düzenlemeler (C) Hukukî ve kurumsal düzenlemeler kısmının (B) Amaçlar, 
ilkeler ve politikalar kısmının, sayfa 161, paragraf 12'den sonra gelmek üzere (hava kirliliğine, 
önemli ölçüde sebep olan, kurşunlu süper benzin karşısında, kurşunsuz süper benzinin fiyatı düşü
rülerek, kullanımı özendirilecektir. Yine, kirliliği önleyen Euro 93 normlarına göre, katalitik kon-
vörtörle üretilmiş otomobillerin Taşıt Alım Vergisi, Çevre Fonu ve yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi 
oranlan, planın yürürlüğe girdiği ilk yıl sonuna kadar yüzde 50 oranında düşürülecek ve bu saye
de Avrupa Birliği normlarına ulaşılacaktır) paragrafının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek İsmail Sancak Engin Güner 

İstanbul İstanbul İstanbul 

Sabri Öztürk Halil Orhan Ergüder Rasim Zaimoğlu 
İstanbul İstanbul Giresun 

Gerekçe: 
Bilhassa, yerleşimin yoğun olduğu kentlerde, öldürücü, karbonmonoksit ve hidrokarbon - azo-

toksitleri büyük ölçüde süzen ve tehlikesi az, başka gazlara dönüştüren, Katalitik Konvörtör Euro 
93 normlarıyla Avrupa Birliğine girmiştir. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu efendim. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akyürek. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Buna katılmak lazım beyler... 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bi

raz kulağımı kabarttım "katılıyoruz" seslerini duyar gibi oldum; sonradan, mimiklerden, katılma
dıklarını gördüm. ; 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğine giriyoruz. Avrupa Birliğine giriyorsak, insan sağlığı için 
çok önemli hale gelmiş egzoz gazlarından ve kurşundan mütevellit, insan hayatını, insan sıhhatini 
tehdit eden hususları, burada, karara bağlamamız lazım. Esasen, Plan metninde, başka başka yer
lerde de olsa, buna temas eden noktaları size okuyacağım: Bakınız, 55 inci sayfanın altıncı pragra
fında "özellikle, İstanbul'da, düşük kalorili ve yüksek oranda kükürt ihtiva eden kömürün çok kul
lanılması hava kirliliğini artırmaktadır; bir diğer sebep, taşıt araçlarından çıkan, kontrolsüz ve kar-
bonmonoksitçe zengin egzoz gazı emisyonudur" denilmektedir. Diğer bir sayfada "çevre politika
larının, ekonomik ve sosyal politikalara entegrasyonunda, ekonomik araçlardan yararlanılacaktır. 
Çevrenin yönetiminde 'emret yaptır' yaklaşımıyla birlikte 'özendir oluştur' yaklaşımı esas alına
caktır" denilmektedir. Yine, aynı sayfanın sondan üçüncü pragrafında "çevre sorunlarının çözümü 
için uygulanan politikalar ve alınan kararların, Avrupa Birliği normları ve uluslararası standartlara 
paralel olması sağlanacaktır" denilmektedir. 

Bakınız, eğer, bizdeki otomobillerde, katalitik konvertör olmazsa, bu uyum sağlanamaz arka
daşlar; bizim otomobillerimiz, Avrupa sınırlarına gider, oradan da geri döner veya otomobilimizi 
bırakır, öyle gireriz oraya. Bu konuda, ilk adım olarak, 49 uncu Hükümet, kurşunsuz benzinin fi-
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yatını süper benzine nazaran düşürmüştü; ama, sonradan, ne olduysa, yine, kurşunsuz benzinin fi
yatı, süper benzin fiyatı seviyesine, bazı ahvalde de üstüne çıktı. Halbuki, kurşunsuz benzin kulla
nımı, katalitik konvertöre geçişin en büyük merhalesini teşkil ediyor; çünkü, katalitik konvertörlü 
otomobiller kurşunsuz benzin olmadan çalışmıyor. Kurşunsuz benzin için konacak katalitik kon-
vertörler sayesinde, ülkemizin, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi diğer büyük şehirlerinde^ trafi
ğin yoğun ve kesif olduğu yerlerde egzozdan çıkan gazlarla zehirlenmeye maruz kalan insanları
mız, temiz havaya kavuşacaklar; aksi halde, böyle birşeyi kabul etmediğimiz takdirde, belki ileri
de, egzozdan çıkan karbonmonoksit sebebiyle toplu ölümlerle de karşı karşıya gelebiliriz. 

Bu nedir; bu şudur: 40-50 bin marklık bir otomobilde -bugünkü fiyatlarla 600-800 marka; 
eğer, Türkiye'de imal edilirse 400-500 marka temin edilebilecek- bir katalitik konvertör, karbon-
monoksidi, azotoksitleri tamamen ifna edecek ve karbonmonoksitten mütevellit öldürücülüğü orta
dan kaldıracak. 

Esasen, kurşunsuz benzin fiyatı, süper benzin fiyatına nazaran 300-400 lira civarında ucuzla-
tılmıştı; fakat, nasıl olduysa tekrar şimdi aynı seviyeye çıktı. Ülkemizde imal edilen otomobillerin 
büyük bir ekseriyeti kurşunsuz benzinle çalışabilecek durumdadır; ama, bu konuda, bu tedbirler 
alınmalı, bu özendirmeler yapılmalıdır. Kurşunlu ve kurşunsuz benzin aynı fiyata satıldığı takdir
de, vatandaş, ne lüzumu var ki, kurşunsuz benzin kullanayım diyecektir. Kaldı ki, Avrupa Birliği
ne başvurduk, yarın öbür gün Avrupa Birliğine gireceğiz; biz gireceğiz, fakat, otomobillerimiz gi
remeyecek. Bunu da söyleyeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız.. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) - Halbuki, oralarda yapıldığı gibi, kur

şunsuz benzini ve katalitik konvertörü özendirmek için, mutlak surette, geçici bir süre için, bu oto
mobillerin vergilerinde indirim yapmak lazım; bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Onun için, 
her şeyimiz hazırdır. 

Bu konuda -tekrar ediyorum- insanımızın, bilhassa çocuklarımızın, yaşlılarımızın sıhhatini dü
şünelim. İstanbul'da, her yıl kış aylarında 300-350 bin kişi, bu katalitik konvertörsüzlük yüzünden 
ve karbonmonoksit gazı yüzünden göğüs hastalıklarına maruz kalıyor. Onun için, tekrar ediyorum 
-burada, felaket tellallığı yapmış olmayayım ama- yarın, öbür gün toplu ölümler meydana geldiğin
de, yol kesmeler meydana geldiğinde, vakit çok geçmiş olacaktır. Bu nedenle, değerli arkadaşla
rımdan, önergemizin kabulünü rica ediyor saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Akyürek, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyprum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
14 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkere

si ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, 

"V.-Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi," 
20 .-Çevre ile İlgili Kurumsal Düzenlemeler 
b)Amaçlar, İlkeler ve Politikalar kısmının, sayfa 161, paragraf 5'in başına konulmak üzere: 

(Planın yürürlüğe gireceği ilk yıl sonuna kadar, tüm illerde Çevre Müdürlükleri ve Çevre Bakanlı
ğınca uygun görülecek havzalar için, bölge müdürlükleri kurulacak ve" İbaresinin ilavesini arz ve 
teklif ederiz. 

• - ' - 1 8 6 - ; 



T.B.M.M. B : 141 14 .7 .1995 O : 3 
Gerekçe: 

Çevre Bakanlığının koordinasyon denetimi sağlayabilmesi için, mahalle il çevre kurullarından 
konuya iyice vakıf Çevre Bakanlığı birim ve elamanlarının bulunması çok yararlı olacaktır. 

Saygılarımızla. 

' Bedrettin Doğancan Akyürek Engin Güner Halil Orhan Ergüder 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Rasim Zaimoğlu Sabri Öztürk İsmail Sancak 

Giresun . İstanbul İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Akyürek. 

Sayın Akyürek, biraz evvel 7 dakika konuştunuz; ben, sürenizi uzattım... 

Kısa tutma imkânınız olursa memnun olurum, 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, bundan evvelki öner
gemde, milletimizin sıhhati için iki dakika fazla konuştuysam özürdilerim. Şimdiki önergemizin 
konusu da, bundan önceki önergeyle aynı mahiyette değerli arkadaşlar. 

Çevre konusuna önem veren ülkelerde, çevre konusunu halletmek için en ücra köşelere kadar 
birimler kurulmakta. 49 uncu Hükümet zamanında da, 32 ilimizde il çevre müdürlükleri kuruldu ve 
bu il çevre müdürlükleri sayesinde, çevre konusunda tespitler, denetimler, yaptırımlar uygulanma
ya başladı; ama, görüyorum ki, 50 nci Hükümet, o tarihten bu yana-iki yıl geçmesine rağmen- es
kiden kurulmuş olan 32 il çevre müdürlüğüne bir tane dahi ilave yapmadı. 

Şimdi, çevre konusunu denetleyebilmek, çevresel ihtiyaçları, aksaklıkları meydana çıkarmak 
için mahallî çevre kurullarının yanında il çevre müdürlüklerine ihtiyaç vardır. Bu örgütü kurmadı
ğımız takdirde hiçbir şey yapamayız. Onun için, önergemizde, havzalar için dahi birimlerin kurul
ması öngörülmektedir. Gerçekten, nehir kirliliğinde, nehirin mansabından denize .ulaşıncaya kadar 
birçok illeri kapsayan nehirlerimiz var, örneğin, Sakarya Nehri. Geçenlerde -biliyorsunuz- bu ne
hirde toplu halde balıklar öldü, yani o kirliliğin sebebi, belki, o balıkların öldüğü yerde değildi, o 
nehrin başlangıç noktalarındaydı; ama, oralara kadar ulaşamadığımızdan, gerekli tedbirleri alama
dığımızdan, havza yönetimine gidemediğimizden başımıza bunlar geldi ve daha da gelecektir. 
Onun için, il çevre müdürlüklerini bütün illerde bir an evvel tamamlamamız lazım ve buna ilave
ten havza yönetimi konusunda da, gerekli düzenlemelerin yapılması lazım. Böyle bir beş yıllık 
planla -hadi bu seneyi hesaba katmıyoruz ama- 1996 yılında bu işleri başlatmak lazım arkadaşlar; 
evvela, bütün illerde çevre il müdürlükleri kurmak lazım. Bunlar için yapılacak harcamalar büyük 
bir masraf değil, onun için önergemizin kabulünü rica ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akyürek teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

19 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, "Kamu Hizmetlerin
de Etkinliğin Artırılması Projesi ve Kamu Kesiminde Ücret Adaletinin Sağlanması", bölümünü teş
kil eden 13 üncü bölümle ilgili, 102 nci sayfanın 8.ci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ve talep ederiz. 

"Memurların, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ILO sözleşmeleri çerçe-
/ ' ' ' vesinde, sendikal hak ve özgürlüklerinden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için gerekli yasal dü

zenlemeler yapılacaktır." 

Ercan Karakaş Nihat Matkap Aydın Güven Gürkan 

İstanbul Hatay İçel 

Fuat Çay Atilla Hun 

Hatay Kars 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Karakaş, buyurun efendim. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu önergeyi şunun için 
verdik: Biliyorsunuz, bugünlerde, Anayasa değişikliklerinin en çok tartışılan konusu, kamu çalı
şanlarına sendikal hakların tanınması. Yedinci Beş Yıllık Planda da, önümüzdeki beş yılda, kamu 
çalışanlarının örgütlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlanacağı yazılı. Umut ediyoruz 
ki, Anayasa konusunda uzlaşma olup değişiklik gerçekleştikten sonra, bu konu, beş yıl da sürme
yecek; ancak, burada, Plan metninde 102 nci sayfada bahsedilen örgütlenmenin ifade şekli bizce 
yanlış. Bildiğimiz gibi, örgütlenme, çok genel bir kavram".' Türkiye kamu çalışanları, on yıllardır 
sendikal hak peşinde koşmakta. Örgüt, çok genel bir kavram; dernek de örgüttür, vakıf da örgüttür, 
sendika da örgüttür; o nedenle, bugünlerde, zaten, uzlaştığımız sendikal haklar konusunu somutlaş
tırmak için önerimiz, bu genel kavram yerine,- LO kararlarından da bahsederek, buraya "sendikal 
hak ve özgürlüklere ilişkin yasaların tamamlanacağı" ifadesinin konulmasıdır. Buna, Komisyon ve 
Hükümet niye karşi çıkar, onu anlayamıyorum. Çünkü, haftaya başlayacağımız anayasa değişikli
ği çalışmaları sırasında, zaten bu konu, tekrar Anayasada yer alacak. O nedenle, bu düzenlemenin, 
önerdiğimiz şekilde olmasında çok büyük yarar görüyoruz. 

Buradaki başlık da çok ilginç: "Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi ve Kamu 
Kesiminde Ücret Adaletinin Sağlanması" Bu başlık doğru; ama, içerik yanlış. Gerçekten kamu hiz
metlerinde etkinlik sağlanmak isteniyorsa, bu etkinliklerinin iyileşmesinde, kamu çalışanlarının ör-
gütlü olarak katkısının da savunulması gerekir. Aynı şekilde, kamuda ücret adaleti, sendikal hak
lar olmadan sağlanmıyor. Yetmiş yıllık cumhuriyet tarihimiz göstermiştir ki, memurlar, kamu ça
lışanları -toplusözleşme hakkı olmayanlar- daima enflasyonun altında ücret almışlardır ve bugün, 
geçim zorluğu içerisinde çalışan kesim, en büyük geçim zorluğu içerisinde olan kesim kamu çalı
şanlarıdır, memurlardır. 

O nedenle, sayın milletvekili arkadaşlarımızdan, Genel Kurulumuzdan, haftaya yapacağımız 
anayasa değişikliği çalışmalarında, üzerinde uzlaştığımız şekilde, Plandaki bu hükmün değiştiril
mesi konusunda oy vermelerini bekliyoruz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum, Sayın Karakaş. 
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Önergeyi 'oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
20 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte.olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısında aşağıdaki değişikliğin ya

pılması için gereğini arz ve teklif ederiz. 

, Aydın Güven Gürkan İbrahim Tez Salman Kaya 
İçel Ankara Ankara 

TahirKöse Ercan Karakaş 
Amasya İstanbul 

Sayfa 99 ikinci paragrafın yeniden yazımı: 
1995 yılında sosyal sigorta giderlerini azaltacak, gelirleri artıracak düzenlemeler yapılacak, 

devletin, sosyal güvenlik sistemine olumlu katkısı, sosyal devlet ilkelerine uygun bir biçimde ve 
düzeyde kurallara bağlanacak ve kurumsallaştırılacaktır." 

BAŞKAN *- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. • . . ' 
Sayın milletvekilleri, 15.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.18 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 15.30 
BAŞKAN: Başkanveldli Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

, ' • • ' , - . y ' ' < • • „ ' • _ ' ; : . . . , . ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1.-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN•-* Sayın milletvekilleri, bir önergenin oylanması esnasında, karar yetersayısı bulun
madığı için, oturuma ara vermiştim. Şimdi, oylama yapacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Önergeyi... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir miyim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ben, karar yetersayısının aranmasını, şunun için istedim: Hü

kümet, önergelerimizi değerlendirmeksizin, doğrudan doğruya muhalefetten geliyor tarzında bir 
değerlendirme içerisinde. Karar yetersayısını bulamadıkları halde, Planı, geçirmek durumundalar; 
onun için karar yetersayısının aranmasını istedim; şimdi, vazgeçiyorum, değerlendirmelerini isti
yorum. (Alkışlar) 

Değerlendirilmezse, devam ederiz... 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, tabiî, yerim itibariyle bir şey söyleyemiyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Karar yetersayısı vardır. Neden "vardır" kaydını koyuyorum; çünkü, sayın üyenin talebini ge

ri almış olması, uygulamayı yapmamı durdurmuyor da onun için; ama, karar yetersayımız vardır, 
önerge kabul edilmemiştir. 

2.1 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sayfa 179, tablo 51) "Makro Ekonomik Projeksiyonlar" bölümünde, sayfa 178'de, 1995 yılı 

ödemeler dengesi, cari işlemler dengesinde 1,6 milyar dolar olarak gözüken büyüklük, sıfır olarak 
değiştirilmeli ve Plan hedefleri, bu yeni büyüklük dikkate alınarak revize edilmelidir. 

Işın Çelebi Mahmut Orhon Ali Er 
İzmir Yozgat İçel 

Yaşar Eryılmaz Halit Dumankaya Refik Arslan 
Ağrı İstanbul Kastamonu 

Engin Güner İbrahim Özsoy 
İstanbul Afyon 
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Gerekçe: Baz yılı olan 1995 yılının ödemeler dengesi, cari işlemler dengesi 1,6 milyar dolar 

fazla verecek şekilde düzenlenmiştir. Halbuki, Başbakan, çok yakın bir tarihte bu fazlanın olama
yacağını, bu dengenin "sıfır" olarak gerçekleşeceğini, zaten asıl doğru olanın da bu olduğunu söy
lemiştir. Bu, son derece çelişkili bir durum yaratmıştır. Plandaki büyüklük, Başbakanın ifadesine 
itibar edilecekse, doğru değildir ve değiştirilmelidir, 

Bu itibarla, baz yılı değerinde yapılacak bu değişiklik doğrultusunda plan hedefleri revize edil
melidir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmadı. 

Sayın Çelebi, söz istiyor musunuz efendim?.. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir)-Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önergeyi verirken, özellikle, 

1995 baz yılında genel dengenin 1,7 milyar dolar fazla vereceğini söylemek, bence çok tartışma
lı bir noktadır. 

Özellikle, Sayın Başbakanın demeçlerinde, cari işlemlerin dengede olacağını söylemesiyle 
1995 yılının Planın baz yılında fazla vereceği şeklindeki belirtilen nokta birbiriyle ters düşmekte
dir. Özellikle, mayıs ve haziran sonu itibariyle rezervlere, ithalat ve ihracat dengesine baktığımız
da, 1995 yılında Türkiye'nin ithalat artışının 1993 yılındaki aylık artış düzeyine geldiğini ve ihra
cat artışının ise normal tempoda sürdüğünü bize göstermektedir. Bu anlanmda ithalat, burada be
lirtilen değerde, yani, 27,9 milyar dolar değil, 30 milyar doları geçecektir. • • *• 

Değerli arkadaşlarım, bu anlattığım son derece önemlidirve bu Planın da büyük omurgasıdır. 
Yatırımlar dahil bütün üretim, genel denge, bu ödemeler dengesi açısından büyük önem taşımak
tadır. . 

Şimdi, ithalatın 30 milyar doların üstüne çıkacağını, ithalat ve ihracat farkının, yani, dış tica
ret açığının yaklaşık 10 milyar dolara ulaşacağını gördüğümüz bir tabloda, cari işlemler dengesi
nin, 1,7 milyar dolar gibi fazla vermesi ve bunun, 2000 yılına kadar, 2000 yılında bu mantıkla sür
dürülebilmesi bence mümkün değildir. Eğer, şu mantık doğru ise, o zaman bu, tartışmaya açılabi
lir; Şu anda Türkiye'nin döviz rezervleri altı ay içinde, Merkez Bankasında Ocak 1995 itibariyle, 
7 milyar dolardan, 13 milyar dolara çıkmıştır. Dikkatinizi çekerim; 1995'in ilk altı ayında ithalat 
hızla artmaktadır; ihracat, normal temposunda devam etmektedir. Ama buna karşılık, faizler ve kur 
farkını dikkate aldığımızda, çok değişik bir tabloyla karşılaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, belki sizi çok ilgilendirmeyebilir; ama, 1 Ocak 1995'te, cebinde 100 do
ları olan bir arkadaşımız, o gün, bu parayı 40 bin liradan bozdurup 4 milyon lirayla hazine bonosu 
veya devlet tahvili alsaydı, bugün"cebinde, 1 Temmuz itibariyle -yaklaşık olarak söylüyorum- 6 
milyon lira para olacaktı; ama, bu insan -kur bugün 44 bin liradır- 100 doları geriye ödeyeceği za
man, Türk Lirası cinsinden 4 milyon 400 bin lira ödeyecektir, bir de yüzde 10 libor+spret gibi bir
takım masrafları olur ve 4,5 milyon lira öder; 1,5 milyon lira cebine kalır. Bu insan, dolar bazında 
yüzde 34 para kazanmıştır. Bu olay, Türkiye'deki bütün dengeleri altüst edecek ve Türkiye'yi, ye
niden, çok ciddî darboğazlara getirecek niteliktedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, son derece tarihî bir görev yapı
yoruz. Burada, 1,7 milyar dolarlık cari işlemler dengesi fazlalığı yanlıştır. Bugün, Türkiye'nin , 
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5 Nisan kararlarına gelmesine neden olan temel politikalar, aynı mantıkla hazırlanmıştır ve bura
da, aynı mantık örgüsü hâkimdir. 

Bakın, son bir iki ay içinde Nevv York'ta yapılan müzakerelerde, tüm iktisatçılar, Türkiye'de
ki 5 Nisan krizine yol açan tedbirleri ve o noktaya getiren uygulamaları tartıştıklarında, faizlerin 
idarî kararlarla düşürülmesinin; kamu menkul kıymet ihalelerinde 9 adet ihalenin iptal edilmesinin; 
kamu kâğıtları gelirleri üzerinden stopaj kesintilerinin getirilmesinin; Merkez Bankası kısa vadeli 
avans kullanımının maksimuma çıkarak parasallaşma sürecinin hızlandırılmasının ve 1993 Ağus
tosunda Tahkim Yasasının ve ek bütçenin çıkarılarak Merkez Bankası avansının kullanımı 55 tril
yon liraya çıkaracak tedbirlerin alınmasının ciddî krize yol açtığını belirtiyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan; 1 dakika daha süre rica ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - . . . Bu mantık çerçevesinde, aynı krize yol açan tedbirlerin, bugün, 

1995'in ilk altı ayında, çok daha ciddî ve çok daha tehlikeli boyutta uygulandığını görüyoruz ve ne 
yazık ki, bu -Sayın Başbakanın sözlerine rağmen- ödemeler dengesine de yansımış. O nedenle, bu 
önergeyi, tarihî bir görev olarak, Meclisin dikkatine sunuyorum; değerlendirmeyi size bırakıyorum; 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
22 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Makro ekonomik politikalar ve projeksiyonlar bölümünde, millî gelir ve üretim tahminleri kıs

mında, (sayfa 171'de) gayri safî millî hâsıla büyümesini yüzde 5,5 olarak alan alternatifini Plan 
metninin tümünden çıkartılması gerekmektedir. Plan, gayri safî millî hâsıla büyümesini yüzde 7,1 
olarak alan alternafi içerir hale getirilmelidir. 

Ali Er Refik Arslan İbrahim Özsoy 
İçel Kastamonu Afyon 

Mahmut Orhon Engin Güner Halit Dumankaya 
Yozgat İstanbul İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Gerekçe 

Planlar geleceğin belirsizliğini azaltmak ve bir ülkenin kalkınma çabalarını belirli hedeflere 
yöneltmek amacıyla yapılır. Yedinci Plan taslağında yer alan bir band şeklindeki büyüklükler "tah
min raporları" na hastır. Kaldı ki, ülkemizin, bugün çok büyük rakamlara ulaşmış plan işsizlik baş
ta olmak üzere karşı karşıya olduğu pekçok sorunun aşılması, yüzde 7'yi aşan bir kalkınma hızını 
zorunlu kılmaktadır. Hele, Avrupa Birliği ile entegrasyon konusunda, Hükümet, gerçekten ciddî ni
yetlere sahipse, bu kalkınma hızının bile yetmeyeceği aşikârdır. : ' • , • 

BAŞKAN-Birinci imza kimin efendim? 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Benim imzam vardı; ama... , 
BAŞKAN-Birinci imza Sayın Ali Er'in. , 
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Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Er?.. Yok. 

. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. \ 

24 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Plan taslağında, sayfa 168'te yer alan "makroekonomik tahminler "ya da" makroeko-

nomik projeksiyonlar" ibareleri "makroekonomik hedefler" şeklinde değiştirilmelidir. 
Ali Er Refik Arslan Yaşar Eryılmaz 

İçel Kastamonu Ağrı 
Mahmut Orhon Halil İbrahim Özsoy Engin Güner 

Yozgat Afyon İstanbul 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Gerekçe: Her kalkınma planı, tıpkı bundan önce ülkemizde uygulanan altı planda da olduğu 
gibi, siyasî otoritenin görüş ve amaçlarından hareketle, ekonominin gelecekteki gelişimiyle ilişki-
lendirerek, temel politika amaçlarını tanımlamaya çalışır. Bu amaçlarla, belirli sayısal hedefler ha
line dönüştürülür; yani, her planın amaçladığı belirli sayısal hedefler vardır ve olmalıdır. Mevcut 
haliyle, önümüzdeki metin bir plan olmaktan çok, bir rapor görünümündedir. Bu bakımdan, en 
azından, biçimsel bir plan belgesine sahip olabilmek için, bu değişiklik yapılmalı ya da dokümanın 
ana başlığındaki "Plan" sözcüğü çıkarılmalıdır. . 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?... 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 

İmza sahibi olarak Sayın Er?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

25 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Plan taslağında "Tarımsal Politikalar ile Yapısal Değişim" bölümünde sayfa 53'te 
"Amaçlar - İlkeler ve Politikalar" bölümüne "hayvancılığa önem verilecek, özellikle damızlık hay
van yetiştiriciliği, sunî tohumlama, hayvan sağlığı koruma gibi hizmetlerin, özellikle batı bölgele
rinden başlayacak, özel sektör ve/veya çiftçi birlikleri vasıtasıyla üreticilere götürülmesi teşvik edi
lecektir. Haksız rekabete meydan vermemek için, Tarım Bakanlığı yasa değişikliğini, Plan dönemi 
başında hızla gerçekleştirecektir" ibaresi eklenmelidir. . 

Işın Çelebi Mahmut Orhon Ali Er 
İzmir Yozgat İçel 

Refik Arslan Yaşar Eryılmaz İbrahim Özsoy 
Kastamonu Ağrı Afyon 

Halit Dumankaya Engin Güner 
İstanbul İstanbul 
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Gerekçe: Yetersiz kamu kaynakları, bu hizmetlerin etkin ve zamanında üreticiye ulaştırılma

sını engellemektedir. Tarım Bakanlığının bu hizmetleri yasalara göre, ücretsiz götürmesi ise, özel 
sektörün bu konuda yatırım yapmasını engellemektedir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, aslında, Beş Yıllık 
Planda, bu derpiş olunmuştur. Hayvancılığa önem verilecek, özellikle damızlık hayvan yetiştirici
liği, sunî tohumlama, hayvan sağlığını koruma gibi hizmetler, zaten, planımızda vardır. 

Buraya, özellikle "batı" kelimesi ilave edilmiş, "batı" kelimesinin ilavesinin lüzumsuzluğuna 
inanıyoruz; o bakımdan, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, katılmıyor musunuz; siz onu söyleyin. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Bakan yorum yapıyor efendim. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi buyurun. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - SayınBaşkan, değerli arkadaşlarım; teşekkür ederim. 

Şimdi, Sayın Başkan izin verirse, öncelikle, daha önceki önergelere değinmek istiyorum. Bi
rincisi, "makro ekonomik projeksiyonlar" ibaresini "makro ekonomik hedefler" şeklinde değiştir
me önerimiz, şundan kaynaklanmaktadır: Tahminler ve projeksiyonlar, sadece raporlarda öngörü
lür. Nitekim, Sayın Aykon Doğan'ın konuşmasında, bu noktada "efendim OECD raporunda, Dün
ya Bankası raporunda böyle söylenmektedir" diye, bu tez çürütülmeye çalışılmıştır; oysa, onlar ra
pordur. Plan da, belli bir yere varmak için, fizikî dengeler veya mal dengelerini tamamen devredı-
şı bırakıyoruz ve eskidiği için terk ediyoruz; ama, stratejik planlarda da, bu konuda belli bir yer var
mak ye uygulama için, mutlaka ve mutlaka, hedef konulması, makro ekonomik hedefler biçiminde 
yer alması gerekmektedir. 

Şimdi, bu konuda, arkadaşlarımız, şunu iddia ediyorlar: Deniliyor ki 5,5 veya 7,1 'le ilgili öner
gede de, 7,1 olarak değiştirilmesini istediğimizde, iki alternatif olmasın dediğimizde, bana, dün, 
Japon Planından söz ettiler. Ben, Japonya'yla, Economic Planing Agency ile sabaha karşı saat 
4.00'te konuştum ve onlardan, faksla, plan metinlerini aldım; böyle bir bant uygulaması yok. 1992 
yılında başlayan plan 1996 yılına kadar devam ediyor ve önümüzdeki dönem için hazırladıkları 
plan hedefi de 2,8. 

O bakımdan, dünyadaki uygulamalara ters bir uygulama... Ne yazık ki, Türkiye'de - Maast-
richt dahil; ki, Maastricht'te Convertion Crıteria'da, mutlaka bant uygulaması yok; sadece, Avru
pa Para Sisteminin alt ve üst limitlerinde yüzde 2,5 gibi bir devalüasyon oranı verilir- hem bütçe 
açıklarında hem enflasyonda hem kamu borçlarının gayri safî millî hâsılaya oranlarında kesin he
defler verilir. O anlamda, biz, bunuv bir plan olarak kabul etmiyoruz; bunu, sadece, iyi niyetle ha
zırlanmış bir rapor olarak değerlendiriyoruz. 

Şimdi, tarım konusuna gelmeden önce, bu anlamda, yapılması gereken şu vardır: 5,5'lik bü
yümeye göre yatırımı değerlendirdiğimizde, Türkiye, 187 milyar dolar civarında, 190 milyar dolar 
civarında bir yatırım yapacaktır -185 ile 190 milyar dolar arası- yüzde 7,1'lik büyüme hızına göre 
217 milyar dolarlık yatırım yapacaktır. 

Şimdi, Türkiye, 185 milyar dolarlık yatırıma göre farklı şekillenecektir, tercihler farklı olacak
tır, stratejiler farklı olacaktır; 215 milyar dolara göre farklı olacaktır, Nitekim, ödemeler dengesin
de bunun sonuçlarını da görüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bir planda farklı yöntemler olamaz, farklı hedefler olamaz; planın, bir 

iç tutarlığı, bütünlüğü olması gerekir. Bu anlamda, Maastricht'deki Avrupa Birliği Komisyonu ve 
Konseyi son derece dikkatle tek hedef seçerken, acaba, o Convertion Grıteria'da yanlışlık mı yapı
yor; dünyanın gerçeklerinden uzak mı davranıyor... ' 

Bugün sabah saat 4'te konuştuğum, Japonya'da Economic Planing Agency üst düzeyindeki 
teknisyenler ve dünyaca tanınmış teknisyenler, acaba bu işi bilmiyorlar mı... 

Sadece, bu anlamda, bu mesele, Türkiye'de ciddî bir hatanın başlangıcı olacaktır; bunu tuta
naklara geçmesi açısından söylüyorum. 

Bu konuda da, Türkiye'nin her yerinde, her zaman, başta Sayın Başbakan olmak üzere, teorik 
ve teknik olarak da tartışmaya hazırım ve matematiksel olarak da model üzerinde tartışabiliriz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Zor bulursun Başbakanı!.. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Başbakanı bulamıyoruz zaten. 

O bakımdan, hayvancılık meselesine, tarımla ilgili meselelere geldiğimde, bizim politikamız, 
bundan sonra -2000 yılına giderken- hayvancılık altsektörünün toplam üretim içindeki payının yüz
de 60'lara çıkarılması gerekiyor. Köylünün,-bu, sunî tohumlama, sunî dölleme gibi hizmetlerini 
özelleştirerek yapmamız, gerçekleştirmemiz gerekiyor. 

Bu anlamda, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda, belli bir dönem, böyle bir özelleştirmeyi 
yapamayız; devlet eliyle o hizmeti götürmemiz lazım. O yüzden, Türkiye'nin belli bölgelerinde -
kamunun yaptığı- köylünün refahını geliştirmek, zenginleştirmek için yapacağımız, bu tür üretici 
birlikleriyle, köylü eliyle gerçekleştireceğimiz, köylünün zenginleşmesini temin edecek uygulama
larımız açısından, bu değişikliğin veya bu önerinin yer almasını öngörmüştük. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Ama, ne yazık ki, Hükümet, politika yaparak reddetti. Zaten, ette karşılaştığımız problem çok 
açık ortada; şekerde karşılaştığımız problem ortada; buğdayda ciddî problem var; gübrede, mazot
ta karşılaştığımız durum, traktörün fiyatlarında karşılaştığımız durum ortada; köylünün bu yıl içi
ne girdiği sıkıntı ortada... 

Bu tür önergelerin kabul edilmeyişini de doğal karşılıyoruz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Önergeye Hükümet katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

26 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Önerge: 
Yedinci Plan Taslağında, "Tarımsal Politikalar İle Yapısal Değişim" bölümünde, (sayfa 53) te, 

"Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" bölümüne, "uluslararası kuruluşlardan proje kredisi sağlandığın
da, önceliğin, özel sektörü geliştirici, tarımda, özel sektör eliyle, verimliliği artırıcı teknoloji trans
feri sağlayıcı programların ve projelerin gerçekleşmesine verileceği" ibaresi eklenmelidir. 
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Işın Çelebi Mahmut Orhon Ali Er 

İzmir Yozgat İçel 
Refik Arslan İbrahim Özsoy Halit Dumankaya 
Kastamonu Afyon İstanbul 

Yaşar Eryılmaz Engin Güner 
Ağrı İstanbul 

Gerekçe: 
Tarım Bakanlığı, gerek Dünya Bankasından ve gerekse diğer kuruluşlardan büyük oranda te

min edilen proje finansmanı, kamu hizmetlerini artırmaya yönelik araştırma gibi, yayım hizmetle
rini geliştirme gibi projeleri kullanmaktadır. Kamunun küçülmesinin gündeme geldiği günümüzde, 
kamu kaynaklarının, bu türlü hizmetleri etkin olarak devam ettirmesi söz konusu değildir. Bu gibi 
finans kaynaklarını daha akıllıca kullanılması zorunludur. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Çelebi, buyurun. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Planın tarım bölümüne, köylü

nün refahı ve köylünün daha mutlu yaşamasını nasıl temin ederiz; köylünün zenginleşmesini nasıl 
sağlanz; köylünün Ürününün değerini, emeğinin karşılığını, alın terinin karşılığını nasıl alabiliriz, 
tarım kesiminin verimini nasıl artırabiliriz mantığıyla bakıyorum. 

Bugün, bu Planın tarım bölümü, ne yazık ki, gelişmekte olan tipik üçüncü dünya ülkeleri tarı
mının yapısının korunacağını göstermektedir ve özel sektör yatırımları son derece düşmüş, yeter
siz kalmış ve son yıllarda sabit sermaye yatırımları içindeki özel sektörün payı yüzde 3'lere geri
lemiştir ve dolayısıyla sektörde teknoloji girişi yavaş "gerçekleşmektedir. Köylünün kullandığı trak
törün fiyatı 300 milyondan 800 milyona çıkmıştır. Gübre kullanımında ciddî düşüklükler vardır ve 
bu teknoloji kullanımında ciddî gerilemeye; özellikle verimliliğin, tarım kesiminde de ciddî olarak 
düşmesine yol açmaktadır. 

Biz, bu anlamda, sermaye işgücünü ikame etme konusunda ve sektörün hâlâ işgücü yoğun ve 
geri teknolojiyle çalışmasına karşılık; köylünün ve üretici birlikleri eliyle, bir sermaye birikiminin 
oluşacağı yeni bir organizasyona geçişi bu planda bekliyorduk; ama, ne yazık ki, bu plan, bu an
lamda bir yenilik getirmemiştir. , 

Nitekim, bugün gerek yatırımlar, gerek kamu desteklerinde -tarımsal krediler dahil- alt sek
tör dağılımında dengesizlikler bulunmaktadır. Destekler büyük oranda bitkisel ürün altsektöründe 
yoğunlaşmıştır, tarım sektörüne harcanan 4.8 milyar doların, kamu desteğinin yüzde 65'i yalnız
ca, gübre için harcanmaktadır. Bu nedenle, özel sektörün desteklenmesi; yani, köylünün ve üretici 
birliklerinin desteklenmesi, işletme sayısınin artmasıyla, işletme büyüklüklerindeki gerilemenin, 
giderilmesi kesinlikle gereklidir. 

Bu anlamda, özel sektör eliyle bizim verimliliği artırıcı, teknoloji transferini sağlayıcı prog
ramların ve projelerin gerçekleşmesine öncelik verileceği konusunda, özel sektörle, yani köylü 
eliyle, çiftçi eliyle yapılacağı konusunda veya tarıma ya da gıda sektörüne yatırım yapacak, özel 
sektördeki kurumlara öncelik verileceği mantığının konulması gerekirdi ve özel sektör için, kamu
nun, hizmetlerin özelleştirilmesi gerekirdi; taıım sektöründe bu yok; bu olmayınca çok ciddî bir 
dengesizlik ortaya çıkıyor ve bölgesel açıdan büyük gelir ve yapısal farklılık olduğu görülüyor. 
Türk tarımında sorunun; özel sektörü önplana çıkarıp teknolojik yetersizlik sorununun asılmasıyla 
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çözülmesi gerekiyor. Bunun nasıl aşılacağı ve ne gibi politikalarla geliştirileceği planda yer alma
mış ve yeterince de bu vurgulanmamış. Bugün, Türk tarımının verim düşüklüğü ve bugünkü des
tekleme politikasının üretici gelirlerine ciddî istikrar sağlayamaması, son derece önemli olarak kır
sal alanda refahın düşmesini, gelirin düşmesini ve ciddî bir yoksullaşmayı beraberinde getirmekte
dir. 

Bunları anlatırken, Planda, özellikle tarım kesiminde, belirtmek istediğim çok önemli bir nok
ta da, insangücü eğitiminden hiç bahsedilmemiştir. Bu anlamda, ara işgücü elemanı -ziraat fakül
tesi olsun, veteriner fakültesi olsun- yapısal tedbirlerle beraber, bu anlamda, meraların kullanıcılar 
tarafından idaresi, iyileştirme tedbirleri, yasal düzenlemeler ve eğitimin, bu özel sektörün, çiftçi
nin, köylünün, dış piyasalara açılması açısından görev alacağı mekanizmaların, yer alacağı meka
nizmaların burada yaratılmamış olması, tarımda piyasaların yaratılmamış olması, sadece, Planın, 
önemli bir ayağının eksik kalmasına yol açmaktadır. Artık, bu nedenle, biz, bu Planın köylüye bir 
şey getiremeyeceği inancıyla, temin edilecek kaynakların, Öncelikle, özel sektör eliyle verimliliği 
artırıcı şekilde, teknoloji transferini sağlayacak programların gerçekleşmesinde kullanılmasını ön
görüyoruz; ama, Hükümet, ne yazık ki, buna katılmıyor; hâlâ devlet eliyle, hâlâ devletçi bir man
tıkla, hâlâ Ankara'da müsteşarlıklar kurarak, bu meseleleri çözebileceğine inanıyor; ama, ben, bu 
inançta değilim, arkadaşlarım bu inançta değil... Bizim, açımızdan temel mesele, tarım kesiminde 
verimliliğinin artırılmasını, köylünün refahının artırılmasını; köylüyle elele vererek!, köylünün, bu 
anlamda çiftçinin, daha fazla bir biçimde dünya piyasalarına açılmasını temin edecek organizas
yonlar içinde yer alacak şekilde desteklenmesi gerekmektedir. 

Hepinize teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) ' • ' • / : • 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum Sayın Çelebi. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
27? nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Plan taslağında "Tarımsal Politikalar İle Yapısal Değişim bölümünde, (sayfa 53) te 

"Amaçlar - İlkeler ve Politikalar" bölümüne "hayvancılık üretiminde maliyet açısından en önemli 
unsur olan yemlerin, dünya fiyatlarından üreticiye verilmesi için destekleme fiyat politikaları bu 
açıdan ele alınacak, gerektiğinde, yem hammaddesi ithalatından fon ve Gümrük Vergisi kesintile
ri kaldırılacaktır" ibaresi eklenmelidir. 

Işın Çelebi 
İzmir 

' DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) -,Yanlış okuyorsunuz; birinci imza 
Refik Arslan'ın... 

BAŞKAN - Siz devam edin... 
Mahmut Orhon , Ali Er Refik Arslan 

Yozgat İçel Kastamonu 
Halil İbrahim Özsoy Yaşar Eryılmaz Halit Dumankaya 

Afyon Ağrı İstanbul 
Engin Güner 

İstanbul 
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Gerekçe: Hayvansal üretiminde ve özellikle tavukçulukta, maliyetlere önemli ölçüde etki eden 

yem bitkileri destekleme fiyatları, dünya fiyatlarının üzerinde desteklendiğinde, hayvancılık sektö
rü menfi olarak etkilenmekte, sektörün gelişmesini engellemektedir. Üreticiye, rakip ülkelerle ay
nı bazda rekabet etme şansı verilmelidir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim; Planda var. 
BAŞKAN - Sayın Çelebi, Planda var mı efendim?.. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Hayır, yok efendim... 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Çelebi. 

Efendim, bir tereddütü izale açısından ifade ediyorum. 
Sayın Bakan, biliyorsunuz, biz, soldan yazıyoruz; Latin harfleri öyle. Onun için, şatırbaşı de

diğimiz zaman, nasıl sol farafsa, soldaki imza ilk imzadır. 
Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir)-Şimdi, biz, tabiî;.. , 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Solculuğu öğrendiniz mi şimdi?!. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Neyse, bu tartışmaya girmeyelim. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Şimdiye kadar, hep sağ baştaki bi

rinci oluyordu, bugün değişmiş; o, başka mesele... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Esat Bey, siz haklısınız; doğru söylüyorsunuz. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Yani, Sayın Çelebi, siz de biliyor

sunuz ki, sağ baştaki imza, birinci imzadır; bugün değişmiş, o başka konu... 
BAŞKAN - Sayın Çelebi, siz buyurun efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Peki efendim; teşekkür ederim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Solcularla koalisyon yaparsanız, böyle olur. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Ben, bîr şey söylemeyeceğim; takdir, Yüce Meclisin ve yüce va

tandaşlarımızın. -
, Değerli arkadaşlarım, bu, çok Önemli bir mesele. Tarıma niçin bu kadar çok önem verdim; ya

ni, geldim, makro dengelerle ilgili meseleleri konuştum; büyüme hızı 5,5 mi olsun, 7,1 ini olsun... 
Biz, Anavatan Partisi olarak, Türkiye'nin 7,1 büyümesi gerektiğini anlattık. Bunun, özellikle, dış 
finansman açısından, sermaye hareketleri açısından, 5,5 milyar dolarlık bir ihtiyaçla karşılanabile
ceğini tespit ettik, hem 5,5'lik büyümenin hem 7,1 'lik büyümenin. Bu yüzden, Türkiye'nin, 7,1 bü
yümesi gerektiğini söyledik. Arkadan, makroekonomik tahminlerde yapılmasını gerekenleri anlat
tık ve Avrupa Birliğine tam üyelik sürecindeki hedeflere göre, Türkiye'nin nasıl bir vizyona sahip 
olması gerektiğini anlattık; buradan, kalktık, tarım! sektörünü; köylünün meselesini; köylünün da
ha iyi yaşayabileceği, daha mutlu olabileceği bir yaşam düzeyinin nasıl oluşturulabileceği konu
sunda görüşlerimizi anlattık; çünkü, Türkiye'nin gelişmesinde sanayileşme kadar tarıma da ağırlık 
vermezsek, köylünün hayatının dahi iyi olmasını temin edecek pol i takalara önem vermezsek, 

Türkiye, ciddî bir tarım ürünleri ithalatçısı konumuna gelecektir. Avrupa Birliği üyeliği veya 
Gümrük Birliği sürecinde, burada, ortak tarım politikasından söz edilmiştir. Ortak tarım politikası
na geçebilmek için, Yunanistan, 30 milyar doların yaklaşık 14-15 milyar dolarını bu tarım politi
kasına; yani, köylünün teknoloji düzeyinin yükseltilmesine, elindeki araç gereçlerin gelişmesine 
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kullanmıştır. İspanya, 25 milyar dolarını kullanmıştır, Portekiz, 7-8 milyar dolarını kullanmıştır. 
Türkiye ise, bu alana kaynak ayırmamaktadır ve o anlamda, bizim, yılda 3-4 milyar dolarlık, sade
ce bu ortak tarım politikasına geçiş süreci mantığında -gıda sektörü dahil olmak üzere- yapmamız 
gereken işler vardır. 

Hayvancılık, bu anlamda çok önem taşır; çünkü, gelişmiş ülkelerde hayvancılık alt sektörünün 
toplam üretim içindeki payı yüzde 60'lar düzeyindedir. Bu oranı, bizim de mutlaka tutturmamız ge
rekiyor. Bu nedenle, hayvancılık konusunda, işte, şu son karşılaştığımız et ithalatı da, Türkiye'de, 
uzun yılların hatalarından kaynaklanan bir dengesizlik yaratmıştır. O bakımdan, önümüzdeki 5 yı
la bakarken, biz, Anavatan Partisi olarak, öncelikle, köylünün gelirinin, yaşam düzeyinin, refahı
nın geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz ve o yüzden, kaynak kullanımının, bölgesel dengesizlikle
ri de giderecek şekilde, mutlaka, özel sektör girişimciliğini, müteşebbisliği önplana çıkararak; köy
lünün, çiftçinin bu müteşebbisliğini önplana çıkararak; üretici birliklerini önplana çıkararak, hem 
toplum hayatında hem ekonomik hayatta daha etkin olmasını istiyoruz. Bu nedenle, bölgesel açı
dan büyük gelir ve yapısal farklılık olan Türk tarımının sorununun; teknolojik yetersizlik sorunu
nun, haberleşme sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu alana kaynak tahsis 
edilmeli. Bu alana kaynak tahsis edilmediği zaman, Türk tarımının hem Uruguay Roundu hem de 
GATT çerçevesindeki yapısal değişim konusunda son derece sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını 
ve bu Hükümetin bu ilgisizliği sonucu köylünün bugün içinde yaşadığı problemlerin daha da bü
yüyeceğini hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle, tarım kesiminde, artık, klasik tedbirlerle bu mesele
lerin çözülemeyeceğine inanıyoruz, bu nedenle hayvancılık üretiminde maliyet açısından en önem
li unsur olan girdilerin, dünya fiyatlarında üreticiye verilmesi, politikaların bu yönde değiştirilme
si, teknolojik servisin, köylünün eliyle köylünün refahını artıracak şekilde ele alınması gerektiğine 
inanıyoruz ve bu doğrultuda da önergemizin kabulünü rica ediyoruz. 

Önergemizle, özellikle hayvansal üretimdeki ve diğer alanlardaki olumsuz gelişmeleri gidere
cek politikaları uygulamaya koyarak, köylümüzün, çiftçimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin 
2000 yılında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...Avrupa Birliğinde yaşayan çiftçiler kadar teknolojik ekipmana ve gelişme düzeyine sahip ol

malarını öngörüyoruz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza bir önerge gelmiştim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınıza verdiğimiz 29, 30, 31,36, 37, 38, 39,41,42 sıralardaki önergelerdeki imzala

rımızı geri çekiyoruz. 
Arz ederiz. 
Sayın Cemal Tercan?..Burada. 
Sayın Zeydan?.. Burada. 

•' Önergeden imzalarınızı çektiniz. 

Buna göre İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, yetersayıda imza kalmadığı için önergeler işlem
den kaldırılmıştır. 
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Şimdi, 32 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkın

ma Planının üçüncü bölümünde yer alan "II/6 "Sanayileşme Yaklaşımı" başlığı altında "b) Amaç
lar, İlkeler ve Politikalar" bölümünün 60 ncı sayfasının 12 nci paragrafının sonuna aşağıdaki iki 
cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Cemal Tercan ) Mustafa Zeydan Kâzım Dinç 
izmir Hakkâri Kocaeli 

ErkutŞenbaş Hamdi Üçpınarlar 
îzmir Çanakkale 

"Gıda maddelerinin kontrolüne ilişkin yaptırım gücü olan bağımsız bir organizasyon oluşturu
lacak ve buna bağlı gıda ihtisas mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili düzenlemeler yapılacaktır." 

Gerekçe: Gıda maddelerinin kontrolüyle ilgili hükümler 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer 
almakta, çok sayıda kuruluş eliyle yürütülen denetim, üretici, tüketici ve esnaf açısından zorlukla
ra sebep olmaktadır. Bu nedenle, kontrolün tek bir kuruluş eliyle yapılmasını sağlayacak bağımsız 
bir organizasyon oluşturulması ve buna bağlı gıda ihtisas mahkemelerinin kurulması önem kazan
maktadır. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Hayır, katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Tercan, buyurun efendim. 
CEMAL TERCAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiyemizin önündeki 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla, beş yıl içerisinde, geleceğinin önünü açıyoruz, öncelikleri 
tespit ediyoruz. 

Biz, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilatının sorunlarını ciddî şekilde tetkik ettik; gördük ki, 
pekçoğu planda yerini bulmuş, ilavesi gerekenleri de 15 önerge şeklinde düzenledik ve Başkanlık 
Divanına sunduk. Parlamentonun yoğun bir şekilde çalıştığı sırada bu önergelerin 9'unu geri aldık. 
Alış sebebimiz şudur: Bunları yıllık planlar içerisinde mütalaa imkânı olduğunu gördük. Bazıların
da da, kanun tekliflerimizle amacın hâsıl olacağı kanaatine vardık. 

Şimdi, gıda kontrolü hakkında Türkiye'de bir başıbozukluk vardır. Kazalarda, köylerde ve na
hiyelerde, maalesef, gıda kontrollerini, bugün, ebeler ve belediye zabıta memurları yapıyor; elle
rinde hiçbir teknik cihaz olmadan, gıda kontrolü yapıyorum diye, hem vatandaşların sağlığıyla cid
dî şekilde oynanıyor hem de Türkiyemizde, bakkal esnafımızın, glda maddesi satan bütün esnaf ve 
sanatkâr arkadaşlarımızın mağduriyetlerine sebebiyet veriliyor. 

Bu itibarla, gıda mevzuatının ciddî bir yasal dayanağı olması? ayrıca, bir ihtisas mahkemesiy
le, özel bir kanunla işe ciddiyet verilmesi lüzumunu gördük ve bu önergemizi takdim ettik. Hükü
metimiz katılmadı; ama, Hükümetimizin "bunu, yıllık programlar içinde mütalaa edeceğiz" ifade
si bizim için yeterli olacaktır. Hükümetimizden bu desteği bekliyor, saygılar sunuyorum efendim. 

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

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Sayın Başkan, bize sorulmadı ki... 
Biz katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, siz katılmadığınız için Sayın Tercan'a söz verdim. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Programda değerlendireceğiz Sayın 
Başkan; yani, Sayın Tercan'ın söylediği gibi, programda değerlendireceğiz. 

CEMAL TERCAN (İzmir) - Sayın Hükümetin programda değerlendireceğine ilişkin beyanı 
beni tatmin etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önergedeki imzamı da geri alıyorum. 

BAŞKAN - Bu safhada, Sayın Tercan önergedeki imzasını çekti. Önerge de, imza eksikliği 
nedeniyle işlemden kaldırıldı. 

Sayın Bakan, biz daha önce size sorduk efendim. 

33 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkın

ma Planının Üçüncü Bölümünde yer alan (II1/6) "Sanayileşme Yaklaşımı" başlığı altındaki "b) 
Amaçlar, İlkeler Ve Politikalar" bölümünün 59 uncu sayfasının beşinci paragrafının sonuna aşağı
daki paragrafın eklenmesini, arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cemal Tercan Mehmet Kâzım Dinç Osman Seyfi 

İzmir Kocaeli , Nevşehir 
Güneş Müftüoğlu Adnan Akın 

Zonguldak Zonguldak 
Sanayileşme ve istihdam yaratmada büyük önemi olan küçük sanayi sitelerinin yapımında so

rumlulukların yeterince bilinmemesinden, atıl kapasite oluşmaktadır. Bu sitelerin yapımında, ilgili 
meslek kuruluşlarının bilgisi ve desteği sağlanarak, ilgili meslek kuruluşlannın organizasyonuyla, 
gerçek ihtiyaca yönelik küçük sanayi siteleri yapımı programlanacak ve altyapı hizmetlerinde, dev
letçe destek sağlanacaktır. Devlet burada parasal destek vererek, gözlemci olma sıfatını ifa edecek
tir. ; 

Gerekçe: Küçük sanayi sitelerinin, sanayileşme ve istihdam yaratmadaki önemi açıktır; ancak, 
bazı yasal düzenlemeler nedeniyle bu müesseseler atıl kapasiteyle çalışmaktadır. İşte, küçük sana
yi sitelerinin, planlama aşamasından başlayarak, her aşamada, ilgili meslek kuruluşunun organizas
yonu ve denetimi altında olması ve devletin gözetici sıfatını yerine getirerek, hem parasal yardım 
sağlaması hem de yasal düzenlemelerde kolaylık sağlaması gereklidir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Önergeye katılmıyoruz; ancak, 

programda değerlendireceğiz. 
BAŞKAN - Sayın Tercan?.. , 

CEMAL TERCAN (İzmir) - Konuşabilir miyim?.. 

BAŞKAN - Bu size bağlı efendim. 

CEMAL TERCAN (İzmir) - Bir izahat verebilirim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmadığına göre; buyurun. 
CEMAL TERCAN (İzmir) -Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Planda amaç, ülke varlıkla

rını bütünüyle kucaklayarak, bunu, en ince detayına kadar, israf etmeden, israfa uğratmadan, en uy
gun, en rantabl şekilde kullanmaktır, hepiniz illerinize, kazalarınıza gider, çevrenize bakarsanız, 
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maalesef, köylerinize kadar sanayi siteleri yapıldığını görürsünüz. Bu sanayi sitelerinin çoğunun 
boş oluduğu da ortadadır. Bu bir israftır. 

Bugün, sanayi sitelerinin yapımı şöyledir: 7 kişi bir araya geliyor, 1163 sayılı Yasaya göre, bir 
kooperatif kuruyorlar. Kurdukları kooperatifin amacından uzak, kim oldukları belli olmayan kişi
ler, emekli memurlar, emekli çavuşlar bir araya geliyorlar, kooperatif kuruyorlar; bir de müteahhit 
buluyor, anlaşıyorlar; siteler yapılıyor, dükkânlar yapılıyor. Bunlar, kazalarınızda filan vardır. Ya
pılan bu siteler, bir sıkıntının karşılığı değildir, bir arzunun karşılığı değildir; birtakım menfaat 
gruplarının menfaatinin gereği olarak yapılmaktadır. 

Niçin bu böyle yapılıyor?.. Yapılan site, ihtiyaç sahibi marangozlar, ihtiyaç sahibi modelciler, 
demirciler için yapılıyorsa, onlarla ilgili kişiler tarafından yapılmalı, mutlaka ilgili meslek kuruluş
larının kontrolü altında olmalı ve görülen lüzumdan fazlası yapılmamalı, israfa meydan vermeye
cek şekilde yapılmalıdır diyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, çalışmalarında, bu meslek gruplarıyla katiyen bilgi alışverişi için
de değildir. Bakıyoruz, etrafımızda, mantar biter gibi sanayi siteleri bitiyor. Belki bundan birtakım 
insanlar kazanıyor; ama, ülkenin varlıkları toprağa gömülüyor. Bunun önlenmesi şarttır ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığımız, meslek kuruluşlarıyla müştereken politikalar oluşturmalıdır, ihtiyaçların 
cevabı olan sanayi siteleri yapılmalıdır, lüzumsuz yere milletin parası çarçur edilmemelidir. Ama
cımız budur. 

Bunu söyledikten sonra, Muhterem Heyetinizi aydınlatmak için şunu ifade ediyorum: Hepiniz 
muhitinizde bunları görüyorsunuz; ancak, Hükümetimizin, "bunu yıllık program içerisinde değer
lendireceğiz" ifadesini de kâfi buluyor, imzamı geri çekiyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tercan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Tercan imzasını geri çekti; İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, Önerge işlemden kaldırıldı. 
Ancak, benim bir ricam vardır. Eğer bir sayın üye önergesini geri çekeeekse, lütfen, mikrofo

nu kullanmamak suretiyle zamanımıza acısın. 
CEMAL TERCAN (İzmir) - Efendim, izahat verme ihtiyacı duydum da, o bakımdan... 
BAŞKAN - Şimdi, 35 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkın

ma Planının Üçüncü Bölümünde yer alan (1/1). "Eğitim Reformu" başlığı altındaki "b) Amaçlar, 
İlkeler ve Politikalar" bölümünün 25 inci sayfasının üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cemal Tercan Mustafa Zeydan. Abdullah Kınalı 

• İzmir Hakkâri Hatay 
Hüseyin Balyalı A. Hamdi Üçpınarlar 

Balıkesir Çanakkale 
İşyeri-okul bütünlüğüne dayalı meslek eğitimi uygulamalarında, özellikle pratik eğitim ver

mek üzere, meslek kuruluşları ve vakıflarca kurulan ve kurulacak olan işletmeler üstü pratik eği
tim merkezleri (İPEM)in yapımı ve işletilmesi, devletin bütçe imkânlarıyla desteklenecektir. 
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Gerekçe: 

İşyerlerinde verilen pratik meslek eğitimi, özellikle küçük işletmelerde, işletmenin personel ve 
donanım olanaklarının kısıtlı oluşu nedeniyle, çoğu kez noksan olmaktadır. İşte, İPEM'ler, meslek 
kuruluşlarının kendi merkezleri olarak bu noksanlıkların tamamlandığı eğitim ortamlarıdır. TESK, 
bu amaçla kurulmuş ve kamuya yararlı bir vakıf olan MEKSA ile işbirliği yaparak bugüne kadar 
30'â yakın İPEM kurmuş ve işletmektedir. Ancak, bu merkezlerin yapımına ye donanımına, dev
letin bütçe imkânlarından kaynak ayırması zorunludur. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz; ancak, programda de

ğerlendirilecektir. • 
BAŞKAN - Efendim "katılmıyoruz"u aldık "ancak" istisnaya benziyor. 

Sayın Tercan, imzanızı geri mi alıyorsunuz? 
CEMAL TERCAN (İzmir) - Son derece önemli bir olaydır; Genel Kurulu aydınlatmak istiyorum... 

BAŞKAN - Efendim, imzanızı geri alacak mısınız, almayacak mısınız? 

CEMAL TERCAN (İzmir)-Alıyorum. 

BAŞKAN - Önerge işlemden kaldırılmıştır. 

43 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Üçüncü Bölüm; IV. 
Bölgesel Dengelerin Sağlanması; 18. Bölgesel Gelişme ve Fizikî Planlamayla ilgili düzenlemeler 
kısmının (b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün yirmiyedinci paragrafının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Murat Başesgioğlu Doğancan Akyürek Refik Arslan 

Kastamonu İstanbul •- ' Kastamonu 
İsmail Sancak Güneş Taner Nevşat Özer 

İstanbul İstanbul Muğla 
Nabi Poyraz 

Ordu 
Özelleştirme uygulamalarına paralel olarak, öncelikle ele alınmış olan Zonguldak ve Bartın İl

lerinde, yörenin gerekli altyapı yatırımlarını ortaya koyacak, sektörel ve mekansal gelişme istika
metlerini belirleyecek ve yeni istihdam alanlarını önerecek Zonguldak, Bartın Bölgesel Gelişme 
Projesi kapsamına Kastamonu ve Sinop İlleri de dahil edilerek, çalışmalar hızla tamamlanarak, 
Plan döneminde uygulanmasına geçilecektir." 

Gerekçe: 

Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop İlleri, fizikî ve cofrafî şartları benzerlik arz eden ille
rimizdir. 

Ekonomik ve sosyal gelişmişlik açısından da, maalesef, diğer bölgelerden geridir. Bu yüzden, 
büyük oranda, hem insan gücü hem de sermaye dışarıya göç etmektedir. Önümüzdeki beş yıl için
de tedbir alınmazsa, bu olumsuzluklar daha da artacaktır..Bu nedenle, başlatılmış bulunan projeye 
Kastomonu ve Sinop İlleri de dahil edilerek, bölgesel bir gelişme projesi oluşturulmalıdır. 

- 2 0 3 -



T.B.M.M. B:141 14.7.1995 0 : 4 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATUOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, buyurun. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; önergedeki tale

bimizin özü, başlatılmış bulunan veyahut da hazırlanmış bulunan Zonguldak - Bartın Bölgesel Ge
lişme Projesine, Kastamonu ve Sinop illerinin de dahil edilmesi talebini içermektedir. 

Hepinizin bildiği bir gerçek, ülkemizde, bölgelerarası ve vilayetlerarası sosyoekonomik geliş
mişlik farkı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle, bunu, kendi bölgemiz bazına indirdiğimizde, ge
rek Kastamonu gerekse Sinop illeri, bu gelişmişlik seyri içerisinde, diğer illere nazaran daha geri 
kalmış bulunmaktadır. Şimdi, sekiz yıllık parlamenterlik deneyimim şunu göstermiştir ki, Kasta
monu gibi, Sinop gibi, Uşak gibi veyahut da bu illere emsal illeri, genel bütçe çerçevesi içerisinde 
ve yapılacak yıllık programlarla kalkındırmak mümkün değildir. Artık, merkezî plan anlayışından 
vazgeçerek, bölgesel plan anlayışına geçme zorunluluğu içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyo
rum. Eğer, önümüzdeki beş yıl içerisinde, bu, emsal saydığım Kastamonu, Sinop gibi iller için her
hangi bir tedbir alınmadığı takdirde, bu illeri kendi kaderine terk edip, Türkiye'deki gelişmişlik 
trendinden daha da koparmış olacağız ve ondan sonra, hepimizin şikâyet ettiği göç olgusu, bütün 
şiddetiyle devam edecektir. 

Bugün, Kastamonu'nun toplam nüfusu 420 bindir; ama, istanbul'da, aşağı yukarı 1 milyona 
yakın Kastamonulu yaşamaktadır; yani, şu andaki Kastamonu nüfusunun 2 katı Kastamonulu is
tanbul'da yaşamaktadır. Dolayısıyla, bu göç olgusunu durdurmak ve orada yaşayan vatandaşları
mızın, doğup büyüdüğü topraklarda ekmeğini kazanmalarını sağlamak için, mutlaka ve mutlaka, 
devletin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. 

Karadeniz Ekonomik işbirliği ve Sovyetlerden ayrılmış devletlerle yapılacak ticarî münasebet
ler çerçevesinde, özel sektör, Kastamonu'ya gelmek istemektedir; ama, devletin, bu konuda yol 
göstericiliğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle de, bugün olmasa bile yarın, mutlaka ve mutlaka, bölge
sel bir gelişme projesi ve bunun akabinde bölgesel bir kalkınma planı yapılmak zorundadır. Aksi 
takdirde "Türkiye, serbest piyasa ekonomisine geçmiştir" diyerek, insanları ve vilayetleri kendi ka
derleriyle başbaşa bırakırsak; yani "ölen ölür, kalan sağlar bizimdir" mantığıyla hareket eder, dev
letin sosyal fonksiyonunu, sosyal işlevini gözardı edersek, maalesef, ülkemizde, vilayetler ve böl
geler arasında uçurumlar ortaya çıkacaktır. 

Demin de arz ettiğim gibi, bu bölgelerin kalkınabilmesi ve Türkiye'deki gelişmişlik yarışında 
geri kalmaması için, mutlaka, bölgesel bazda planların yapılarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Önergemiz bu amaca matuftur; başlamış olan Zonguldak-Bartın Bölgesel Gelişme Projesine, 
Kastamonu ve Sinop illerinin de dahil edilmesini ve bu konuda, başta Devlet Planlama Teşkilatı ol
mak üzere, devletin görevli organlarının, bu bölge insanlarına, bu bölgeye yatırım yapacak özel 
sektör erbabına yol göstermesini amaçlamaktayız. 

Yüce Genel Kurula, bu talebimizi saygıyla arz ediyor; hepinize saygılar sunuyorum! (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başesgioğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
44 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunul
duğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 51 inci sayfasının 
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onuncu paragrafından sonra gelmek üzere, aşağıdaki paragrafın metne eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla 

Osman Develioğlu Koray Aydın Tuncay Şekercioğlu 
Kayseri Trabzon Elazığ 

Yaşar Erbaz Seyfi Şahin Recep Ercüment Konukman 
Yozgat Kayseri İstanbul 

Yeni projeler doğrultusunda, dış kaynaklardan da istifade ederek, özellikle hayvancılık üreti
mi düşük faizli kredilerle teşvik edilecek, tarımda ürün sigortası kapsamı genişletilecek, ekilebilir 
tarıma elverişli Hazine arazilerinin ıslah edilerek, cüzî bedellerle, az topraklı veya topraksız köylü
ye dağıtımını amaçlayan toprak reformu çalışmalarına hız verilecek, toprak reformu bölgesi ilan 
edilen ilin siyasî sınırları içerisindeki tüm arazi değerlendirilmeden bölgeden ayrılmayacaktır 

Gerekçe: Özellikle, kırsal kesimden kentlerimize göçün hızlandığı bu yıllarda, gerekli önlem
ler alınmadığı takdirde, kentlerimizde, ne gibi sosyal, kültürel ve iktisadî sıkıntıların veya patlama
ların yaşanacağını tahmin etmek güç olmasa gerek. Kırsal kesime gerekli istihdam imkânı ve dev
let hizmeti götürülmediği için, göç hızlanmaktadır. Özellikle, yeni yetişen genç neslin, toprağa bağ
lanması, kendi işinde çalışır hale getirilmesi, göçü önleyecek, millî ekonomiye katkı sağlayacak, 
devletin işsizlik yükünü azaltacaktır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - İmza sa
hiplerinden komisyon üyesi olanlar var. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hükümete sormadan önce, bir hususun tespitine zaruret hâ
sıl olmuştur. 

Sayın imza sahipleri, isimlerinizi takip ettiniz, içinizde Komisyon üyesi olan var mı efendim? 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Ben varım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Develioğlu, Komisyon üyesisiniz; muhalefet şerhiniz var mı efendim? 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Peki, muhalefet şerhiniz yoksa, burada değişikliği nasıl istiyorsunuz? 
Benim, Komisyondan ricam şudur: Benim takip etmem mümkün değil, bir üye, Komisyon 

üyesi olup muhalefet şerhi vermişse, önerge verebilir; en tabiî hakkıdır; ama, Komisyon üyesi ol
duğu halde, muhalefet şerhi vermemişse, Başkanlığı haberdar ederseniz, biz, önergeyi ona göre iş
leme koyarız ya da koymayız. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Önergeye imza koymaya hakkımız yok mu? 
BAŞKAN - Efendim, muhalefet şerhiniz olsa, tabiî, önergeye imza koyabilirsiniz; ama, mu

halefet şerhi koymamışsanız, o planın, o şekilde düzenlenmesine Komisyonda rıza göstermiş olu
yorsunuz. . _ . ' " " • 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - İmzası yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İmzaları okuduk şimdi, Sayın Şemsek. 
Sayın Develioğlu'nun ismi hem de daktiloyla yazılı ve zannediyorum, bu önergeyi de Sayın 

Develioğlu düzenlemiş; daktiloyla yazılı olduğuna göre ve Sayın Koray Aydın da... 
KORAY AYDIN (Trabzon) - Evet... Evet... 
BAŞKAN - Evet, onun da imzası var. Şimdi, bu 2 imzayı yok saydığımız zaman, yeterli im

za olmadığı için 44 üncü sıradaki önergeyi işlemden kaldırıyorum. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Devamın

daki 4 önerge de aynı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 45 inci, 46 nci ve 47 nci sıralardaki önegelerde de Sayın Develioğlu ve Sayın Ko-
ray Aydın'm imzaları var. Bu değerli üyelerimizin, Komisyonda üye bulunmaları, Komisyonda 
muhalefet şerhi vermemiş olmaları hasebiyle, imzaları yok sayıldı, eksik imza sebebiyle de öner
geler işlemden kaldırıldı. 

50 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 170 nci say

fasında yer alan "millî gelir ve üretim tahminleri" bölümünün ilk paragrafından önce, aşağıdaki pa
ragrafın konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal ;, Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
İstanbul Nevşehir 

Teklif: 
Millî gelirin artırılması için, her türlü tedbir alınacaktır. 
Gerekçe: 

Millî geliri artırmadan, Planda gösterilen büyüme hedeflerini realize etmek mümkün değildir. 
1994 yılında, ekonomi yüzde 6 küçülmüştür; yani, büyüme, negatif olmuştur. Son elli yılda rastla
nan bir olaydır bu. Ekonomi, İkinci Dünya Harbi yıllarında da ayın şekilde küçülmüştü. Ekonomi
de büyümek için, israftan kaçınmak, tasarrufa riayet etmek, kaynakları en rasyonel şekilde kullan
mak gerekir; aksi halde, millî geliri artırmak muhal olur. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ne buyurur efendim? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılmıyor. 
Birinci imza sahibi olarak, Sayın Ünal; buyurun efendim. ("Bardağa dikkat" sesleri) 
Hayırlısıyla bu günü de atlatsaydık!.. (Gülüşmeler) 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 868 sıra 

sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı üzerinde vermiş olduğum önergeyle ilgili görüş
lerimi arz etmek üzere, huzurlarınıza gelmiş'bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ana hedefi, elbette ki, 
millî gelirin arttırılmasıdır; ancak, benim, burada üzerinde durmak istediğim konu şudur: "Millî ge
lirin arttırılması için her türlü tedbir alınacaktır" cümlesini plana koymak suretiyle, konunun ehem
miyetini vurgulamak istiyoruz. ' ' 

Evet, bütün planlar millî gelirin arttırılması için yapılır; fakat, böyle bir cümlenin konulmasın
da büyük fayda mülahaza ettiğiminden dolayı, bu önergeyi vermiş bulunuyorum ve bu teklifimizin 
de Hükümet tarafından kabul edileceği kanaatindeyim. 
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Bilindiği gibi, 1994 yılı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının son dilimini teşkil etmektedir 

ve çok ilginçtir ki, son 50 yıldan beri, ilk defa olarak ekonomi yüzde 6 küçülmüştür; eğer, nüfus 
artış oranı olan yüzde 2,2'yi de kabul edecek olursak, Türkiye, demek ki, 1994 yılı sonunda yüzde 
8 nispetinde fakirleşmiş demektir. Bütün plan dönemlerini incelediğimiz zaman, 1978 yılına gelin
ceye kadar, ekonomide, plan hedeflerinin çok az farkla tutturulabildiğini; fakat, 1978 yılından son
ra, ekonomideki büyümenin, mâalesef, bir düşüş trendine girdiğini üzülerek görmekteyiz. 

Aslında, bu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiyenin, önümüzdeki beş yıllık, gerek eko
nomik gerek sosyal gerekse kültürel alanda hangi noktaya gitmesi gerektiğini ortaya koyan bir bel
ge olduğuna ve millî gelir de, bunun içerisinde çok önemli bir yer tuttuğuna göre, böyle bir ibare
nin, Yedinci. Beş Yıllık Kalkınma Planına derç edilmesinde şahsen fayda mülahaza ediyorum. Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, gayri safî yurtiçi hâsılanın yüzde 5 ilâ yüzde 6,6 arasında de
ğişeceği, gayri safî millî hâsılanın da yüzde 5,5 ilâ yüzde 7,1 arasında değişeceği hedef alındığına 
göre, elbette ki, millî gelirin artırılması için, Hükümet tarafından her türlü tedbirin alınması lazım 
gelmektedir. 

Benim kanaatim odur ki, bugün Türkiye'de, maalesef, kendi kaynaklarımız tam manasıyla ras
yonel veya rantabl bir şekilde devreye sokulmuş ve ekonomiye kazandırılmış değildir. Örnek ver
mek gerekirse, bugün 20,2 milyon hektarlık bir orman sahası olmasına rağmen, Türkiye, hâlâ, or
man ürünleri ithal eden bir ülkedir. 1994 yılı için söylüyorum, 150 milyon dolarlık orman ürünü it
hal edilmiştir. Orman Bakanlığımızın 1995 yılı bütçesi 3,3 trilyon liradır. Demek ki, onun iki mis
li kadar, biz, dışarıdan orman ürünü ithal etmekteyiz. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesi de, yaklaşık 13 trilyon lira olmasına rağmen, geçen 
sene, tarım ürünü ve işlenmiş tarım ürünü olarak ithal ettiğimiz miktar 2,3 milyar dolardır. Öyley
se, değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, Türkiye'nin kaynaklarını çok iyi değerlendirmek duru-
mundayız. 

Su ürünleri hakeza öyledir. Üç tarafı denizlerle çevrili, iç göllerimiz ve nehirlerimiz olan bir 
Türkiye'de, biz, dışarıdan balık ve su ürünleri ithal etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, burada sözlerimi noktalarken, bu teklifimin kabul edilmesini sizlerden 
rica ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünal. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
51 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 8 inci sayfasında yer alan, Durum Değerlendirme

si, "Ekonomik Gelişmeler" altbaşlığının 34 üncü paragrafının veya söz konusu sayfanın son parag
rafındaki ilk satırda bulunan "sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengelerindeki bozulma" iba: 

resinden sonra "27 Mart 1994 tarihinden önceki bazı" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
İstanbul Nevşehir 
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Gerekçe: 

Mahallî idarelerdeki personel harcamalarının, 27 Mart 1994'den önce, büyük boyutlarda oldu
ğu, herkes tarafından kabul ve teslim edilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU ( Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, söz talebiniz var mı? 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Kapusuz konuşacak. 

BAŞKAN - Önergede, Sayın Kapusuz'un da imzası var ve birinci imza sahibi yetki verdi, 
Başkanlık da davet ediyor; buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bugünkü çalışmalarımızın içerisinde, bu Planda olmayan; ama, aynı zamanda, değiştirilmesi 
gerekli olan konulardaki düşüncelerimizi, önergeler halinde Genel Kurula takdim ediyoruz. 

Öncelikle tespit etmek istediğim konu şudur: Gönlümüz şunu arzu ederdi: Tabiî, Hükümetin 
kendine göre bir politikası var, kendi mantığından hareketle birtakım şablonları var; ancak, takdir 
edersiniz ki, yapmış olduğumuz Plan, beş yıllık bir Plandır. Nasıl ki, sizden önceki hükümetin yap
mış olduğu planı, siz uygulamak mecburiyetinde kalmışsanız; kanaatim odur ki, siz de, bu Planı ya
pacaksınız, inşallah, bu Planı düzelterek tatbik etmek bize nasip olacak. (RP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Zannetmiyorum... Zannetmiyorum...Bu biraz yan-
h ş . . < • • -

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu, nasip ve kısmet işi arkardaşlar. 
Benim burada vurgulamak istediğim konu şudur: Değil mi ki, müşterek bir Plan yapıyoruz, o 

halde böyle bir Planda değişik grupların, değişik siyasî partilerin bu Plana katkılarına çok cimri 
davranmak uygun değildir. Yapmış olduğumuz, genel manada bir Plan olduğu için, bugünkü tatbi
katınızda fiilen, bir mevzuat veya bir kânun maddesi olarak yürütmekle mükellef olmadığınızdan 
dolayı, istenilen şeylerin -kanaatini odur ki- tatbikat noktai nazarından külfet getirmeyeceğini, ya
ni Plana girmesinde zorlanılmayacağı kanaatinden hareketle, sizlerin de tasvip edeceği kanaatinde
yim. Sizler de bunları uygun görüyorsunuz; ama, ne yazık ki "biz, Planımızı deldirtmeyiz. Hükü
met tarafından bize teklif edilmiş olanları, özellikle iktidar partilerine ait teklifleri kabul ederiz; ka
bul edilen önergeler olarak uygulamaya geçeriz, ama, muhalefetten gelen bu tekliflere ve önerge
lere karşı çıkarız" anlayışıyla reddedeceğinizi maalesef, baştan göstermiş oluyorsunuz. 

Ancak bizim, burada istemiş olduğumuz şey şudur: Özellikle, ülke ekonomisi herkes tarafın
dan biliniyor. Birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Toplumda her bir ferdin, en çok ihtiyaç duyduğu gü
ven ve yarınına emin olarak bakabilmesi için, sosyal güvenlik kurumları çok önemli. Hatta, bu ko- • 
nuda, Hükümetin de büyük büyük iddiaları ve lafları var. Bugüne kadar sosyal güvenlik reformu 
yapılacaktı, çalışma hayatı -Anayasa değişikliği dahil- yeniden düzenlenecekti. Birçok iddiaları ve 
vaatleri nasıl sonuçsuz kaldıysa, bu reformlarda da istediğimiz sonuçları yakalayamadı. Sosyal gü
venlik kurumlarının aktuaryel dengelerinin bozulduğunu, bu Planda tespit ediyorsunuz, hatta kabul 
ediyorsunuz. 

Bunun, bir de, genelde, ne zaman başladığı konusunda bir tespitin, bu Planda yer alması la
zım. Kanaatim o dur ki, 5 Nisan paketlerine sizi götüren yanlış uygulamalarınızın başında, seçim 
dönemindeki seçime dönük yatırımlarınızdır. Biz, diyoruz ki, özellikle bunun başlangıcını tespit et
mek açısından, Plana, "27 Mart 1994 tarihinden önceki bazı ibaresinin eklenmesi lazım. Niye; çün-
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kü, 27 Mart seçimlerinden ve özellikle 5 Nisandan sonra, bütün dengeler bozuldu. Vatandaşı bir 
gecede, yüzde 50 oranında fakirleştirdiniz. Sadece dövizzedeleri değil; esnafı, çiftçiyi, köylüyü, 
memuru, askeri, sivili, tamamını böyle bir dengesizlik içerisine soktunuz. 

Dolayısıyla, bundan istifade eden, bunu değerlendirmeye alan bilirkişilerin ve bundan istifade 
etmek isteyen çevrelerin, bunu doğru tespit edebilmek açısından ve bu dengelerin yeniden gözden 
geçirilmesi doğrultusunda, bizim teklifimiz, bu, 27 Mart 1994 tarihi öncesindeki bazın kabul edil
mesi kanaatimizdeyiz. Aksi takdirde, ondan sonra kabul edeceğiniz birtakım kriterler de sonuç ver
meyecektir. 

İnşallah, daha sonra hep beraber olacağımız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Oylarınızı bekliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben, teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
52 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 8 inci sayfasında yer alan "Genel Durum Değer-

lendirme"sinin "Ekonomik Gelişmeler" altbaşlığımn, 33 paragrafının veya söz konusu sayfanın 9 
uncu paragrafındaki "...KİT'ler; artan dış rekabet ortamında ve hızlı ücret artışı sonucunda süratle 
zarar etmeye başlamıştır" ibaresi çıkarılarak, yerine "KİT'ler, kötü yönetimler, aşırı istihdam, mo-
dernize olamamaları, yüksek faizle bankalara borçlandırılmaları gibi nedenlerle zarar etmeye baş
lamıştır" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez . 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Gerekçe: KİT'lerin zararlarını bir iki faktöre bağlamak yanlıştır. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet ne buyuruyor efendim? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ünal, buyurun. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğum önergeyle 
ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım "KİT'ler, sadece artan dış rekabet ortamında ve hızlı ücret artışı sonu
cunda süratle zarar etmeye başlamıştır" şeklindeki bu ibare, aslında doğru olmakla beraber, eksik
tir; çünkü, yetmiş yıldan beri, bu ülke insanının alınteriyle meydana getirilmiş olan KİT'lerin, za
rarlarını bir iki faktöre bağlamak, tabiî, mümkün değildir. Kaldı ki, KİT'ler, 1989 yılında, en son 
1,1 trilyon lira kâr etmiştir. 1990 yılına gelindiğinde, 920 milyar lira zarar etmiştir ve 1991 yılında 
da zarar miktarı, birden bire tam 18 katına çıkmış, 17,5 trilyon liralık zarara baliğ olmuştur. 
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Onun için biz diyoruz ki, KİT'ler, her şeyden evvel, şimdiye kadar, başlarında bulunan kötü 

yönetimler vasıtasıyla zarar ettirildiği gibi, buraların, maalesef, özellikle son DYP - CHP Hükü
meti zamanında arpalık olarak kullanılmasından da kaynaklanmıştır. Ayrıca, KİT'ler, kendilerini, 
tabiatıyla, teknolojik yetersizlikler nedeniyle de yenileyememişler, aşırı harcama ve israflar dola
yısıyla da, maalesef, devletin birçok yükü, âdeta, KİT'lerin üzerine bindirilmiştir. 

Yine, özel sektörle rekabeti önleyecek şekilde, devletin bazı ilave külfetleriyle, KİT'ler, ma
alesef, zarara sokulmuşlar; ayrıca, yüksek faizle borçlanmak durumunda bırakılmışlar ve ellerinde 
stokları olmasına rağmen, sürekli bir şekilde borçlanmaya sevk edilmişler; netice itibariyle, bugün, 
100 trilyon lira civarında bir borç batağının içerisine sokulmuşlardır. 

KİT'ler, sadece bir iki faktörden dolayı zarara uğramış değildir. Deminde ifade ettiğim gibi, 
kötü yönetimler, hızlı ücret artışları, teknolojik yetersizlikler, modernize edilememeleri gibi sebep
lerle zarar etmişlerdir. 

Bu önergemizle, o ibarenin, önerğemizdeki gibi düzeltilmesini arz ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

Önergeye Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibi beyanda bulundu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

53 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 55 inci sayfasında yer alan 

"tarımla ilgili hukukî ve kurumsal düzenlemeler" bölümünün birinci paragrafının, aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 

Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 

Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 

Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: 
Hayvancılığın geliştirilmesi için, gerekli bütün çalışmalar yapılacak, hayvancılıkla ilgili müs

teşar yardımcılığı sayısı gerekirse artırılacak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki "Hayvan
cılık Birimi" nin etkinliği artırılacaktır. 

Gerekçe: 
Yedinci Beş Yıllık Plan taslağının 51 inci sayfasında belirtildiği gibi, 1991 yılı verilerine gö

re, Türkiye'deki işletme sayısı 4 milyon olup, bu işletmelerin yüzde 96,4'ü hem bitkisel hem de 
hayvansal üretim yapmaktadırlar. Bu işletmelerin, sadece yüzde 3,6'sında hayvancılık faaliyeti yü
rütülmektedir. Bu durumda, hayvancılık biriminin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından koparılması 
hatalıdır; ülke için faydalı değildir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ne buyurur efendim? 
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

• BAŞKAN - Birinci imza sahibi sıfatıyla; buyurun Sayın Ünal. 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Yedinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağı üzerinde vermiş olduğum değişiklik önergesiyle ilgili görüşleri
mi arz etmek üzere, huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, buradaj bir hata yapıyor; çünkü, şu anda Komisyondan geç
miş olan veteriner işleri genel müdürlüğünün kurulmasıyla ilgili bir yasa taslağı, Genel Kurulun 
gündemine inmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, yine, aynı şekilde, bu Hükümet, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığının bünyesinden, hayvancılığı ve su ürünlerini koparmak suretiyle, bir müsteşarlık 
kurmak için, bu ibareyi, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı içerisine koymuş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, şunu hemen arz etmek istiyorum: Bir insanın gözünü çıkardığınız za
man, nasıl yarım oluyorsa; bir insanın kolunu kestiğiniz zaman, bacağını kopardığınız zaman, na
sıl yarım oluyorsa, işlevini tam manasıyla göremiyorsa; müesseseler de aynen öyledir. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının yıllardan beri bünyesinde bulunan hayvancılık sektörünün koparılması, fev
kalade hatalıdır. Kaldı ki, şu anda, Türkiye'de, 4 milyon civarında aile işletmesi vardır ve bu 4 mil
yon aile işletmesinin yüzde 96,4'ünde, hem bitkisel üretim yapılmaktadır hem de hayvancılık fa
aliyetleri yapılmaktadır. Dolayısıyla, şu anda, zaten, ülkemizin yapısı itibariyle, hayvancılığı ko
parmak mümkün değildir; sadece, yüzde 3,5'lik bir bölümü müstakil olarak hayvancılık yapmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, şayet, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinden hayvancılık koparıla-
cak olursa, müstakil bir şekilde müsteşarlık kurulacak olursa, öyle zannediyorum ki, Anadolu'da
ki teşkilatlarda da bir dublikasyon olacaktır ve esas bu işin içerisinde bulunan, tarımla uğraşan in
sanlarımız fevkalade mutazarrır olacaklardır; bunun da çok çok ötesinde, ülkemiz, büyük bir eko
nomi kaybı içerisine girecektir. 

Ülkemiz, tarım ülkesi olmasına rağmen, hatta, kendi kendine yeterli 7 ülkenin arasında ismi 
geçmesine rağmen, son yıllarda, özellikle, bu iktidarın yanlış tutumu dolayısıyla, maalesef, dışarı
dan sürekli bir şekilde tarım ürünü ve işlenmiş tarım ürünü ithal etmek durumunda kalmıştır. Yi
ne, aynı şekilde, kalitesiz etlerin Türkiye'ye girişi çok zararlı olmuştur. Hayvancılığımız, zaten, 
öteden beri babalanmaktadır. Bu şekilde bir ithalatla, hayvancılık sektörümüz iyice geri gitmeye 
başlamıştır; geriye gitme değil, aslında, hayvancılığımız ölmüştür... 

Bitkisel üretimin içerisinde mütalaa edilmesi gereken hayvancılık sektörünün, bakanlıktan ko
parılması konusundaki çalışmalar da fevkalade hatalı olmuştur. Şunu da hemen arz etmek istiyo
rum; Tarım, Orman ve KöyişleriKomisyonunda bu konu görüşüldüğü zaman, Komisyondaki, İkti
dara mensup hiçbir arkadaşımız da, aslında, buna "evet" dememiştir, hatta, Tarım Bakanımız bile 
buna "evet" dememiştir. Kendileriyle ikili görüşmelerimizde "Yukarıdan û şekilde talimat geldi, bu 
talimat istikametinde, biz, bu yasa tasarısını buradan geçirmek durumundayız" diye itiraf etmişler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir iktidar veyahut da bir muhalefet meselesi değildir; bu, ülkenin 
temel bir meselesidir. Dolayısıyla, şu andaki İktidarın da, bunu, makul bir şekilde düşüneceğini ve 
Tarım Bakanlığı bünyesinden hayvancılık sektörünün koparılmaması konusunu tekrar gözden ge-
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çireceğini ümit ediyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

54 üncü sıradaki Önergeyi okutuyorum: .. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 24 üncü say
fasında yer alan, "Eğitim Reformu" nun, "Amaçlar, tikeler ve Politikalar altbaşlığı ile kaleme alı
nan metnin son paragrafından sonra, aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Mustafa Baş Zeki Ünal Şevket Kazan 

istanbul Karaman Kocaeli 

Salih Kapusuz Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik 

Kayseri Sivas Şanlıurfa 

Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün Mehmet Elkatmış 

.'• Kahramanmaraş Erzurum Nevşehir 

•Teklif:.. 

Meslekî ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin, istedikleri üniversitelere girme hakkı 
korunacaktır. 

Gerekçe: 

Meslekî ve teknik liselerden mezun oldukları hâlde, üniversite giriş sınavlarında üstün başarı 
sağladıkları bilinmektedir. Örneğin; 1994'te bir imam hatip lisesi mezunu, fen dalında, ÖSYM im
tihanını birincilikle kazanmıştır. Söz konusu liseden mezun olanların, istedikleri üniversitede oku
ma hakkına engel koymak, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz, Başbakanlık tezkeresiyle ilgili olarak, biraz önce de arz ettiğim gibi, 
birtakım katkılar temin etmek, yardımcı olabilmek ve faydalı olabilmek için önergeler veriyoruz. 

Kanaatim odur ki, bu önergelerimizden, eğitim, kültür, memleketin birlik ve beraberliği açı
sından çok önûmli olan bir konuda, hem Hükümetin hem Komisyonun hem de Genel Kurulun dik
katini çekmek ve bir konuyu vurgulamak istiyorum. 

Son zamanlarda kamuoyunda, özellikle basında yer alan birtakım çalışmaların, özellikle gün
deme getirilmeden önce, birtakım tedbirlerin alınması kanaatiyle diyoruz ki, bu önergedeki husu
sun, Yedinci Beş Yıllık Planda mutlaka yer alması lazım. Bizim burada istemiş olduğumuz şey ne
dir; meslekî ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin istedikleri üniversiteye girme haklarının 
korunması. 
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Şu anda böyle bir engel yok diyeceksiniz; Fakat, yarın, engel olunabileceği konusunda birta

kım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bendeniz, imam-hatip lisesi mezunuyum. Dolayısıyla, ya
şadığım şartları ve sıkıntıları çok iyi bilen yüzbinlerce insan var. Normal olarak, imam-hatip lise
sini bitirmiş, aynı eğitim sürecinden geçmiş olmamıza rağmen, üniversiteye alınmadık. Tekrar, 
normal liseyi okumak,' liseyi dışarıdan bitirmek gibi birtakım uygulamaların içerisine itildik. 

Bu sıkıntıyı yaşamayan arkadaşlarımın belki garibine gider; ama, bir husus var ki, siz bir ka
pıyı bile kapatmak istediniz, ama, Allah, iki kapı açtı bize. Yani, siz, imam-hatip lisesi mezunu 
olanları üniversitelere almak istemediniz o zamanki uygulamayı kastederek söylüyorum- ama, li
se mezunu olduk; diplomamızın bir tanesiyle bir üniversiteye, imam-hatip okulu lisesi mezunu ol
mamız münasebetiyle, ikinci sene üniversiteye girme hakkı tanındı ve ikinci bir üniversiteye gir
mek imkânını yakaladık. Şimdi, birtakım çevrelerin de, maalesef; ama, maalesef bazı yanlış yakla
şımlarıyla, meslek liselerinin, teknik liselerin normal olarak, diğer okullarda olduğu gibi, bütün 
üniversitelere girmeleri âdeta önlenmek isteniyor. 

Dikkat edecek olursanız, bugün, imam-hatip liselerinden mezun olan gençlerimiz, pırıl parıl, 
vatanını ve milletini seven ve başarılı öğrencilerdir. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Diğerleri!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Diğerleri de, aynen bizim kardeşlerimizdir; ancak, burada bir 

ayrıcalık yapılmak isteniyor. Bu ayrıcalığın, bugünden ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz ve di
yoruz ki: Bu Planda, meslek okullarının ve teknik liselerin, bundan sonraki dönemde, yani önümüz
deki beş yıllık sürede de üniversitelere girmelerinin kapısı açık tutulsun. (RP sıralarından alkışlar) 
Şayet, bunu engellemeye kalkarsanız, Genel Kurulda yeterli derecede çoğunlukta olmadığınız her
kes tarafından biliniyor. 

Ben, özellikle, Komisyondan ve Sayın Bakanımızdan istirham ediyorum; bu, bir temennidir; 
bu, Planda yer almasını istediğimiz teknik bir meseledir. Sadece imam-hatip liseleri de değil; bü
tün meslek liselerinin ve teknik liselerin, bundan sonra da üniversitelere girmelerinin kapısının açık 
olması lazım; yoksa, sen imam-hatip lisesi mezunusun, ilahiyat fakültesine git gibi, yanlış, mantık-
sız.bir uygulamanın, kesinlikle, biz, Refah Partisi olarak karşısındayız. 

Bakınız, geçen yıllarda, burada, yine bir önerge ve bir teklifimiz olmuştu. Teklifimiz şuydu: 
Meslek lisesi mezunlarının, teknik lise mezunlarının, harp okulları imtihanlarına da girmesi tekli
fiydi. Bakınız, size, imam-hatip lisesi mezununu harp okuluna alın demedik, endüstri meslek lise
si mezununu harp okuluna alın demedik, sadece şunu dedik: Harp okullarının imtihanlarına, bu 
okullardan mezun olan vatan evlatları da girsinler; başarılı olurlarsa, kazanırlarsa, çalışırlar, orada 
hizmet ederler; şayet başaramazlarsa, alınmasınlar. 

Yine, aynı şekilde, başarıları herkes tarafından tescil edilmiş, bugünkü Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı bu teknik liselerin ve meslek lisesi mezunlarının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Sözümü toparlıyorum Başkanım. 
...mutlaka, bugün ve yarın, üniversitelere girmelerinde herhangi bir engelin olmamasını temin 

açısından, bu önergemize, mutlaka, İktidara mensup milletvekili arkadaşlarımızın da destek verme
sini ve özellikle, Sayın Başbakanın da -aramızdayken- mutlaka, bunu temin etmede temin etmesi
ne yardımcı olmasını bekliyoruz. Şayet, Sayın Başbakan kendi haline bırakılırsa, galiba bu konuya 
duyarlılık gösterir ümidindeyim. 

Açık ve net söylüyorum, arkadaşlarımız bu önergeye karşı oy verip önergemiz kabul edilme
yecek olursa, biz de İçtüzükten doğan haklarımızı kullanacağız; bundan dolayı, hiçbir kardeşimin 
ve arkadaşımın da, bizlere niye böyle yapıyorsunuz diye serzenişte bulunmamasını şimdiden hatır
latıyor; hepinizle saygılar sunuyorum-(RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Teşekkür ediyorum. (Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in anlaşı

lamayan bir müdahalesi) 
Sayın Hoşver.^p en sonu duymamış kabul edelim; imam-hatip liseleridir, sizin de çok hassasi

yet gösterdiğiniz bir konudur. 
Oylarınıza sunuyorum... ' 
GEV AT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istemiştik... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, duymadım. 
55 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 181 inci say

fasında yer alan "Enflasyon" bölümünün son paragrafının kaldırılarak yerine aşağıdaki paragrafın 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Baş Zeki Ünal Şevket Kazan 
İstanbul Karaman Kocaeli 

Salih Kapusuz Abdullatif Şener İbrahim Halil Çelik 
Kayseri Sivas Şanlıurfa 

Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün Mehmet El katmış 
Kahramanmaraş Erzurum Nevşehir 

Teklif: 
"Maliyet ve Talep enflasyonunun tevlit ettiği fiyat artışlarının aşağıya çekilmesi için gerekli 

tedbirler alınacaktır." 
Gerekçe: 
Özelleştirmeden sağlanacak gelirler borçlara ve bütçe açıklarına kâfi gelmezken, enflasyonla 

mücadeleyi özelleştirme gelirlerine bağlamak rasyonel bir düşünce tarzı değildir. 
Yüksek kredi faizleri nedeniyle maliyetler artmış, sermaye, üretime değil, rantiyeye kaydığı 

için, arz ve talep dengesi bozulmuştur. Onun için, tedbirler, ucuz finansman kaynağı temini de ya
tırımlarda yoğunlaştırılmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmadı. 
İmza sahibi Sayın Mustafa Baş?.. Yok. ' • " ' ' . 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, uygulamamızı biliyorsunuz; İçtüzük gayet açık, "birinci imza sa

hibi ya da o imza sahibinin göstereceği bir başka imza sahibi" deniliyor. 
Onun için, Sayın Mustafa Baş'ı aradım; Sayın Baş yok; olmayınca da, onun gösterebileceği 

bir başka imza sahibi de olamaz. Onun için, önergeyi oylayacağım. 
, SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O zaman karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Peki, dikkate alacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur 
Sayın milletvekilleri, saat 17.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.08 

• ; — - . — © — — • — . 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.22 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— 0 P . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

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

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, bundan önceki oturumda bir önergeyi oylamış, talep üzerine karar yeter
sayısını aramış ve mevcut olmadığını tespit etmiştik. Bu kerre, önergeyi tekrar oylayacağım ve ka
rar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur. Bir ara daha vereceğim ve bu, son ara vermedir. 

Karar yetersayısı olmadığı için, saat 17.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.24 

© 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİPOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT(Sinop) 

. : — < § - — _ — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

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

1.-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir önergenin oylanması esnasında vaki talep gereği karar 
yetersayısı aranmış, bulanamamış idi. Şimdi, önergeyi tekrar oylayacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. ; 
Sayın milletvekilleri, oylamaya geçeceğim; yalnız, bir hususu Genel Kurula ifade etmek isti

yorum. Her başkanvekilinin ve Genel Kurulun her üyesinin hayatında beş yılık planlar sık sık ol
muyor, keşke olsa ! O, çok, devamlı seçilmeye bağlı bir şey; keşke olsa ! Arzu ederim ki, başlattı
ğım Yedinci Beş Yıllık Plan, başından sonuna kadar idarem döneminde gelsin; altına imza atma
yacağım; ama, manevi imza atma imkânı da doğsun; bu gayret, bu çaba, bu arzu içindeyim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bravo Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Balyalı, bu alkışların her zaman olmadığını, devamlı olmadığını, bazen ne 

anlamda olduğunu biliyorum; onun için, zahmet buyurmayın. 
Benim, Hükümetten bir ricam vardır; yanlış anlamayın lütfen; önümüzde, zannediyorum 50-

60 civarında önerge vardır... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt YILMAZ OVALI (Bursa) - 45 önerge 

var... ' 
BAŞKAN-Neyse, sayısı önemli değil. 
Benimki bir tekliftir. Vazifemiz de, uzlaşmayı sağlamaktır; yani, netice almaktır. Mümkün de

ğil midir ki, kısa bir ara versem, bu önerge sahipleriyle görüşme imkânı arasanız. Muhtemeldir ki, 
50-55 önergeden, önerge sahiplerinin vazgeçemeyeceği 10-15 önerge vardır; bir teemmül buyursa-
nız, onda bir uzlaşma sağlasanız. Bu uzlaşma sağlandıktan sonra, belki diğerlerini de geri çekebi
lirler ve biz de, bugün, bunu rahat bitiririz diye düşünüyorum; ama, benim sözüm tamamen muhay
yerdir. Ben, tabiî, karar verme merciinde değilim; ama, bir yoldur, eğer üretim yapmak istiyorsak, 
netice almak istiyorsak, faydalı olur diye düşünüyorum; mesele budur. 

Arzu ediyorum ki, dün geceki çabamı, gayretimi, hepiniz burada müşahede ettiniz... 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMI DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, bu önergelerin tamamı 

Hükümetçe incelenmiş ve katılabilinecek olanlara katılındığı daha önce Yüksek Başkanlığınıza arz 
edilmiştir; onun için, şu noktada, Hükümetçe yapılabilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN-Peki. 
Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 
Umarım, saat 24.00'e kadar bu böyle devam eder. 
İnşallah, Genel Kurul salonunun düzenlenmesinde bu kapılara otomatik kilit yaptıracağım. 
56 ncı sıradaki önergeyi okutuyorum: \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 74 üncü say

fasında yer alan "İslam Ülkeleriyle ilişkiler" bölümünün son paragrafından sonra aşağıdaki parag
rafın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün MustafaBaş Mehmet Elkatmış 
Erzurum istanbul Nevşehir 

Teklif: İslam Ortak Pazarı Ve islam Ortak Savunma Teşkilatının kurulmasıyla ilgili gerekli ça
lışmalar yapılacaktır. 

Gerekçe: Hammadde kaynakları itibariyle islam ülkeleri büyük bir ekonomik güce sahiptir, is
lam ülkelerinin dışticaret hacmi 512 milyar dolardır. Tarihî misyonu itibariyle, Türkiye'nin, islam 
dünyası içerisinde önemli bir yeri vardır. ISEDAK'a, iKT'ye, Türkiye, yalnız ekonomik alanda de
ğil, ortak savunma alanında da bir işlev kazandırabilir. , 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Ünal. (RP sıralarından alkışlar) 
ALI DÎNÇER (Ankara) - Bak bakalım, su bardağı dolu mu Sayın Ünal?! 
ZEKİ ÜNAL (Karaman)-Bardak dolu. ' 
BAŞKAN - Ben tedbirli duruyorum efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Ünal hangi başkana atacağını gayet iyi bilir Sayın 

Başkan!.. 
BAŞKAN - Ben attırtmam efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) j Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 868 sıra 

sayılı. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağı üzerinde vermiş olduğum önergeyle ilgili görüş
lerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, islam Konferansının üyesidir. 51 üyeden bir tanesi olan -islam 
ülkeleri olarak- Türkiye'nin, gerek İSEDAK'ta gerek İslam Konferansında çok önemli yeri vardır. 
Üstelik, Türkiye'nin, diğer İslam ülkelerine göre, çok zengin ve şanlı bir tarihi vardır; çünkü, va
hiy kültürüyle yoğrulmuş, güçlü bir miras üzerinde bulunmaktadır. Böyle bir ülkenin, İslam ülke
leri dışında bir yer araması, gerçekten gariptir. 
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1963 yılında Ankara Antlaşması imza edilmiştir, Türkiye, 1963 yılından beri, Avrupa kapıla

rını zorlamaktadır. Aradan otuziki yıl geçmesine rağmen, maalesef, önemli bir adım da atılamamış-
tır; çünkü, Avrupalılar, Türkiye'nin Müslüman olmasından dolayı kendi bünyelerine kabul etmek 
istemiyorlar. Mademki onlar kabul etmek istemiyor, biz, niye ısrar ediyoruz, niye millî onurumuz
la oynuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, dünya üzerinde 1,5 milyar Müslüman kitle vardır; Türkiye, 
bunların lideri olabilecek konumda bulunmaktadır. Üstelik, Pakistan, Türkiye ve İran, ECO diye 
adlandırılan müşterek bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içerisinde bulunmaktadırlar. Böyle bir im
kân varken ve bunun dışında, Türk cumhuriyetleri de istiklallerine kavuşmuşken, Türkiye, bunları 
-gerek Türk cumhuriyetlerini gerekse İslam* dünyasındaki diğer Müslüman toplulukları- derleyip 
toparlayıp, çok büyük bir siyasî ve ekonomik güç meydana getirebilir. Türkiye'nin, aslında, böyle 
bir tarihî fırsatı da vardır ve maalesef, yıllardan beri uygulamış olduğu bir Batılılaşma hareketiyle, 
Türkiye, maziden gelen bazı güçlü yanlarını ikinci plana itmek suretiyle "biz de Avrupalılastık, biz 
de Batılılaştık" diyerek, maalesef, onların her dediklerini yerine getirir bir pozisyona düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, şunu iyi bilmek lazım; eğer, Avrupa Topluluğuyla, 
Avrupa Birliğiyle herhangi bir pazarlığa girilecekse, öncelikle, bizim, bu konuda zafiyet içinde bu
lunmamamız lazım. Eğer, siz, masaya oturmadan evvel " biz ille de sizin aranızda bulunmak isti
yoruz, sizinle birlikte olmak istiyoruz" diyorsanız, masa başındaki pazarlık gücünüzü kaybedersi
niz; şu anda olduğu gibi. 

Değerli arkadaşlarım, bu 1,5 milyarlık Müslüman topluluğuna -elbette ki, hepsi devlet şeklin
de değildir; bunlardan 51 tanesi, İslam Konferansının üyesidir; bunların dışında diğer İslam toplu
lukları da vardır- eğer, Türkiye liderlik yapacak olursa, çok rahat bir şekilde, bunların ekonomik 
kaynaklarını da, yine aynı şekilde, İslam topluluklarının ve İslam dünyasının lehine kullanabilir. 

Bugün, bu ülkelerin ticaret hacmi 500 milyar doların üstündedir. Biz, toplam ihracatımızın 
aşağı yukarı yüzde 18'ini İslam ülkelerine yapıyoruz ve aşağı yukarı yüzde 12 civarında da bir it
halatımız var; halbuki, bunu daha da artırmak mümkün. 

Kaldı ki, şu anda, stratejik ehemmiyeti haiz olan petrol yataklarının tamamı Müslümanların 
elindedir. Bu petrol yataklarının yüzde 60'ı Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da ve İran'da bu
lunmaktayken, yüzde 15'i de Türk cumhuriyetlerinin kendi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu
radan da anlaşıldığına göre, bugün, dünya üzerindeki 1 trilyon 16 milyar varil petrol rezervinin yüz
de 85'i Müslümanların elinde bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) / 

BAŞKAN - Ne kadar süre istiyorsunuz efendim? 
ZEKİ ÜNAL (Devamla)-Bir iki dakika yeterli. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - "Yüzde 85'i kesiyoruz" deseler; o zaman, Bosna-Hersek'e de, Ku

veyt gibi, müdahale ederler. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Evet. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi, bütün bunların yanında, Türkiye, aslında, dünya üzerindeki ye
rini, tarihî konumunu, jeopolitik durumunu ve jeostratejik durumunu tam iyi değerlendiremediğin
den dolayı, Avrupa'nın göbeğinde Müslüman kardeşlerimiz öldürülürken, maalesef, fazla etkili 
olamamaktadır. Bunun sebebi de lider ülke olamamaktır. Lider ülke olunmadığı takdirde, mutlaka, 
dünya üzerindeki belli bir kutbun cazibesine kapılmaktan başka çareniz yoktur. 

Onun için, biz, ikaz ediyor ve diyoruz ki; Türkiye, bu tarihî fırsatı çok iyi değerlendirsin ve 
dünya üzerindeki ağırlığını bilsin ve dünyadaki bütün Müslümanları bir araya toparlayarak, güçlü 
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bir blok oluştursun, O zaman, Avrupa Birliği ile olan münasebetlerinde ve pazarlıklarında, sanıyo
rum, daha güçlü olacaktır, 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

III-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Hükümet katılmadı; önerge sahibi beyanda 
bulundu; önergeyi oylayacağım; ancak, bir yoklama talebi vardır; okutuyorum: 

• • • ' • / . • ' " • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmeler, toplantı yetersayısı olmadığı halde sürdürülmektedir; yoklama yapılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
BAŞKAN - Önce, yoklama isteyen milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadıkları tespit 

edilecektir, 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. , • 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. 
İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Yeter imza ve yetersayı var. 
Şimdi, alfabetik sıraya bağlı kalarak, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

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

1.-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Biraz önce okuttuğum önergeyi şimdi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

57 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 74 üncü say
fasında yer alan "Türk Cumhuriyetleriyle İlişkiler" başlıklı metnin yedinci paragrafından sonra aşa
ğıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 

Karaman Kocaeli Kayseri 
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Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 

Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 
Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 

Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: Türk cumhuriyetleriyle savunma işbirliği kurulacaktır. 
Gerekçe: Bilindiği üzere, Türk cumhuriyetleri, bağımsızlıklarına kavuştukları halde, Rus

ya'nın ve Ermenistan'ın tehdidinden hâlâ kurtulabilmiş değiller. Üstelik, Azerbaycan ile Ermenis
tan savaş halindeyken, Türkiye'nin Ermenistan'a buğday yardımı, hafızalarda acı bir hatıra olarak 
kalmıştır. Diğer Türk cumhuriyetleri ise sahip oldukları ekonomik kaynakların zenginliği nedeniy
le Rusya'nın iştahını artırmaktadır. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Kapusuz. 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önergemizle 

ilgili söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Kaanatim odur ki, Genel Kurulda bulunan bütün arkadaşların^ şu verilmiş olan önergelerin 

hepsinde hemfikirdir; ama, önergelerin mahiyeti tam bilinmediği için, önyargılı hareket edildiği 
için, sonuç alınmıyor. Önergede istediğimiz şey şu: Hazırlanan Beş Yıllık Planda şu cümle yer al
sın. Nedir o cümle:'Türk cumhuriyetleriyle savunma işbirliği kurulacaktır." 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Olur canım... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -* Peki, buna karşı olanınız var mı; Sayın Tayan karşı mısınız?.. 

Şimdi, tabiî, buna neden karşı olursunuz, bir şey söylemek lazım. Dün, Ermenilerle ilgili mesele
ler burada müzakere edilirken, siz yanlış yapıyorsunuz, buraya buğday vermeyin dediğimiz zaman 
karşı çıkan bir anlayış, elbette, Türk cumhuriyetleriyle savunma işbirliği anlaşmasına girmek iste
mez. O zaman, haklı olarak, biz de buraya çıkar, bu meseleyi uzun uzun izah etmek mecburiyetin
de kalırız. Eğer, mutabakatımız varsa, istediğimiz şey -bu kanun da değil; genel manada beş yılı 
hedefleyen bir plan- bunu da hedef olarak seçmiş, bunu da gündeminde bulunduran bir plan olma
sı; çünkü, bunda, Türkiye'nin, hem maddî hem manevî menfaati var arkadaşlar. 

İşte, bugün, geçirilmek istenen bir boru hattı meselesi var, çevremizde yaşanılan üzücü'olay-
lar var. Biz Türkiye olarak, kendi ırkdaşımız, kendi dindaşımız olan bu ülkelerle bir savunma iş
birliği içerisinde olmamız halinde, yapılan birçok kötülüklerin önünü kesmek, önlemek gibi bir im
kâna sahip oluruz. Uluslararası hukuk açısından, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi açısından ve insa
nî görevler açısından bile, bu tip yaklaşımların yaygınlaştırılması herkes tarafından... Hatta, coğ-ı 
rafya, ırk, din farkı gözetmeksizin birtakım birlikteliklerden bahsediyoruz; bugün küreselleşmeden 
bahsediyoruz. 

Dikkat buyurun; şu anda Azerbaycan'a bir bakalım; yaklaşık 7 milyon nüfusu mevcut, 86 600 
kilometrekarelik yüzölçümü mevcut, aklınıza gelen her türlü maden bu ülkede mevcut. Aynı şekil
de, Kırgızistan; yaklaşık 5 milyon nüfuslu bir ülke, 198 500 kilometrekarelik büyük bir coğrafya
ya sahip. Aynı şekilde Özbekistan; 20 milyona yakın bir nüfusu var, 447 400 kilometrekarelik bü
yük bir coğrafyaya sahip. Türkmenistan hakeza; yaklaşık 500 000 kilometrekarelik büyük bir yü-
zolçürçıe sahip. 

Şimdi, bu insanlar, dün ortadan kaldırılmış, yıkılmış olan çağdışı bir ideolojinin etkisinden 
kendini kurtarmış, âdeta bir ağabey anlayışıyla bizim yanımıza gelmişti; fakat, bizim böyle bir an-
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laşmamız, böyle bir çaba ve gayretimizin olmaması sonucu, geçen zaman dilimi içerisinde, o eski 
canlı, candan, sıcak ilişkiler zayıflamaya başladı; birtakım çevreler ve güçler ise, aramıza girmek 
gibi bir pozisyonla, bizi karşı karşıya bıraktılar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Geziden daha dün döndüler. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, Sayın Başbakan da

ha dün yurtdışından geldi, Türk cumhuriyetlerinden geldi. Bizim bu cumhuriyetlerle ilişkilerimizi 
biraz daha, bir adım daha ileriye götürüp pekiştirmek arzumuza sizlerin karşı çıkmayacağı inancın
da olduğum için, başlangıçta öyle söyledim; ama, maalesef, üzülerek söyleyelim ki, bu memleket
te çoğunluğun arzularına pranga vuran, çoğunluğun arzularını yönlendirmeye çalışan, çoğunluğun 
arzularını engelleyen bir güç var. İşte biz, Parlamento olarak, bu milletin temsilcileri milletvekille
ri olarak, kendi vicdanî sesimizi, kendi değerlerimiz ve kendi menfaatlarımız doğrultusunda mut
laka izhar etmeliyiz, gereğini orta yere koymalıyız. 

Şimdi, bakıyorsunuz, Türkiye'yi bölmek isteyen birtakım çevrelerin arkasında Suriye olunca 
rahat konuşulabiliyor; ama, Yunanistan olunca, bir başka ülke olunca rahat konuşulamıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte bizim arzu ettiğimiz şey, sadece ve sadece... Önergemi

zin hedefi açık ve nettir; Türk Cumhuriyetleriyle savunma işbirliği yapmak ve bu da, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin, milletinin, ülkesinin her türlü menfaatlarıyla bütünleşen bir adım olacaktır. 

'Kabul eder oy verirseniz, memnun olacağımızı ifade eder; hepinize saygılar sunarım. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
58 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Tasarısının 72 nci say

fasında yer alan "Dışa Açılma ve Dünyaya Entegrasyon", (Avrupa Birliğine Uyum Projesi) bölü
münün "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" başlıklı metninden, ilk üç paragraf dışındaki paragrafların 
çıkarılması ve üçüncü paragraftan sonra, aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği konuları, ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel çı
karları doğrultusunda tekrar incelenecektir. 

Gerekçe: . 
Türkiye'nin, Avrupa Birliğine veya Gümrük Birliğine girmesi halinde, net olarak, ortaya bir 

bilanço konmuş değildir. Ülke geleceğini ilgilendiren bir meselede dikkatli olunmalıdır, Batı'nın 
ipiyle kuyuya inilmez. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Hükümet katılmadı. 
Sayın Ünal, buyurun efendim. 

ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergem üzerindeki görüşle
rimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla, selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Avrupa Birliğinin (ilk ismiyle, Avrupa Ekonomik Top
luluğu) temeli 1957 yılında Roma'da atılmıştır. 6 Hıristiyan ülke bir araya gelerek, 1957 yılında, 
Roma Antlaşmasını yapmışlardır ve Roma Antlaşması, aynı zamanda, Avrupa Topluluğunun ana
yasası hükmündedir. 

Türkiye, 1959 yılında başvurmuştur ve 1963 yılında da Ankara Antlaşması yapılmıştır. Anka
ra Antlaşmasıyla da, üç dönem içerisinde, Türkiye'nin tam üye olması karara bağlanmıştır. Anka
ra Antlaşmasının içerisinde bir hazırlık dönemi, bir geçiş dönemi, bir de son dönem vardır; ancak, 
ilk beş yıllık zaman içerisinde hazırlık dönemi uzayınea, 1973 yılında Katma Protokolle tekrar tan
zim edilmiştir ve yirmiiki yıllık bir geçiş düzeni içerisinde, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna tam 
üye olması karara bağlanmıştır. Ancak, 1973 yılından sonra, Katma Protokol imza edildikten son
ra geçen zaman içerisinde, Avrupa, sanayi mallarına olan gümrük indirimlerini sıfıra indirme ko
nusundaki taahhütlerini yerine getirmiş;'Türkiye'de, oniki yıllık, bir de yirmiiki yıllık, iki adet lis
te üzerindeki gümrük indirimleri, çabalar neticesinde yüzde 90 civarında realize edilmiştir; ancak, 
hemen, şunu burada arz etmek istiyorum: Avrupalı, bu kayıtları koyarken, bizim, o bölgede, onla
rın sahasında, çok rahat bir şekilde rekabet edebileceğimiz tekstil ürünlerine kota koymuştur; hâlâ, 
o problemler devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Avrupa Birliğinin, sadece ekonomik yönü yoktur; onun, aynı 
zamanda, siyasî yönü vardır, kültürel yönü vardır ve hemen şunu arz etmek istiyorum: Avrupa Eko
nomik Topluluğu, 1969 yılından sonra, Avrupa Topluluğu olarak anılmaya başlanmıştır; çünkü, ilk 
zamanlarda, siyasî bir entegrasyon havası verilmesi halinde, ortakları ürkütmek endişesiyle, bu ci
hete gidilmiştir; 1969 yılından sonra, "Avrupa Topluluğu" olarak anılmıştır. 

7 Şubat 1992 tarihinde, Maastricht'te bir toplantı yapılmış ve Maastricht Antlaşmasıyla, Ro
ma Antlaşmasının bazı maddeleri değiştirilmiştir. Aslında, Avrupa birleşik devletlerinin temelleri, 
1992 yılında, Maastricht'te atılmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde, Maastricht Antlaşması yürürlüğe gir
miştir. Şunu arz etmek istiyorum: Bu Topluluk, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren, Maastricht Ant
laşmasına göre, Avrupa Ekonomik Topluluğu değil, Avrupa Topluluğu değil, Avrupa birleşik dev
letleridir değerli arkadaşlarım. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bir husus dikkatimi çekiyor; bu topluluğun adı, sürek
li olarak "Avrupa Topluluğu (AT)" olarak geçiyor. Artık, o ismin de değişmesi lazım. Şu anda, Av
rupa Topluluğundan değil, Avrupa Birliğinden söz edilmektedir. 

Burada temas etmek istediğim nokta şudur: Bir defa, ekonomik olarak meseleye baktığımız 
zaman, kârlı olmadığımız gibi, siyasî yönden de kârlı olmayacağız. Şöyle ki, şu anda, bildiğiniz gi
bi, 15 ülke, Avrupa Birliğine tam üyedir ve Avrupa Parlamentosunda 626 milletvekili vardır. Tür
kiye, Topluluğa tam üye olduğu takdirde, İspanya kadar temsil hakkı, söz hakkı verilmiş olsa, ne
tice itibariyle, belki 40-50 civarında milletvekiliyle temsil edilecektir. 60 milletvekiliyle temsil 
edilse bile, netice itibariyle, bu sayı, Avrupa Parlamentosununu yüzde 10'udur; demek ki, Avrupa 
Parlamentosunda, Türkiye'nin temsil gücü, yüzde 10 nispetindedir. Kaldı ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN-Buyurun efendim. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - ...Avrupa Parlamentosuna gidecek olan milletvekili arkadaşlarımız, 
kendi milhlî menfaatlarına göre değil, elbette, oradaki ideolojik kamplara göre, yerlerini bulacak
lardır ve dolayısıyla, 60 arkadaşımız gitmiş olsa bile, bir kısmı Sosyalist Grupta, bir kısmı Liberal 
Grupta, bir kısmı Hıristiyan Demokrat Grupta, Yeşiller Grubunda, Komünistler Grubunda yer ala
caklar ve dolayısıyla, Türkiye, layıkı veçhile orada temsil edilemeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, Gümrük Birliği, ekonomik olarak da bize fazla fayda getirmi
yor. Şunu ifade edeyim: 1981 yılında, Dördüncü Malî Protokolle bize verilmesi gereken .600 mil
yon ECU hâlâ verilmiş değildir; 1986 yılında, işçilerimize serbest dolaşım hakkı verilmesi gerekir
ken, o bile verilmemiştir ve Gümrük Birliği Çerçeve Antlaşmasında, bize, 5 yılda verecekleri pa
ra, 3,2 milyar dolardır ve değerli arkadaşlarım, 1 yıla 640 milyon dolar para düşüyor; bu da faizli 
borçtur. Halbuki, Portekiz'e, İspanya'ya ve Yunanistan'a, direkt bol miktarda para vermişlerdir; 17 
ilâ 50 milyar dolar civarında para verilmiştir. 

Onun için, ekonomik yönüyle meseleye baktığımız zaman, Türkiye, kârlı olmadığı gibi, siya
sî olarak baktığımız zaman da, 15 tane Hıristiyan ülkenin içerisinde, Müslüman tek ülke olan Tür
kiye'nin, asimile edilmesi şeklinde bir hedef gözettikleri kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, herşeyden evvel, bizleri, kendileri, zaten kabullenmiyorlar ve şu ana ka
dar da, tam üye olmadan, Gümrük Birliğine giren veya girmek isteyen başka bir ülke de göstere
mezsiniz. Böyle bir heyecan, böyle bir iştiyak, böyle bir istek, kesinlikle, Avrupa Topluluğu gö
zünde, Türkiye'yi küçük düşürür, masanın başına oturduğunuz zaman da, Avrupa Birliği Başkanı, 
komisyon üyeleri, komisyon başkanları sizleri ciddîye almazlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Değerli arkadaşlarım, yarım saniye daha verir misiniz? 

BAŞKAN - Yarım saniye mi; yarım saniyede ne söyleyeceksiniz?.. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Yeter artık!.. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Efendim, yarım saniye içerisinde, sadece bir gazete kupürü göste

receğim. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, onu ben tayin edeceğim, müsaade buyurun efendim; siz, niye, Sayın 

Genel Kurulla diyaloga giriyorsunuz. Buyurun efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Efendim, 25 Mart 1993 tarihli Sabah Gazetesinde çıkmıştır. "Bay
rağınızı değiştirin öyle gelin." İster misiniz bayrağımızı değiştirmeyi; istemezsiniz. Öyleyse, değer
li arkadaşlarım, bu konunun tekrar düşünülmesinde, görüşülmesinde ve halkın oyuna başvurulma
sında büyük fayda görüyoruz, 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal teşekkür ediyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - "Bayrağınızı değiştirin" olayı birkaç kez tekzip edilme

sine, doğru olmadığı açıklanmasına rağmen, Türkiye için önemli bir konuyu, gelip kürsüden, arka
daşlarımızın, böyle istismar etmesini kınıyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Asıl istismarcı sensin!.. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, müsaade buyurun efendim; bu yana dönüp bana söyleyin efendim... 
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ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) - Bunun, bu Meclise yakışmadığını... 
İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa)-Yakışır... Yakışır... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - . . . ve bu tür, yalan olan, gerçekdışı olayların bir daha bu

raya getirilmemesini istirham ediyorum. (RP sıralarından gürültüler) 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Bütün Avrupa bunu söylüyor... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun efendim..., 
MUSTAFA ÜNALDL (Konya) - Grubumuzdan bir arkadaşın konuşmasından bir kelimeyi 

kullandılar. Üç hafta, burada, anayasa değişikliğini tartıştık ve en çok kullanılan kelimelerden biri
si "istismar"dı. Burada da gösterdiler ki "istismar" kelimesini, nasıl yanlış kullanıyorlar; Türki
ye'de elli yıldır kullanıyorlar. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - En büyük istismarcı sizsiniz!.. 

BAŞKAN - Sayın miletvekilleri, önergeyi... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Neyi istismar Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Türkiye Cumhuriyetine elli yıldır ne yapmış bu insanlar?.. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, müsaade buyurun efendim. ı , 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Hiç yakışmıyor!.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Karar yetersayısı... 

BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim... Müsaade buyurun; duydum. Sayın Ekinci talep et
ti; Sayın Ünal di talep etti. Karar yetersayısının aranması taleplerini dikkate alacağım. 

Sayın miletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
rar yetersayısı yoktur. 

Saat 19.00'da toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— — ®- — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. 

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

L-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, bir önergeyi oylamıştık, karar yetersayısı bulunmadığı için birleşime ara 

vermiştim; şimdi, önergeyi tekrar oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.01 
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SEKİZİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.33 
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (izmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. . . ' • • ' ' • ' ' . ; . ; • — # — • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açı
yorum. . 

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

7. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. . 

Saat 20.50'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum; lütfen yetersayıyı bulun. 

Kapanma Saati: 20.34 
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DOKUZUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 20.50 
BAŞKAN: Başkanvckih Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• — - _ | | — — — 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu 
açıyorum. 

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

1.-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Şu anda, karar yetersa

yısı yok. 
Sayın Grup başkanvekilleri, arzu ediyorsanız, ben, saat 24.00'e kadar, birleşimi açar, kapatı

rım; ama, fevkalade yanlış bir görüntü oluyor; istiyorsanız, birleşimi kapatayım. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Peki, efendim; şimdi, bir ara daha vereceğim; ama, karar yetersayısını bulamayan 
Genel Kurulun, toplantı yetersayısını bulması imkânsızdır. Bununla uğraşacak halimiz yok, görün
tü de fevkalade yanlış oluyor. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, sizin vazifeniz, böyle konuşmak değil; 
ayıp!.. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, ben ne konuştuğunu iyi bilen bir insanım; rica ediyorum... 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Meclis Başkanı olarak böyle konuşamazsınız; ayıptır!.. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, rica ediyorum... 
Saym milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; saat 21.10'da tekrar toplanmak üzere, birleşime 

10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.53 

; ' V - - • • • • ' • ' ' •• 

. _ _ © _ _ 
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ONUNCUOTURUM 
Açılma Saati: 21.10 

BAŞKAN: BaşkanvckiH Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. ® — — — . " : . " 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Onuncu Birleşimini açı
yorum. 

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

1.-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

Önergeyi oylayıp, karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; 

önerge kabul edilmemiştir. 

59 uncu sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 23 üncü sayfasında yer alan 
"Eğitim Reformu" bölümünün, "Mevcut Durum" başlığı ile kaleme alman metnin 15 inci paragraf
tan çıkarılarak, yerine aşağıdaki paragrafın konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esehgün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum istanbul Nevşehir 

Teklif: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonları, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama 

Teşkilatı ve Yükseköğretim Kurullarının ortaklaşa tespit ettikleri kriterler doğrultusunda, yükse
köğretim kurumlarının açılıp açılmayacağı kararlaştırılacaktır. Tespit edilen kriterler, kamuoyuna 
açıklanacaktır. 

Gerekçe: 
Hükümet, kaldırmak istenen paragrafta, zımmenn hata yaptığını, fizikî imkân ve yeterli öğre

tim elemanı temin edilmeden üniversitelerin açıldığını itiraf etmektedir. Hükümetin bu samimî iti
rafı nedeniyle, paragrafın teklif edilen şekliyle değiştirilmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ne buyurur efendim? 
DEVLET BAKANI ESAT K I R A T L I O O L U (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 
Sayın Ünal, söz talep ediyorsunuz; buyurun efendim. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Su bardağına dokunma.. 

BAŞKAN - Yükseklik korkusu gibi, bende su korkusu başladı. (DYP sıralarından gülüşme
ler) • 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde vermiş olduğum önerge hakkında görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilgili sayfasındaki pa
ragrafın bir hükmü kalmamıştır; çünkü, geçen hafta ve bu haftanın başında* gerek Genel Kurulda
ki gerekse Millî Eğitim Komisyonunda ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler neticesinde, 
ihtilaf konusu olan 14 üniversite kurulmasını içeren bir paketin burada görüşülmesi sırasında mu
tabakat sağlanamayınca, teklifler geri çekilmiş ve Millî Eğitim Komisyonunda, üniversitelerin ku
rulması teklifleri tekrar görüşülmüş; bunun yanında, ayrıca 13 üniversite daha kurulmasının bir 
başka, pakette buraya getirilmesi öngörülmüş ve netice itibariyle, konu, Millî Eğitim Komisyonun
da görüşüldükten sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonu da bütün 
bu paketleri kabul etmiştir. Esas itibariyle, üzerinde durulması gereken bazı kriterler tam manasıy
la dikkate alınmamakla beraber, üniversitelerin kuruluşuyla ilgili, üniversitelerin kuruluşuna ma
hallî katkıyı da içeren bu paketler, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir. 

Burada, üzerinde durmak istediğim konu şudur: Değerli arkadaşlarım, tabiî, bundan sonra da 
üniversite kurulması talepleri gelecektir. Öyleyse, bu taleplerin iyi bir şekilde değerlendirilebilme
si için, her zaman geçerli olan belli kriterlerin tespitinde fayda vardır diye düşünüyorum. 

Şimdiye kadar, Devlet Planlama Teşkilatı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
nun müştereken toplantıları neticesinde ortaya çıkmış bulunan bazı kriterler kamuoyu tarafından 
bilinmediğinden ve şimdiye kadar açılan üniversiteler de bu kriterlere uyuyor mu uymuyor mu şek
linde bazı şüpheleri taşımış olduğundan dolayı, bu ihtilafların arkası kesilmiş değil; ama, eğer, böy
le bir kriter ortaya konulursa, örneğin, ülkenin insangücü ihtiyacı, yerleşim yerinin nüfusu ve nü
fus artış hızı, ilde ÖSYM sınavına katılan ve yerleştirilen öğrenci sayısı, yakın illerde gelişmiş üni
versite olup olmadığına ve o üniversiteden öğretim üyesi takviyesi mümkün olup olmadığına ve ay
rıca, ildeki mevcut diğer yükseköğretim kurumlarının durumuna ve aynı zamanda, mahallî katılım 
durumuna da bakmak suretiyle bir kriterler paketi hazırlanabilir ve bu kriterler de, eğer, hakikaten, 
güzel bir şekilde tespit edilir ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına konulursa ve bu da, kamu
oyuna açıklanacak olursa, bundan sonra, her önüne gelen, icabında, bir üniversite açma konusun
da, belki bu kadar cesur hareket etmez ve aynı zamanda bu kriterleri dikkate alarak teklifini yapar. 

Şimdi, gördüğüm kadarıyla, zaten, şu anda, bu paragrafın bir anlamı kalmamıştır; bu paragraf 
kaldırılabilir. Benim teklif ettiğim paragrafın konulup konulmaması da önemli değildir; ama, şu şe
kilde ifade edilebilir: Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Eğitim Bakanlı
ğından teşekkül edecek ve ayrıca, tabiî, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilgili ihtisas komisyon- , 
larındaki arkadaşlarımızın da katılımıyla bir kurul oluşturulmak suretiyle, kriterler tespit edilir ve 
bu kriterler de kamuoyuna duyurulur şeklinde, böyle bir... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Yükseköğretim Kurulu var mı? 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Evet, Yükseköğretim Kurulu da var. 
Yükseköğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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SELAHATTİN KARADEMÎR (Kahramanmaraş) - Yeter efendim, yeter!.. Her konuşmada 

zaman işliyor. 

AHMET DERÎN (Kütahya) - Kafan şiştiyse, dışarı çık; dinleme! 
BAŞKAN-Buyurun efendim, siz buyurun. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, burada arkadaşlarımızın kafalarını şişir
mek için konuşuyor değiliz; bize 5 dakikalık bir hak tanınmıştır, biz de o hakkımızı kullanıyoruz. 

Bu vesileyle şunu da ifade edeyim: Bakınız, eğer, mahallî katılımı hakikaten sağlayacak olur
sak ve belli bir çıtaya da koyacak olursak^ üniversiteyi gerçekten kendi illerinde en kısa zamanda 
faaliyete geçirmek isteyen mahallin halkı, o çıtayı aşmak için çalışacaklardır ve dolayısıyla en kı
sa zamanda üniversiteler de açılacaktır. Mesela; ben, Karaman'ı örnek olarak gösterebilirim. Şu an
da, Karaman halkı, gerçekten, 2,5 milyon metrekarelik bir sahayı almış, bir vakıf kurmuş ve aynı 
zamanda 15 bin metrekarelik bir kapalı sahayı da hazır tutmaktadır. Öyle zannediyorum ki, bütün 
illerdeki vatandaşlarımız aynı iştiyak içerisindedirler. Dolayısıyla, eğer, mahallî katılıma ağırlık 
verecek olursak, ben inanıyorum ki, Türkiye'deki üniversite sayısı artacaktır. Kanunun çıkması 
önemli değildir; eğer, hakikaten mahallî katılımı sağlayacak olursak, en kısa sürede, çıkarılan ka
nunlar, hemen yürürlüğe girecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum efendim. • 
Hükümet, önergeye katılmadı. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, toplantı yetersayısı olmadığı gerekçesiy

le bir yoklama talebi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

' Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Önergede imzası bulunan sayın üyelerin burada bulunup bulunmadıklarını araya

cağım. ' • ' . . ' . ' 
Abdüllatif Şener?.. Burada 

. . ' • / • • 

ibrahim Halil Çelik?.. Burada 
Fethullah Erbaş?.. Burada 
Salih Kapusuz?.. Burada 
Mustafa Ünaldı?.. Burada 
Zeki Ünal?.. Burada 
Cevat Ayhan?.. Burada 
Ömer Ekinci?.. Burada 
Şaban Bayrak?.. Burada ' ; 
Ahmet Derin?.. Burada 
Yeterli imza vardır; ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere devam edi

yoruz. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1.-Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 

Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 
BAŞKAN - Biraz önce okunup müzakeresi tamamlanan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

60 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kakınma Planı Taslağının 33 üncü sayfasında yer alan 
"Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" bölümünün "Aile" altbaşlığıyla kaleme alınan metnin birinci pa
ragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 

Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 

Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

- Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 

Erzurum İstanbul Nevşehir 
Teklif: Bu temel ilke doğrultusunda devlet, aileyi ve aile bireylerini içki, kumar, fuhuş ve 

uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır. 

Gerekçe: Şu andaki toplumsal çöküntü, aileye ve aileyi oluşturan bireylere gereken önemin ve
rilmediğini göstermektedir. Anayasanın 41 ve 58 inci maddeleri, aileyi ve gençleri kötülüklerden 
korumayı emrettiği halde, şimdiye kadar ciddi tedbirler alınamamıştır. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye Sayın Hükümet katılmıyor. 

Sayın Zeki Ünal, konuşacak mısınız ? -

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Efendim, Sayın İbrahim Halil Çelik konuşacak. 

' BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında vermiş olduğumuz önergenin önemini siz de
ğerli milletvekillerine izah ederken, hakikaten zorluklar içerisinde olduğumuzun idrakini hep bir
likte bir kez daha yaşıyoruz. 

Aile, bu toplumun temel yapısıdır. Çağı yakalayabilmek, çağlarüstü fikriyatı yeryüzüne hâkim 
kılabilmek için, insanlarımızı inançlı, bilgili, donanımlı kılmak Ve sağlam bir kafayla yetiştirebil
mek için, bu içki ve fuhuş belasından kurtarmamız lazımdır. 

Anayasanın 41 inci maddesine göre, ailenin bu içki belasından kurtarılacağı teminat altına 
alınması lazımken, ne hikmettir ki, Türkiye, içkiyi üreten ve içkiyi bütün köylere kadar yayan bir 
bakanlık ihdas etmiştir; bunun adına da Tekel Bakanlığı denilmiştir. KİT'ler özel 1 eştirilirken, her
kesin gözünün içine baka baka, adından da belli olduğu halde, bu tekelin özelleştirilmesi hiçkimse 
tarafından dile getirilmemiştir. 
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Ben, yüksek müsaadelerinizle, Türkiye'de özelleştirme neden yapılıyor, bundan bahsetmek is

tiyorum: Devlet, bu KİT'leri, zarardan kurtulmak için satmış olsaydı, Erdemir, Petkim, çimento 
fabrikaları gibi kârlı KİT'leri satış listesine koymazdı. Kamu işletmelerinin daha verimli çalışma
larını sağlayarak, ekonomiye olan katkılarını artırmak temel hedef olsaydı, Türkiye Otomotiv En
düstri Kurumunun Uzanlar tarafından satın alınarak yok edilmesine göz yumulmazdı. Türkiye'nin, 
1980 sonrası daha da bağımlı hale getirildiği IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans çev
releri istiyor diye özelleştirme yapıldığı iddialarına da sürekli karşı çıkıldığına göre, geriye son bir 
gerçek kalıyor; devletin ekonomideki ağırlığını azaltmak ve özel girişimciliği kamunun haksız re
kabetinden kurtarmak. Aslında, dünyadaki değişim bu yönde; ancak, gelişmiş ülkelerdeki uygula
malarla aradaki fark, Türkiye'deki çifte standarttır. İşte, örneği Tekel. Türkiye'de özelleştirme rüz-
gân estirilirken, Tekelin tekelliğinden kurtulmak için tartışan biri yok. 

Ailelerimiz, çocuklarımız, her köşe başında açılan birahanelerle, diskoteklerle felç edilmekte
dir. Bu çocuklarımız, akıllarını ve beyinlerini sadece memleketin gelişmesi için kullanacaklarına, 
babalarının paralarını harcayarak, birbirini bıçaklayarak, 30 milyar lira kumarda kaybedip arkasın
dan da, gidip gazinonun önünde kendisini asarak, her gün gazete haberlerine konu olmaktadırlar. 
Bu nedenle, Yüce Resul aleyh-is-salatü ve sellem "içki, bütün kötülüklerin anasıdır" buyuruyor. 
Yeşilayı kurmuşuz; kötülüklerin anası olan içkiye yaklaşmayın diye, belli noktalarda, gazeteler ve 
mecmualar da çıkarmaktayız; ama, gelin görün ki, temelde insanını koruyacak olan bir devlet, ye
ni yetişen genç dimağları, kendi bakanlığıyla yok etmektedir. Sizi düşünmeye davet ediyorum. 
Vermiş olduğumuz bu önergenin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına dere edilmesindeki ana ma
na, 21 inci Asrın dinamik toplumunun insangücünü oluşturacak olan gençlerimizi bu beladan kur
tarmaktır. 

Tekelin stratejik bir tarafı yok; üretim konularıyla, SEK ve Et-Balık gibi sosyal bir fayda ya
rattığından söz etmek de çok geçerli değil; üstelik, zorunlu emeklilik komedilerine konu olan bir 
personel yükü de var. Bunlar yetmiyormuş gibi, plansız programsız ve siyasî hesaplarla yapılan 
alımlar sonucu, her yıl milyarlarca liralık tütünü yakıp, kamuda önemli bir israfa neden oluyor. Te
kelin elindeki imtiyazın tek iyi tarafı, devlet sıkıştıkça, elinden geldiği kadar, içkiye zam yapmaktır. 

Tekel Bakanlığına sorduk; bu sene, 740 milyar lira reklam parası vermişler. Bu para, eğitim 
ve öğretimden yoksun kalan, binaları yıkık olan okullarımızı yapmaktan, camlarını takmaktan âciz 
olan Millî Eğitim Bakanlığına verilse... Tekel Bakanlığı, 740 milyar liralık reklam vermiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır, niye son cümlenizi söyleyesiniz, danasını söyleyin; buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELlK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Asgarî ücret vergi dışı bırakılmazken, Tekel Bakanlığının vermiş olduğu bu reklamlarla ilgili 
rakamları, müsaade ederseniz arz edeyim: 1992 yılında reklam giderleri 7 milyar 266 milyon lira, 
1993 yılında 7 milyar 353 milyon lira, 1994 yılında 47 milyar 100 milyon lira, 1995 yılında ise 750 
milyar lira; el insaf!.. 

Gecenin bu saatinde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bütün insanlarımız için olduğunu 
düşünsek bile, bu önergenin, önerdiğimiz doğrultuda kendi iradenizle, baskı altında kalmadan Beş 
Yıllık Plana dere edilmesi hususunda oylarınıza talip oluyor ve sadecğe bir baba olarak, bir eğitim
ci olarak, içki belasına müptela olan insanlarımız için rehabilitasyon istasyonları kurmaktan bile 
yoksun olan ülkemizde insanlarımızı eroin ve esrar gibi pislikten kurtarabilmek için bu önergemi
ze destek olmanızı diliyor... 
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HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Rey vereceğim... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İbrahim Artvinli, sana da saygılar sunuyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Allah razı olsun. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 

61 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağının 54 üncü sayfasında yer alan 

"Tarımsal Politikalar ile İlgili Yapısal Değişim Projesi"nin "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" altbaş-
lığı ile kaleme alınan metnin 24 üncü paragrafından sonra aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: Ancak, bu çalışmalar yapılırken, bölgenin sosyal, ekonomik ve coğrafî şartlan dikkâte 
alınacak, vatandaşlar mağdur edilmeyecektir. 

Gerekçe: Özellikle arazinin kıt olduğu yerlerde vatandaşlar, dededen kaTma arazilerde yıllar
dır tanm yapmaktadırlar. Bu araziler ellerinden alındığı zaman çok perişan olacaklardır. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ne buyurur efendim? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, zatı âliniz mi, bir başka imza sahibi mi konuşacak? 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Kapusuz konuşacaklar efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, belki konuşmayacaktı, niye böyle yapıyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, Sayın Ünal kalktı, Sayın Kapusuz'u gösterdi; ben teyidini almak 

zorundayım. Yarın, kalkıp, Sayın Ünal "birinci imza sahibi benim" diyebilir. Yapmayın Sayın Sa
raçlar! 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sayın Başkan, bir sürçülisan kabul edin; size ina
nıyoruz. 

BAŞKAN - Ah, ben de sizin nasafetinize bir inanabilsem. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinize saygılar sunuyorum. 
Şimdi, biz, bu önergeyle, Anayasadaki hükmü de göz önünde bulundurarak, özellikle orman

larımızın kollanması, korunması, geliştirilmesi ve orman köylümüzün de yaşamış olduğu şartlar 
göz önünde bulundurularak, konunun değerlendirilmesi doğrultusunda görüşlerimizi arz ediyoruz. 
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Şimdi, özellikle bu konuda, Planda şöyle bir ifade yer almaktadır: "Teknik, ekonomik ve sos

yal yönden ağaçlandırmaya elverişli hazine arazileri, orman rejimine dahil edilerek ağaçlandırıla
caktır" Bu, elbette gereklidir, faydalıdır, yanındayız; fakat, biz, buraya bir ilave yapılması gerekti
ği kanaatindeyiz, o da şudur: "Ancak, bu çalışmalar yapılırken, bölgenin sosyal, ekonomik ve coğ
rafî şartları dikkate alınacak, vatandaşlar mağdur edilmeyeceklerdir." Bunda, öncelikle, anayasal 
bir mecburiyet vardır. . " 

Şimdi, Anayasanın, orman ve orman köylüsüyle ilgili 169 uncu maddesinin son fıkrasında şu 
ifade ediliyor: "Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, ak
sine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tari
hinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman 
sınırlarında daraltma yapılamaz." 

Şimdi, bir orman köyüne gidiyorsunuz -Anayasanın bu hükmü de var- arazinin büyük bir ke
simi de orman vasfını kaybetmiş, devletin imkânları hem teknik olarak hem kadro olarak hem de 
malî kaynaklan itibariyle, oradaki orman kadastrosunun tamamlanmasını sağlamamış; orası ne gö
züküyor; orman gözüküyor. Düşünelim ki, bizim bakanlarımızdan birinin -ki, aramızda Bakanımız 
da oturuyor, pek dinleme lütfunda bulunmadı, ama- hoşuna giden güzel bir arazi var -gerçi, yakı
lanları yapmakta acze düşmüşüz ama- oranın ormanlaştırılması kabul edildiği takdirde, oradaki in
sanların sosyal ve ekonomik durumları mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Diyeceksiniz ki, bizim, programda, genel hatlarıyla buna ters baktığımız kanaati hâkim olma
sın; fakat, burada şunu ifade etmek gerekir ki, bazen arkadaşlarımız "efendim, böyle bir şey olma
yacağına göre, niye yazılsın buraya" diyorlar. Biliyorsunuz, bu planların yapılmasıyla ilgili düzen
lemelerin hâkim olduğu meri kanun bir ifadeyi içinde bulundurmakta ve demektedir ki: "Yapılan 
kanunlar, bu planlara aykırı olamaz." 

Şayet, böyle bir hakkı müktesebini kaybeden bir vatandaş, bir köylü sıkıntıya düşerse, hiç ol
mazsa, hukukî yollardan hakkını alabilsin. Hepinizin de buna fikren katılacağına inanıyoruz; ama, 
sizi buna katılmaktan men eden şey, sadece, buradaki prosedürden korkuyor olmanız; onun için, 
bizim burada arz etmek istediğimiz şey şu: Bunlardan, 50 küsur tane önergeden, hiç olmazsa 2-3 
tanesini, makul olanlarını kabul edin, diğerlerini, gerekirse keenlemyekün kabul edelim, bu işi mu
tabakatla götürelim" diyoruz; ama, her nedense, maalesef ama maalesef, bu yanlış anlayışınız, bu 
Planda da devam ediyor. Bakın, anayasada böyle oldu, özelleştirmeyle ilgili olanlarda böyle oldu, 
yetki yasasında -ikaz ettik- böyle oldu; ama, el-insaf demek lazım; yani, istediğimiz şey, şu memle
ketin hayrına değil de zararına olsa... Takdir edin... O zaman diyeceğiz ki, kabul. Gerçekten böyle... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Söylediğinize inanıyor musunuz?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Elbette... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Altı tanesi kabul edildi, karar yetersayısı istemediniz mi?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte bakın, işin bu tarafına giderseniz, suiistimal tarafına gi

derseniz. Öbür tarafta, elli taneyi kabul edin demiyoruz; ama, bunlardan iki tanesi önemli, şu iki ta
nesini koyalım buraya diyoruz... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Altı tanesi kabul edildi... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) -Altı tanesi kabul edildi, Altı tanesi... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - . . . ama, düşünebiliyor musunuz, elli küsur tane önergeden iki 

tanesini hazmetmiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. İşte o zaman, bizlerin de, bu çalışmalardaki fikir
leri, düşünceleri bu zabıtlara geçsin... Belki sizler değil de, sizden sonra gelenler istifade edecektir; 
ben, buna inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, vicdanen, görevimizi yerine getirelim, doğru olanı, hak

lı olanı, bulunması gerekli olanı ifade edelim; sonuç itibariyle, vebali size kalsın; çünkü, orman 
köylülerimiz fevkalade sıkıntıdadır, çok ciddî sıkıntılar içerisinde bulunmaktadırlar. Bakın, Sayın 
Bakan da teyit ediyor. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin)-Teyit değil... 
. SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Onun için, şayet, orada bir düzenleme yapılacak olursa, ne

dir; o zaman, bu çalışmalarda, o bölgenin sosyal, kültürel ve malî durumları göz önünde bulundu
rularak yapılsın, Planda böyle bir hüküm bulunsun diyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyor, oylarınızı istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, Sayın Kapusuz'un ko

nuşmaları sebebiyle bir hususu arz edebilir miyim . 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Şimdi, kendileri "iki-üç tane önergemiz 

kabul edilsin, ötekileri çekeceğiz" dediler. Biz, burada, beş tane önergelerini ayırdık. Eğer, bu söz
lerinde samimiyseler, biz onlara iştirak edeceğiz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, elli küsur önergemizden, hiç olmazsa iki tane
sini tasvip ederseniz, diğerlerini çekelim dedik. (DYP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim... Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun. 
Sayın Hükümetin, böyle bir teklifi var. Tabiî, önerge sahipleriyle Sayın Hükümetin arasında

ki uzlaşmaya bağlı; Başkanlık olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir de, zannediyorum, 
önergeler, münhasıran Sayın Kapusuz'un kendi önergeleri değil, müşterek imza sahiplerinin öner
geleridir. Onun için, bu iş görüşerek belki çözümlenebilir. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şimdi, şunu arz etmek istiyorum Sayın Başkan. 
Sayın Kapusuz'un söylediği doğrudur; dört beş önergemizi kabul ettikleri takdirde uzlaşma 

sağlanacak; ama, iki öncelikli önergemiz var, Sayın Hükümet ona yanaşmadığı için, bu uzlaşma 
sağlanamıyor. 

BAŞKAN - Efendim, tabiî, o sizin aranızda... Önerge sahipleriyle tabiî... 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Bari 5 dakikaya riayet edin Sayın Başkan. Burada uzatma 

yapmayın hiç olmazsa... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Doğru söylüyor... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Zaman uzatmanız açısından... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Oylamaya devam edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, affedersiniz. 
Evet, Sayın milletvekilleri, buranın kaderi bu; arkadaşlarımız kürsüde oldukları zaman , hiç 

süre diye bir şey tanımazlar, düşünmezler, ha bire uzat derler de... 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
SALİH.KAPUSUZ (Kayseri)-Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.03 
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ONBİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.18 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 141 inci Birleşiminin Onbirinci Oturumunu açı
yorum. 

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

L- Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerindeler. 

Önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
İçtüzük değişikliğinde benden şöyle bir teklif gelirse şaşırmayın: Oturumlar esnasında, Baş

kan, bir düğmeye basarak Genel Kurul kapılarını içeriden kilitleyecek. Ondan sonra da "antide
mokratik" denecek. 

Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 

62 nci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağının 166 ncı say
fasında yer alan "Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi" bölümünün birinci paragrafından sonra aşağım 
daki paragrafın konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 

Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener ibrahim Halil Çelik AHmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: Dışticaret açığını kapatarak ödemeler dengesini sağlıklı bir zemine oturtabilmek için; 
yatırım, üretim ve ihracat seferberliği başlatılacak. 

Gerekçe: Dışticaret dengesini sağlamak için öncelikle ihracatın artırılması, ekonomiye katma 
değer getirmeyen ithal kalemlerinden bazılarının kısıtlanması gerekir. İhracatı artırmak için mal ve 
hizmet üretmek şart. Bunun için de yatırım şart. Sermaye ise, riski olmayan faize yönelmiş durum
da. Bürokratik işlemlerden bıkan, enflasyondan ve yüksek kredi faizlerinden korkan büyük yatırım
cılar, tefeciliği tercih ediyorlar, yatırım yapmıyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, ne buyurur?.. 
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DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmadı. 
Birinci imza sahibi Sayın Ünal, buyurun efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğum önerge üze

rinde görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki ekonomide cari işlemler dengesi çok önemli. Bu dengeyi sağ
layabilmek için bir ülkenin, çok mal üretmesi, hizmet üretmesi, ihraç etmesi, buna mukabil ithala
tını da azaltması lazım. Ülke içinde bir sanayi hareketi varsa, gerekli olan hammadde, ithal edilir; 
ancak, lüzumsuz ithal malları, elbette ki, cari işlemler dengesine ve dış ticaret dengesine tesir eder. 
Bütün hükümetler, bu konuda, azamî dikkati sarf etmek durumundadırlar. 

Bu Hükümet, 1992 yılında, cari işlemler dengesi olarak 974 milyon dolar, 1993 yılında 6,4 
milyar dolar açık vermiştir; ancak, 1994 yılında 2,6 milyar dolar fazla vermiştir. Aslında, 1994 yı
lındaki cari işlemler dengesine baktığımız zaman, bu, olumlu bir gelişmedir. 1994... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hangi kalemlerden oluşuyor?.. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Cari işlemler dengesi, ithalat, ihracat bütün... Aşağı yukarı, yani, 

işçilerin dövizlerine varıncaya kadar... Bunlar, tek tek... 
Ben, biraz sonra söyleyeyim; şu anda, vaktim bir hayli dardır. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Söyleyin... Söyleyin... Düşüncelerinizden yararlanalım... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - İsterseniz, tabiî ki, sırayla, onları söyleyebilirim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bundan sonra, herkese soracağım... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Tabiî, sorabilirsiniz ve cevabını da verebiliriz. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hazırlayıp vermişler eline... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 1995 ara programında hedef 430 milyon do

lar alınmıştır ve şu anda, gerçekleşme 1,6 milyar dolar fazlalık tahmin edilmektedir. Ancak, göre
bildiğimiz kadarıyla, bunun gerçekleşeceğini tahmin etmiyoruz; çünkü, ilk dört aylık duruma bak
tığımız zaman, 9,8 milyar dolar ithalata mukabil, 6,6 milyar dolarlık ihracat olmuştur ve dolayısıy
la, dışticaretimiz dört aylık bir zaman içerisinde, 3,2 milyar dolarlık açık vermiştir; bu tempoyla gi
decek olursa, maalesef, senenin sonunda 9,6 milyar dolar civarında bir açık olacaktır. Bu ise, bü
tün ekonomik dengeleri altüst edebilir. Kaldı ki, Yedinci Beş Yıüık Kalkınma Planında, bu Hükü
met, 2000 yılında, 69 ile 74 milyar dolar civarında bir ihracatı öngörmektedir. Bu hedefe ulaşabil
mek için de, mutlaka, belli tedbirler almak lazımdır. Her şeyden evvel, tabiî ki, tasarruflara riayet 
etmek lazımdır; şu anda, gayri safî millî hâsılanın yüzde 22'si civarında tasarrufumuz vardır; 2000 
yılındaki kalkınma da aşağı yukarı 5,5 ile 7,1 arasında tahmin edilmektedir ve ancak, yüzde 27 ile 
yüzde 28 civarında bir tasarruf olması halinde yüzde 7'lik bir kalkınma hızı sağlanabilir. Bunun dı
şında, lüzumsuz ithalatın önüne geçilmesi, yatırımların mutlaka teşvik edilmesi ve esas itibariyle 
repoya ve faize yönelen sermayenin yatırımlara sevk edilmesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi, şu 
anda, bankalardaki TL olarak mevduat miktarı 800 trilyonun üzerindedir. Bu 800 trilyon paranın 
yatırımlara sevk edilmesi halinde, elbette ki, ülkemiz çok büyük bir yarar sağlayacaktır. Bunun dı
şında, tabiî, bürokratik engelleri kaldırmak lazımdır. 

Ayrıca, son yirmidört yıldan beri, 47 milyar dolarlık bir işçi dövizi gelmiştir; bu dövizi de çok 
iyi değerlendirmek ve işçilerin dövizlerini Türkiye'ye celp edebilmek için, mutlaka tedbir almak 
lazımdır ve şunu ifade etmek... 

(Mikrofoh otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun efendim; toparlar mısınız... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 1 'er dakika, 1 'er dakika, 50 dakika da yapar, bir saat de yapar. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Efendim, merak etmeyin; sözümü keseceğim. 

Almanya'ya gittiğim zaman, Almanya'daki ve Fransa'daki -değerli milletvekili arkadaşlarım, 
hepimizi ilgilendiren bir konudur- işçi arkadaşlarımız "biz, artık, eskisi gibi Türkiye'ye gelemiyo-
ruz; yol emniyeti yok, mal emniyeti yok, can emniyeti yok; Hükümetimiz yollarda bize emniyet te
min etsin, biz her yaz çok rahat bir şekilde Türkiye'ye geliriz" dediler. Havayoluyla ulaşımın ol
dukça pahalı olduğunu söylüyorlar. Onun için, şahsen, teklif ediyorum; gurbetçilerimizin hem gur
bet ihtiyaçlarını karşılamak, buradaki yakınlarını ziyaret etmelerini sağlamak, sıla hasretlerini gi
dermek hem de Türkiye'ye döviz sağlamak yönünden, mutlaka, köklü ve ciddî tedbirler almak la
zımdır. Dışişleri Bakanlığının ise, geliş güzergâhmdaki ülkelerle temas kurmak suretiyle, bütün yol 
emniyetini temin ederek, gurbetçilerin Türkiye'ye intikalini sağlaması lazım. 

Bu dilek ve temenniyle sözlerimi burada bitiriyorum; hepinize saygılar sunuyorum: (RP sıra
larından alkışlar) 

I BAŞKAN-Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 
Önergeye Sayın Hükümet katılmadı. Sayın önerge sahibi beyanda bulundu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Şimdi, 63 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağınının 167 nci 
sayfasında yer alan "Gelir Dağılımı ve Refahın Yaygınlaştırılması" bölümünün birinci paragrafına 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Baş Zeki Ünal Şevket Kazan 
İstanbul Karaman Kocaeli 

Salih Kapusuz Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik 
Kayseri Sivas Şanlıurfa 

Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün Mehmet Elkatmış 
Kahramanmaraş Erzurum Nevşehir 

Teklif: Onun için de gelir dağılımındaki dengesizlikleri ortaya koymak için belirli periyotlar
la araştırma yapmak şarttır. 

Gerekçe: 1987 yılında, Devlet istatistik Enstitüsünün yapmış olduğu gelir dağılımıyla ilgili yap
tığı araştırma dışında, bugüne kadar bir araştırma yapılmış değildir. Gelir dağılımındaki dengesiz
likler bilinmeden ne gibi tedbirler alınacaktır veya alındığı söylenen tedbirler isabetli olacak mıdır? 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmıyor. 
Sayırı Baş?.. Yok. ' • 
Önergeyi oylarınıza sunuyqrum: Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. ' • 
64 üncü sıradaki önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağının 17 nci sayfasında yer alan ikinci bölümün " Te
mel Amaçlar ve İlkeler" alt başlığında geçen metnin dört ve beşinci paragraflannm çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Gerekçe: 

Gümrük Birliğine girişle ilgili bir çerçeve antlaşması imzalanmış olmakla beraber, Avrupa 
Parlamentosunun Ekim ayındaki toplantısından ne çıkacağı belli değildir; belli olmayan bir konu
da kesinmiş gibi bir üslup kullanılması yanlıştır, onun için iki paragrafın metinden çıkarılması uy
gundur. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Sayın Ünal?... Yok. 
Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergemizden de<anla-

şıldığı gibi, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, âdeta Gümrük Birliğine endekslenmiş vaziyette
dir; halbuki, Gümrük Birliği henüz gerçekleşmiş değildir. Gerçekleşmeyen bir hayale endekslen
miş bir kalkınma planının sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı açıktır. (RP sıralarından alkışlar) Dola
yısıyla, bu Planda yer alan sanki Gümrük Birliği gerçekleşmişcesine kullanılan ifadelerin değişti
rilerek, daha sağlıklı, daha gerçekçi bir üsluba kavuşması gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. 
Verdiğimiz önergeyi de, bu niyet ve düşünceler içerisinde takdim etmiş bulunmaktayız. 

Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki, sürekli olarak, Gümrük Birliğini Türkiye açısından 
bir kurtuluş gibi takdim etmeye kalkmak, yanılgıdır ye içine girilen en büyük yanlışlardan biridir. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, bu Gümrük Birliği bir ekonomik entegrasyon değildir. 
Çünkü, ekonomik entegrasyonda, sadece malların serbest dolaşımı yoktur, aynı zamanda sermaye
nin serbest dolaşımı vardır, hizmetlerin serbest dolaşımı vardır ve hepsinden önemlisi işgücünün 
serbest dolaşımı vardır. 

Gümrük Birliğiyle sağlanılmak istenen şey, işgücünün serbest dolaşımı değil, malların serbest 
dolaşımıdır. Batı mallarının Türkiye pazarına akmasıyla kapanacak işyerlerinin ortaya çıkaracağı 
işsiz kitlelerin Avrupa Birliği ülkelerine doğru kaymasını önlemek için bir ekonomik entegrasyon-
muş gibi takdim edilen bu Gümrük Birliğinde, özellikle işgücünün serbest dolaşımı engellenmiş, 
hizmetlerin serbest dolaşımına da imkân tanınmamıştır. Sadece bazı sanayi mallarına -Avrupa Bir
liği, tarım mallarına büyük sübvansiyonlar vermiş olduğu için, tarımsal ürünler bu serbest dolaşım 
kapsamının dışında tutulmuştur- özel sınırlamalar getirilmiştir, genel olarak, sanayi ürünlerinin ser
best dolaşımı gibi bir yaklaşımla konu ele alınmıştır. Bu, doğrudan doğruya Türkiye'nin çıkarları-

. na, menfaatlarına aykırıdır, işsizliği artıracak bir olaydır, Türkiye'de birtakım sanayi tesislerinin iş-
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yerlerinin kapanmasına sebep olacak bir durumdur. Dolayısıyla, Türkiye'nin çıkarlarına, menfaat-
lanna tamamiyle aykırı olan böylesine bir Gümrük Birliği hedefi ve ideali etrafında beş yıllık bir 
planın hazırlanması da, doğrudan doğruya bu yanılgının ortaya çıkan bir tezahüründen ibarettir. 

Aslına bakarsanız, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'yi kendi haline bırakmak istememişlerdir. 
Türkiye'yi bir yerinden kendilerine bağlamak istemişlerdir; ama, bu bağlantıyı sağlarken de, Tür
kiye sebebiyle ortaya çıkabilecek bazı ekonomik yüklerden, kayıplardan kurtulabilmek için bir for
mül aramışlardır. Bu formül, kendileri açısından en uygun olan bu formül Gümrük Birliği olayı ol
muştur. 

Gümrük Birliği, bir serbest dolaşım bölgesi, serbest bölge niteliğinde değildir. Eğer, Türkiye, 
doğrudan doğruya, Avrupa Birliğinin bir serbest bölgesi olacak diye bir kayıt altına alınmış olsa, 
bir anlaşma yapılmış olsa, en azından, Gümrük Birliğiyle ortaya çıkan, temsil edilmediğimiz karar 
organlarının kararlarına bağlı olma niteliğimiz olmayacaktı. Böyle bir şey düşünmemişlerdir. Bu, 
ikili bir anlaşma da değil; özgürlüğümüz olacak, kararlarımıza hâkim olacaktık. 

Tam üyelik de olmamıştır. Tam üye olarak da kabul etmemişlerdir. Bizim açımızdan en kötü 
sonuçlar verecek formülü bulmuşlar, getirmişler, bize dayatmışlar; böylece, Gümrük birliğinin içe
risine çekilmeye doğru gidiyoruz; bu, tamamen yanlıştır; fevkalade yanlış bir çabadır, son derece 
de yanlış bir gayrettir. Böylesine yanlış bir çabanın, gayretin içerisinde olan bu İktidarın tutumu 
yanlıştır. Gümrük Birliğine endekslenmiş bir kalkınma planını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - ...bu kadar çok yanlışın içerisinde, Gümrük Birliğine en

dekslenmiş bir kalkınma planını Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirmiş olması da, 
doğrudan doğruya katmerli bir yanlıştır. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Önergeye Hükümet katılmadı; sayın önerge sahibi beyanda bulundu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

65 inci sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 868 sıra sayılı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 147 nci sayfa
sında yer alan "Amaçlar, ilkeler ve Politikalar" bölümünün "Bölgesel Gelişme" altbaşlığıyla kale
me alınan metnin önikinci paragraftan sonra aşağıdaki paragrafın konulmasını, arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Şevket Kazan Salih Kapusuz 
Karaman Kocaeli Kayseri 

Abdüllatif Şener İbrahim Halil Çelik Ahmet Dökülmez 
Sivas Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün Mustafa Baş Mehmet Elkatmış 
Erzurum İstanbul Nevşehir 

Teklif: Kalkınmada öncelikli yörelerin plan dönemi içinde ilçe bazında tespit edilmesi için, ge
rekli teknik, idarî ve hukukî çalışmalar yapılacaktır. 

Gerekçe: Türkiye'nin normal bölge sayılan illerinin öyle ilçeleri vardır ki, halen kalkınmada 
öncelikli iller statüsüne bağlı ilçelerden daha geri, daha perişandır. Daha yaygın bir kalkınmayı 

- 2 4 0 -



T.B.M.M. B:141 14.7.199S 0 : 1 1 
sağlamak için, yatırımları il merkezlerinden ilçelere kaydırmak lazımdır. Aynı zamanda doğu-batı 
ikilemi de ortadan kalkmış olur. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılmadı; Sayın Ünal, buyurun. (RP sıralarından alkış
lar) . : . • ' ' ' • '•' 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz önerge 
üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmada öncelikli yöreler konusu, aslında ta, 1967 yılına kadar da
yanır. İlk olarak 1967 ile 1971 yılları arasında, Devlet Planlama bünyesinde "Doğu Grubu" diye bir 
grup oluşturulmuştur. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra, doğu bölgesine, biraz da emniyet açısın
dan, askerî açıdan, savunma açısından, o bölgenin kalkındırılmasıyla ilgili olarak, ilk defa, yine 
Devlet Planlama Teşkilatının bünyesinde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi kurulmuştur; 1984 
yılında bu daire başkanlık olmuştur ve bilahara da Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kal
kınma Genel Müdürlüğü olmuştur. 

Burada, esas arz etmek istediğim konu şudur: İlk defa olarak, 1968 yılında, 22 tane il, kalkın
mada öncelikli illerin arasında mütalaa edilmiştir; 1973 yılında bu illerin sayısı 40'a çıkmıştır, 1981 
yılında 25'e inmiştir, 1984 yılında 28'e çıkmıştır ve şu anda -1995 yılı için söylüyorum- kalkınma
da öncelikli illerimiz 36 tanedir ve bunun 26 tanesi birinci, 10 tanesi de ikinci dereceden kalkınma
da öncelikli illerdir. . 

Efendim, 1968'den 1995 yılına kadar 27 yıllık bir zaman geçmiş ve ülkemizin belirli bölgele
rini kalkındırmak amacıyla belli paketler uygulanmış, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili düzen
lemeler yapılmış, teşvikler ayrıca düzenlenmiş ve bugüne kadar gelmiş; ancak, görebildiğimiz ka
darıyla, maalesef, bu bölgelerde hiçbir gelişme olmamıştır. Neden böyle söylüyorum; çünkü, 1968 
yılında, 22 il kalkınmada öncelikli illerin içerisinde mütalaa edildiği halde, aradan 27 yıl geçtikten 
sonra bu illerin sayısı 36'ya çıkmış. 

Onun için, ben, şahsen, bu konuyla ilgili bir teklifte bulunacağım. Eğer Türkiye'de kalkınma
yı yaygınlaştırmak istiyorsak, il bazında değil de ilçe bazında ele almamız lazım; çünkü, Orta Ana
dolu'da ve Batı Anadolu'da öyle ilçeler vardır ki -mübalağa etmiyorum- doğudaki ilçelerin seviye
sindedir. Onun için, hem il merkezlerinden kalkınmayı, büyümeyi kırsal kesime yaymak açısından 
hem de Türkiye'de homojen bir kalkınmayı sağlamak açısından, iller bazında değil de; bunu, ilçe
ler bazında ele almakta büyük fayda vardır. Sayın Başbakanla ikili bir görüşmemiz olmuştu ve sa
nıyorum, kendileri de bunu uygun görmüşlerdi; yani, Türkiye genelinde, ilçe bazında konu ele alın
dığı takdirde, daha rahat bir şekilde kalkınma olur şeklinde bir düşüncesi vardı; hatta, Plan ve Büt
çe Komisyonunda da, bu duygularını dile getirmişlerdir. Sanıyorum, ondan sonra, Devlet Planlama 
Teşkilatı konuyla ilgili bir çalışma da yaptı. 

Bunun dışında, şu anda, kalkınmada öncelikli iller, 52 tane refah göstergesiyle tespit edilmek
tedir. Bu refah göstergelerini de bir gözden geçirmek lazımdır, şartlar değişmiştir; bölgesel şartlar 
değiştiğine göre, bu göstergelerinde değişmiş olması çok tabiîdir. Onun için, Devlet Planlama Teş
kilatı kalkınmada öncelikli yöreler birimi, şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmaları bu çerçevede 
ele almışlardır; ancak, bu çalışmaları hiçbir milletvekili arkadaşımız bilmiyor. Neden bilmiyor; 
çünkü, şu anda elimde tutmuş olduğum bu çalışmanın üzerinde "gizli" damgasrbasılıdır. Her mil
letvekili arkadaşımızın, kendi ilinin, kendi ilçesinin hangi seviyede olduğunu bilmesi en tabiî hak-
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kidir. Şahsen, bir keresinde talep etmiştim "gizlidir, yasaktır" diye bu kitabı temin edememiştim; 
sonradan, arkadaşımızın biri bunu bana hediye ettiler. Onun için, kısaca, burada, şunu ifade etmek 
istiyorum: Eğer, hakikaten, bu kalkınmada öncelikli iller meselesine köklü bir çözüm getireceksek, 
mutlaka iller bazında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(DYP sıralarından "saygı sun" sesleri) 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Peki, madem ki, öyle arzu ediyorsunuz, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeye, Sayın Hükümet katılmadı, sayın önerge sahibi beyanda bulun

du... •'•" 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, arayacağım efendim. 

Efendim, şimdi, iki talep var: .Bir karar yetersayısı, bir yoklama... Eğer, yoklama istiyorsanız, 
karar yetersayısı aramanın anlamı yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben, karar yetersayısı aranması talebimi geri alıyorum. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Yoklama yapın Sayın Başkan. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Oylamaya geçeceğim; ancak, yoklama talebi vardır. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Yani, bir oturumda namütenahi de yoklama yapılır mı Sayın 

Başkan? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, yoklama yapılalı daha 40 dakika olmadı; 

bunu, takdirinize sunuyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, yapabileceğim bir şey yok ki Sayın Ateş; ben ne yapayım yani... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Efendim, Başkanlık, takdirini kullanabilir. Henüz, 40 
dakika önce yapılmış bir yoklamayı tekrarlamak diye bir şey olamaz; teamüllerde bunu göstermek
tedir. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Yoklamalara tahammülümüz kalmadı!.. 

BAŞKAN r- Yazılı yoklama talebini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Yoklama talebinde imzası bulunan sayın milletvekillerinin salonda bulunup bu

lunmadıklarını arayacağım. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 

İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) - Sayın Başkan, bir saat önce yoklama yapıldı. 

BAŞKAN - Ben çok meraklıyım sanki bu eziyeti çekmeye... 

İsmail Coşar?.. Burada. 
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Hüseyin Erdal?.. Burada. * 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. 

. Salih Kapusuz?.. Burada. 

Zeki Ünal?., Burada. 

Yoklama yapılacaktır. , 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN • - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan 15 dakika ara verin efendim. 
BAŞKAN - Efendim, 15 dakika ara verdiğimizi varsaysak, yarım saat yoklama sürecek ve 

böylece çalışma süresi de bitecek. 

Hatırlayacaksınız Sayın Sayın, çalışmaları, zatı âliniz ve bir de buradakiler, beş kişiyle gece 
saat 24.00'e kadar götürdük; ama, ne yapalım ki, bu önergeli, yoklamalı, münakaşalı, tartışmalı ça
lışmadır, böyle oluyor. 

Yedinci Beş Yıllık Plan üzerinde verilen önergelerin işlemine, kaldığımız yerden devam et
mek ve denetim konularını görüşmek için, 18 Temmuz 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.06 
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VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan 'in, Amerika ziyareti ile ilgili bazı iddialara iliş

kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakam Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6706) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Bazı basın organlarında Başbakan ve refakatindekilerin New York'u gezmek amacıyla her bi
ri saati 60 Dolardan olmak üzere (2 500 000 TL.) 18 adet Limuzin kiraladıkları ve masraflarının 
Birleşmiş Milletler Temsilciliğimizce karşılandığı haberleri yer almaktadır. 

Sorular: 
1. Basında çıkan bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? ( 

2. Özel kent turları için bu kadar Limuzin kiralanmasına gerek var mıydı? 
3. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir taraftan tasarruf tedbirleri uygulanırken diğer taraftan ya

pılan bu savurganlık, yayınlamış olduğunuz genelgeye ters düşmüyor mu? 

T-C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 10.7.1995 

Sayı: SPGY/176-7167 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 1.5.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6706-13989/50599 

sayılı yazılan. 
, Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kılıçarslan'm yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunul

muştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Erdal inönü 
Dışişleri Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kılıçarslan'm Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 tarihleri arasında ABD'ne gerçekleştirdiği 

ziyaret sırasında, New York'ta öngörülen program çerçevesinde, Sayın Başbakan ve heyetinin ba
zı üyeleri için, ABD'de geçerli usuller uyarınca, şoförlü araç kiralanmıştır. Bu yolla hem güvenli
ğin, hem ulaşım kolaylığının sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu ziyaret sırasında tasarruf önlemlerine titizlikle riayet edilmiştir. Nitekim, Sayın Başbakan 
ABD'ne THY'nın ticarî seferi ile seyahat etmiştir. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İline bağlı bazı belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın yazılı cevabı (7/7032) 

• - 2 4 4 , - ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
ni saygı ile arz ederim. 

, Mehmet El katmış 

Nevşehir 
Sorular : Bakanlığınız tarafından 1993-1994 ve 1995 yılları içerisinde Nevşehir'deki Beledi

yelerden; 
Nevşehir'deki Belediyelerden 
Nevşehir Belediyesine 
Nar 
Çat 
Sulusafay ' " 
Uçhisar " 
Göreme » 

Kavak " 
Kaymaklı " 
Gör 
Ürgüp 
Mustafapaşa " 
Akşehir " 
Ortahisar " 
Başdere " 
Avanos " 
Kalaba " 
Topaklı 
Özkonak " 

Sarılar " . 
Çalış 
Göynük 

Akarca Belediyesine 
Kozaklı 
Kanlıcı " 
Karasenir " 
Karahasanlı " 
Kalecik " 
Hacıbektaş " 
Karaburna " 
Gülşehir 
Tuzköy " 
Abuuşağı " 
Gümüşkent " 
Karacaşar " 
Acıgöl " 
Tatların " 
İnalh 
Karapınar " 

Kurugöl " 
Derinkuyu " 
Suvermez 
Yazıhöyük " 

gerek genel bütçeden ve gerekse çeşitli fonlardan (tiler Bankasındaki kanunî hak hariç olmak üze
re) ayni ve nakti ne kadar yardım yapılmıştır? 

' ' • ' • T - C . . ' • ' • • 

Turizm Bakanlığı . , 
Hukuk Müşavirliği 10.7.1995 

Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00.761-16472 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

îlgi :Bila tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7032-14574/52234 sayılı yazınız. 
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tlgi yazınız ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından veri

len Yazılı Soru Önergesinin cevaplan aşağıda verilmiştir. 
Bakanlığımız belediyelere doğrudan yardım yapmamaktadır. Ancak belediyelerin hazırlamış 

olduğu turizm amaçlı altyapı yatırımlanna ait bazı projelere Valilik kanalı ile Bakanlığımız bütçe 
imkânlan oranında malî katkı yapılmaktadır. 

Bu nedenle, Nevşehir ilindeki yerleşim merkezlerine yapılan altyapı yatırımları için, proje kar
şılığı yapılan yardımlar şunlardır; 

, (Milyon TL.) 
Gönderilen 

Yılı Konusu Miktar 
1993' Göreme-Avanos ve (Göreme-Avanos) Ayrımı Zelve Yollarına 

bisiklet yolu yapımı 1000 
Derinkuyu Yeraltı Şehrini Trafikten esirgeyecek alternatif yolun 
yapımı 1000 
Avanos Yerleşim Merkezi Cadde ve Sokaklarının yapımı 600 
İnallı Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon yapımı 400 
Hacıbektaş Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon yapımı 600 
Derinkuyu Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon yapımı 2 910 

1994 Derinkuyu Yerleşim Kanalizasyon yapımı 1000 
Hacıbektaş Yerleşim Merkezinde WC ve Dedebağ Mevkii 
Çevre düzenlemesi yapımı 500 
Hacıbektaş Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon yapımı 420 

1995 Derinkuyu Yerleşim Merkezi Kanalizasyonu yapımı 334 
Bilgilerinize arz ederim. 

İrfan Gürpınar 
Turizm Bakanı 

- 246 -
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (3/1870) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 29.6.1995) 
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. • '" KOMİSYONLARDAN.GELEN; DİĞER İŞLER " , \ 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e .1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2 j — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji vs Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasina İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
-6,7.1992)': . ' :

: ': 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7,1992) 

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

8, — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili Meddelcrine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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ÎÜİşkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.İ0.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

10. —' Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı . Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993> " 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bülut, Devlet Eski Bakanları Işın, Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Könukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720).(S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

18, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarf 
(1 /336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma, tarihi-: 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcefoe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : İ.3.1995) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Pian ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ye Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Rapora (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24,4.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

• : . .—• 4 — •. 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

29. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişleni ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30, — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ye 861'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.6.1995; 
3.7.1995) 

(Birinci Görüşme 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 
31. —Çorum Milletvekili A,. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet

vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şaihin'in; Yük
sek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik: Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Uçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

33. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

34, -~ 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge-
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nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

35. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

36. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma; tarihi : 31.12.1993) 

Xj 37* -—2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına "Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşinın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk -Maruf lu ye 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S; Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

39. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

41. •— Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13,2.1995) 
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42. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

43. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : İO.2.1994) 

44. -T-.GüJhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

45. -— Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner vSermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

46. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi üe Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayıh Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) . 

X 48. — Doğru'Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğîu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla.Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

49.— 2886 Sayıh Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Haickında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (î/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi :'3.5/1993) 

50, — 1136 Sayıh Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) • . • 
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51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvelkili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı": 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletveküi Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma-tarihi : 8.10.1992) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

56. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kmda Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfdk Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57.•'— Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

59. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanım Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkmda 388 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X-60. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 62. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
MiiÜ Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Ŝ  Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

63<. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayıh Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

64.' — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

65. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe;Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Saydı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bİr Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayıh Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayıh Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk. Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya-
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pumasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

713 — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nıın 317.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
cinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. —- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve" Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kamın Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

.73,:— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve .. 25: Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürarlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayınd rlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyona Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. ~ Adıyaman .Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nım, 4J..196İ Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

753 —• Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 30S3 Sayılı 
Solama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tanın Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21*9.1992) 

77/—Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşmın, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve.Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Aj'dın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S,- Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

' — 1 0 — •• , 
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80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları 'Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi vo Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 215,1992) 

81, — Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 .Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

, 82. ~~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) • 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : ,5.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785-Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.101992) ' , . , ' • 

85. -~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve. 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
510.1992) 

86. —- Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi•: 23.101992) 

8.7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.61965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23101992) 

88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Baklanda 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve 'Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2111992) 

89. — Mahalle. Muhtarlığı ' Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 511.1992) ' 
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90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihli : 5.11.1992) 

91. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma'tarihi':' 
19.11.1992) ' 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19 11.1992) 

95. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
îma'r Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesime 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

96.— Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

98. — - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) / 

99. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
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ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1,1993) 

100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayıh 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

108, — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi i 4.3.1993) 

110. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

.111. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar K I K 
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu. Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — İki '11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114.— Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

'115< — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117.— Manisa' Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi've Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

118, .—- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) . 

1 119. — Harp Araç ve Gereçleri üe, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

120.̂ — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde Ince-
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lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kânun Teklifi ve Adalet Komisyc iiu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

121, — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

122 — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerdin, Kamu Kürüm ve. Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan. Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) •'.• '•"-

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun .Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) " 

124.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

126,— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3J2.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

128. —( Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun, 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
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X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

131.— Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

132. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'in İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) , 

133. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134.— Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Rapom (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akköç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi .Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. - Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 12.4,1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldmiması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — $ırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

138. --Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 
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141. _ 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (t/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143ı — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi ;, 
23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili. Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi.: 
23.3.1994) 

150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673). (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994). 
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152.'— Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653,, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

,153. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril meşine Dair 
Kanun Tasarısı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'mo, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. —-Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alın ak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon .raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya MUletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

160.— Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odalarv Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ICanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı-. 
m : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasına Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) 
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162. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak-
kmda Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi: 20.4.1994) 

X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti» 
rümesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

169. •— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'İn, 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

171. — Trabzon Mületvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Dejğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. — h Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) v . ' . . - . • 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Rapora (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına tlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu# 

(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın -
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı .: 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 
X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moklova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi: 3.1.1.1994) ' 
X 192. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
. X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundığuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar* 
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11,1994) 
Xi 199.— Türkiye Cıunhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. —Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair. 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-> 
rihi : 28.11.1994) 
X 201a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara^ 

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi,: 26.12.1994) 
X 203. —- Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 

204. -— İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayın Gecekondu'Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. —r Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 
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205. —' İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S.'Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
•Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

21L — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

212. •— Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik,Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — iller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında -
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 
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215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına. Dair Kanun Ta
sarısı ' ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/78.6) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2,1995) 

X 216. — Edirne Milletvekili.Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı r 770) (Dağıtma tarihi : 24.2.1995) 

217. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 218. — 'Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair ICanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

219. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı. Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma' tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224.— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
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38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) • .' , 

228. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
vı içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Ahnma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklânmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair,Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi vo 
İçtüzüğün 38 inci Maddecine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
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235. İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
tik Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağılma tarihi : 29.3.1995) 

236. ~ Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşınım, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfifc Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 

X 239. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının.Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanım Tasarısı ye Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti, Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

243. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 
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244< — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

248. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin' 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

250. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) -

251. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be-
tediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Haki 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alırıma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Hinde Büyükşehİr Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

— 27 _. ' . 



, • • 7 •• 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

253. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyiikşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

254. — Antalya Milletvekili Faik Altım" ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 .Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

256. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

257. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) 

259. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'm; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995) , 

260. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261V— Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun. Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

262. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin 'Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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263. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

264. •— Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İn fazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının' 
Cezaların İnfazı Hakkında- Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

265. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve-Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 267.: — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

268. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın ^Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin. 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107,2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 269. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6,1995) • 

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının- Onaylanma-
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sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13,6.1995) , 

271V — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlıı'hun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

272. — Ankara Milletvekili A. Bakı Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) • 

273. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kamın Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı :\863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

274. — Tütün ve Tütün Ma millilerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkamnca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi înceöz ve 40 Arkadaşının;'Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

275. -— .İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 11.7.1995) 

276.; —. Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 4İ inci Maddesine Bir EıkraEklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı.: 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 


