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ÖN SÖZ 

Muhsin Y AZICIOGLU Sivas milletvekiliydi. Doğup büyüdüğü 
Sivas'tan üç dönem milletvekili seçildi. Fakat O'nu tüm Türkiye sevmişti. 

Siyasetin cilvesi, halkın şahsına olan takdir ve beğenisi partisine oy olarak 
yansımadı. 

Siyaseti millete hizmet için bir görev, sorumluluk, hatta ödev olarak 
algıladığından hayatının hiçbir döneminde küsmedi, yılmadı, ümitsizliğe 

kapılmadı. Zor şartlarda siyaset yaptı. 12 Eylül 1980 öncesi çatışmalı ortamda 
gençlik teşkilatçısı olarak ateşle imtiham, darbe sonrası zindanlarda sürdü. Onca 
suçlama hüküm doğurmadı ama, yıllanın aldı. Siyasetin zahmetli, dikenli 
yollanndaki emekleri Y AZICIOGLU'nu Meclise taşıdı. 1970'li zor yılların 
gençlik önderi, 1980'lerde taş medresenin çilekeşi olan Y AZICIOGLU, 
1991 'de milletvekili seçildi. Sıkıntılı siyaset sahnesinde sancılı ayrılıklar yaşadı. 
19, 20 ve 23 üncü dönemlerde yaklaşık on yıl Mecliste milletini temsil eden 
YAZICIOGLU; demokrasiyi, milletin inanç ve değerlerini, devletin bekasını, 
halkın refahını birlikte savundu. Destekierken uyarır, eleştirirken öneride 
bulunurdu. Dik duruşu, ilkeli ve mücadeleci kişiliğiyle dikkat çekerken her 
kesimden insanın saygısını kazandı. Güler yüzlü, etkileyici, performansı yüksek 
bir politikacıydı. Meclisin çatısı altında hoş seda bırakınakla kalmadı; yasama 
ve denetim önergeleriyle gayret gösterdi, katkı verdi. 

Bu çalışma ile merhum Y AZICIOGLU'nun TBMM' deki 
konuşmalarının ve diğer çalışmalarımn bir araya getirilmiş olmasım önemli 
buluyorum. Y AZICIOGLU'nun görüş ve değerlendirmelerini doğrudan kendi 
ağzından, kendi ifadelerinden okumak, çok yakın siyasi tarihimizdeki konuların 
daha iyi anlaşılınasına ışık tutacaktır. Hala tartıştığımız ülke sorunlarına 

yaklaşımı ve önerileri, çözüm arayışlannda istifade edilebilecek değerdedir. 
Eksikliğini gerçekten hissettiğimiz Y AZICIOGLU'nun hatırasının 

yaşatılmasında bu gibi eserler kaynak oluşturacaktır. Rahmetle, hasretle, 
saygıyla anıyoruz. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
TBMM Başkanı 
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SUNU Ş 

Muhsin Y AZICIOGLU, seçim çalışmaları sırasında geçirdiği elim bir 
kaza sonucu aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etti. Kazanın duyulmasından, 
merhumun defnedilmesine kadar geçen kısa süre içinde yaşananlar, 

Y AZICIOGLU'nun milletimiz tarafından ne kadar sevildiğini, ne kadar 
salıipieniidiğini bizlere gösterdi. Arama çalışmaları sırasında 

Kahramanmaraş' ın karlı dağlarına neredeyse yalınayak tırmanan sevenlerinin 
gözyaşları, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği soğuk ve karanlık 

gecelerde bizim içimizi ısıtıp, ışık oldu, ümit oldu. Maalesef kaza mahalline 
zamanında yetişernedik Cenaze törenine yüz binler katıldı. Yakın tarihimizde 
çok az insana nasip olacak bir sevgi seli ile beraber, gözyaşları ve dualar 
eşliğinde Taeettin Dergahına defnedildi. YAZICIOGLU, geride örnek bir yaşam 
öyküsünü, ilkeli bir duruşun vakarını ve ahlakını miras bıraktı. 

Y AZICIOGLU, 1997 yılında verdiği bir mülakatta; "Genç yaşta ülke 
sorumluluklarını üstlenmiş bir kuşağız biz, kendimize göre dünyayı yerinden 
oynatacak ideallerimiz var. Tercihimiz değildi ama kavgaların girdabında geçti 
hayatımız. Şimdi diyorum ki farklı düşünceleri anlamalı ve onlardan zenginlik 
üretebilmeliyiz. Kavga/arın, darbelerin sorunları çözmediğini hayat bize 
öğretti" diyordu. Yaşadıklarının, 12 Eylül darbesi ve Mamak zindanlarında 
geçen 7.5 yılın öğrettiği gerçek buydu. Hayatı boyunca hak ve hürriyetlerin 
korunması, genişletilmesi yönünde bir tutum aldı. Hiçbir zaman kendisine 
yönelen tehdit ve haskılara boyun eğmedi, demokrasiden yana tavır aldı. 

Türkiye üzerine oynanan oyunların parçası olmadı. 

Bir hayali vardı. Bütün vatandaşlarımızın, ay yıldızlı bayrağımızın 

altında şerefle-kardeşçe, yasaksız-kavgasız yaşadığı bir Türkiye hayal ediyordu. 
Müslim-Gayrimüslim, Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayrımı olmadan, zengin-fakir 
ayrıcalığı güdülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyordu. 
Adriyatik'ten Çin Seddi 'ne kadar güçlü bir Türk Dünyası hayal ediyordu. 

Bir lider olarak ufuk ötesi hedefleri vardı. Bir insan için söylenebilecek 
bütün güzel erdemlerden, sıfatiardan nasibini almış değerli bir insandı. 

Anadolu'nun kültürüyle, tarihiyle, gelenekleriyle hemhal olmuş, kalbi vatanı ve 
milleti için atan ilkeli bir insandı. 
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Bu kitap ile Y AZICIOGLU'nun TBMM çalışmalan bir araya 
getirilerek, tarihe onun adına küçük de olsa bir not düşüldü. Anılan, 

konuşmaları ve siyasi yaşamdaki yerine ilişkin yorumları kapsayan yayınların 
gelecek kuşaklara mutlaka yol gösterici özelliği olacaktır. Bu tür yayınların 

hazırlanniasında emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. 

TBMM çatısı altında merhum Muhsin Y AZICIOGLU ile birlikte 
çalışma ayrıcalığına sahip olmuş tüm milletvekili arkadaşlarım adına, kendisine 
tekrar Allahtan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin, Türk Milletinin, arkasından 
gözyaşı döken ve dualarını esirgemey~n tüm sevenlerinin başı sağ olsun. 

·Nevzat P AKDİL 
TBMM Başkanvekili · 

TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanı 
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DERLEYENİN NOTU 

Türk siyasi hayatını etkileyen liderlerin Meclis çalışmaları, diğer parti 
faaliyetlerinin gölgesinde kalmıştır. Meydanlardaki topluluklara seslenişler, 

medyaya verilen demeçler, Meclis Genel Kurulundaki bir konuşmadan veya 
Meclis Başkanlığına verilen bir önergeden daha çok ilgi çekmiştir. Parti genel 
başkanlarının bütçe görüşmeleri gibi belli birkaç gündem dışında Meclis 
görüşmelerine sık katılmadığı da gözlemlenmektedir. Hal böyle olunca, 
Meclisteki yasama ve denetim çalışmalannda liderlerin konuşma ve 
önergelerine az rastlanmaktadır. 

Muhsin Y AZICIOGLU, Meclis çalışmalarıyla da dikkat çeken bir lider 
olmuştur. Y AZICIOGLU'nun, önem verdiği, hassasiyet gösterdiği konularda 
Meclis kürsüsünden konuşma imkanını kullandığı, yasa yapımına yönelik 
girişimlerde bulunduğu, bilgi edinme ve denetim yollarını işlettiği 

görülmektedir. 
Bu çalışmada Y AZICIOGLU'nun Meclis Genel Kurulundaki 

konuşmaları ile yasama ve denetim faaliyetleri kapsamında verdiği teklif ve 
önergeler bir araya getirilmiştir. 

YAZICIOGLU'nun Meclis konuşmaları ile diğer çalışmalarının belli 
bir sistem dahilinde sunulabilmesi için, Meclisin görüşme türleri ve faaliyet 
şekilleri baz alınarak gruplandırılması yoluna gidilmiştir. Metinler, görüşme ve 
faaliyet alanianna göre on bir bölüm halinde sınıflandınlmıştır. Her bir başlık 
altında tarih sıralaması gözetilmiştir. Meclisin işleyişini, çalışma yöntem ve 
süreçlerini herkesin yeterince bilemeyebileceği düşünülerek, her başlıkta dipnot 
olarak kısaca o konuyla ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Konuşmalar ile 
yasama ve denetim belgeleri TBMM Tutanak Dergisi 'nden alıntıianmış ve 
dipnotlarda kaynak olarak gösterilmiştir. Tutanaklara girmeyen bazı belgeler ise 
Meclis Arşivinden temin edilmiştir. 

Çalışmanın sonunda, vefatının ardından Y AZICIOGLU hakkında 
Mecliste dile getirilen duygu ve düşünceler ile elim kazaya ve arama 
çalışmalanna ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Habip KOCAMAN 
TBMM Kanunlar ve Kararlar 

Müdür Yardımcısı 
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HAYATI 

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde 1954 yılında dünyaya geldi. 
Ailesi çiftçilikle uğraşıyordu. 

İlkokulu köyünde okudu. Ortaokulu ve liseyi Şarkışla'da tamamladı. 
Lise yıllarında Genç Ülkücüler Teşkilatında aktif görev aldı. 
1971 'de Ankara Üniversitesi V~teriner Fakültesini kazandı. Teşkilat 

çalışmalarından dolayı Fakülteden 1980 yılında mezun olabildi. 
12 Eylül 1980'den önce Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ile Ülkücü 

Gençlik Derneği Genel Başkanlığında bulundu. Askeri darbeden sonra 30 Ocak 
1981 'de tutuklandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkücü Kuruluşlar 
Davası sanığı olarak kaldığı Mamak Cezaevi'nden 8 Nisan 1987' de hiçbir ceza 
almadan tahliye oldu. 

Cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevlerindeki ülkücüler ve ailelerine 
yardım ama·cıyla kurulan Selçuklu Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfının 

başkanlığını yaptı. 

1988'de Milliyetçi Çalışma Partisine (MÇP) girdi ve Genel Sekreter 
Yardımcı h ğı görevinde bulundu.' 

20 Ekim 1991 tarihindeki milletvekili genel seçimlerinde, Sivas'tan 
milletvekili seçilerek 19 uncu Dönem TBMM üyesi oldu. 7 Temmuz 1992'de 
MÇP'den ayrıldı. 

31 Ocak 1993'de Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin Genel 
Başkanı oldu. 

24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Sivas 
milletvekili olarak Mecliste tekrar yer aldı. 

22 Temmuz 2007 tarihindeki milletvekili genel seçimlerinde yine 
Sivas'tan 23. Dönem milletvekilliğine seçildi. 

Yerel seçim çalışmaları sırasında 25 Mart 2009 günü, bindiği 

helikopterin KahraJl?.anmaraş'ın Göksun İlçesinde dağa çarpması sonucu vefat 
etti. Ankara'da Taeettin Dergahı olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy Müze 
Evinin bulunduğu yere defnedildi. ' 

Muhsin Y AZICIOGLU, evli ve iki çocuk babasıydı: 
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Bölüm I 

23 NİSAN ÖZEL GÜNDEMLİ TOPLANTlLARDAKi 
KONUŞMALARlı 

1.1- TBMM'nin 74'üncü Kuruluş Yıldönümünde, Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile Günün Önem ve Anlamının 
Belirtilmesi Görüşmelerindeki Konuşması (23 Nisan 1994)2 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSiN 
YAZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli 
konuklar, sevgili vatandaşlarım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

74 yıl önce bugün, Türk parlamento tarihinin yüz akı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanarak milletin mukadderatına el koymuştu; üç yıl 
süren fedakar mesaisi sonucunda, İstiklal Savaşını idare edip kazanarak, 
bileğinin hakkıyla "Gazi Meclis" unvanını almıştır. Bugün hepsi de ebediyete 

1 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında TBMM, özel gündemle 
toplanmaktadır. Bu birleşirnde özel gündemin konusunu, TBMM'nin kuruluş 

yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi oluşturmaktadır. TBMM Başkanının yönettiği özel birleşimde, 
Mecliste grubu bulunan veya grubu olmasa bile milletvekili bulunan, başka bir deyişle 
Mecliste temsil edilen partilerin milletvekili olan genel başkanları veya genel başkanları 
milletvekili değilse parti üyesi bir milletvekili konuşma yapmaktadır. 
2 Konuşmasında Kurtuluş Savaşının ruhuna vurgu yapan Yazı cı oğlu, ülke bütünlüğüne 
önem veren bağımsız siyaset sergileme gereğini dile getirerek, birlik ve beraberlik 
içerisinde milli potansiyelin değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştur. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 3, Cilt 58, Birleşim 94, Sayfa 428-430) 
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intikal etmiş bulunan bu Kahraman Meclisin bütün üyelerine Cenab-ı Hak'tan. 
rahmet diliyor ve aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini, yakın Türk tarihi içinde 
unutulmaz kılan, vasıf, kula kulluk yerine, Hak'ka kulluk etmeyi şiar 
edinmesiydi. Memleketin birliğini ve dirliğini namus bilen Kuvayı Milliye 
çizgisi, her şeyden önce, iman, hürriyet ve bağımsızlık esasına dayanan, şerefli 
bir milli siyaset çizgisiydi, yokluğa mahkum edilen Anadolu Türklüğünün 
yeniden varoluş biçimiydi. Gazi Meclisten, bugünlere ve yarınlara emanet 
edilmiş bu siyaset, dün olduğu gibi, bugün de tazeliğini korumaktadır. 

23 Nisan 1920'de açılan Gazi Meclis, millet iradesi düsturuyla yola 
çıkmış ve milletten aldığı vekalet görevini, hiçbir şahsa, kuruma ve zümreye 
deveetmemeye azami dikkat göstermişti. 74 sene geride kalmış olmasına 

rağmen, milli hakimiyet prensibine titizlikle sahip çıkan bu temsil anlayışı, 

günümüzde de, ışık tutma niteliğini taşımaktadır. 

Muhterem Başkan, saygıdeğer üyeler; halkı yönetmek için, halkın görev 
ve yetki verdiği kişilerin, siyasi veya iktisadi nitelikli her krizde, tası tarağı 

toplayıp Avrupa'ya ve bilhassa Atiantik ötesine koşarak, adeta, bir nevi hesap 
venne ve akıl danışma şeklinde gizli temaslarda bulunulması, milli hakimiyet 
prensibirnize ve milli haysiyetimizi ayaklar altına almaktadır. (BBP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

İktidara gelmek ve iktidarda kalmak için, Türk Halkının dışındaki 
mihraklardan destek umanların, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş 

günlerini bir kere daha hatırlamasında fayda görüyorum. 

Türkiye, geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle büyük bir ülkedir; 
bugünlerde devlet hazinesinin insafsızca şuna buna peşkeş çekilmiş olmasından 
doğan kriz bile bu gerçeği ortadan kaldınnamaktadır. 

İnsan zenginliği, tabii kaynakları ve benzersiz jeopolitiğiyle Türkiye, 
büyük ve onurlu olmaya mecbur olan bir ülkedir. Türk Devleti, üniter bir 
devlettir; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu Meclisin şahsında, bu 
kararı, büyük milletimiz vermiştir. Ne Ermeni ve Batının uşağı terör unsurları 
ne de emperyalizmin uzantıları, bu gerçeği değiştiremezler. 

Halihazırdaki hasiretsiz yönetimlere ve tıkanan sisteme bakarak, 
Türkiye'nin geleceğinden ümit kesmiyoruz. Dinimiz, ümitsizliği haram 
saymıştır. Milli bağımsızlık ülküsünü hiçe sayıp, milli şeref ve gururumuzu 
ayaklar altına alan siyaset anlayışı ve onların işbirlikçileri, Türkiye'yi, Pasifik 
Okyanusundaki muz cumhuriyetlerinden biriyle karıştırma gafletine düşmüş 
olabilirler. Kendi küçüklüğünden vehme kapılan birtakım odaklar, bundan 74 
yıl önce Ankara'da toplanan bir avuç memleket eviadının verdiği mücadeleyi 

- --· ------------
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anlamakta zaafa düşmüş olabilirler. Ülkemizin en büyük dayanağı olan beşeri 
zenginliğimiz, suni şekilde köpürtülmüş bir etnik gerginliğe, son derece zararlı 
bulduğumuz ve zararlı olduğuna inandığımız bir laik - Müslüman çatışmasına 
sürüklenerek, asıl amacından uzaklaştırılmış olabilir. Bu olumsuz tablo, bizi 
karamsarlığa düşüremez. Türkiye'nin gerçek gücü, bundan defalarca kere daha 
fazladır. O büyük gücü, seçim sandıklarına, miting meydanlarına ve kalabalık 
caddelere bakarak göremezsiniz. Türkiye, göründüğünden daha fazla güçlü bir 
ülkedir ve ülkenin sahipleri, sadece yaşayanlardan ibaret değildir. 

Bugün, yokluğunu hissettiğimiz tek şey, ne Amerika'dan gelecek yeşil 
dalarlı dış borç paketleri ne de uluslararası tefecilerin elinden kurtarmaya 
çalıştığımız faiz kırıntılarıdır; bizim yaramıza merhem olacak tek şey, 74 yıl 
önce bugün, Ulus'taki mütevazı binada toplanarak, fikir ve eylem birliği etmiş 
bir avuç millet temsilcisinin var olmak kararlılığı ve mücadele azmi dir. Yokluk 
içinde pulu para eden, harabeyi marnur kılan, açı doyuran, esiri bağımsız kılan 
ve düşmüşü ayağa kaldıran bu imanlı ruh asaletine ihtiyacımız vardır. İşte bu 
imanlı ruh, Kuvayi Milliye ruhudur. Milletiyle bütünleşen ve milletinin 
hedefleriyle ahenkli hale gelebilen bir avuç insanın neler başarabildiğini 

hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı, ümitsizliği ihanet sayıyor ve güzel 
Türkiye'ınizin güzel insanlarından da, ümitlerini kaybetmemeterini istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkeye yabancı asker sakanlara 
sesleniyorum; bu ülkede doların ya da markın, kendi milli parasını bağınasına 
yol açanlara sesleniyorum; bu ülkede İstiklal Marşının herhangi bir melodiden 
farkını ayırt edemeyip, o büyük Marştaki manayı kafalarına sakamayanlara 
sesleniyorum: Bu anlayış ve siyasetiniz, 1920 ruhunu incitmekte, ona layık 
olarnamaktadır. 

Herkesi, 1 920'de bu Meclisi kuran ve Meclisi dualarla, salalarla açan 
Kuvayi Milliye ruhunda birleşmeye, milletimizi yeniden büyük dirilişe 

çağırıyorum. Unutmayınız ki, Cenab-ı Hakk'a ve O'nun sevgili Resulü'ne olan 
imanımızın verdiği kararlılık, Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancımızın 
teminatıdır. 

Her alanda tam bağımsız bir Türkiye dileğiyle, bütün milletimizin 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, hepinizi en derin sevgi 
ve saygılarımla selamhyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
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1.2 - TBMM'nin 75'inci Kuruluş Yıldönümünde, Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile Günün Önem ve Anlamının 
Belirtilmesi Görüşmelerin deki. Konuşması (23 Nisan 1995)3 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSiN 
Y AZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, ülkemizde 
konuk olarak bulunan değerli misafirler ve değerli Türk Milleti; sözlerime 
başlarken, Büyük Birlik Partisi adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan I 920 tarihi, sıradan bir tarih değildir. 
Altaylardan ilahi bir randevuya koşareasma Batı'ya akan bir milletin, bin yıllık 
yurdu Anadolu'dan sökülüp atılmak istenmesine karşı, son damla kanına kadar 
direnişinin sembol tarihidir. Kendini yeniden Kafkasların ötesine sürmek 
isteyen emperyalisdere karşı, bu büyük millet, Kuvayı Milliye ruhunu harcına 
katarak inşa ettiği Birinci Meclisiyle, bir büyük mücadelenin destanını Anadolu 
yayiasma bir daha silinmernek üzere nakşetmiştir; ama, bugün ne yazık ki, o zor 
günlerde, adeta kayalara tımaklarımızı geçirerek tutunduğumuz bu coğrafyada, 
Kuvayı Milliye ruhunun eksikliğini hissetmekteyiz. 

Milli hakimiyet kavramı, adeta demade olmuş, günlük hayattan 
kovulmuş, sadece bayramların hatırına akla gelen sembolik bir kavrama 
dönüşmüş gibidir. Milli hakimiyet, bir tören çeşnisi değil; milletimizin 
inançlarıyla uyum içerisinde, siyasetten kültüre, iktisattan dış politikaya bütün 
sahalarda referans olması gereken bir felsefedir. 

Yeniden yapılanan dünyada, biz, her şeye rağmen, yeni dünya 
düzeninin, sözde insan hakları cenneti oluşturduğu iddiasında olan yeni dünya 
düzeninin bir uydusu olmaya değil; tam bağımsızlık düşüncesiyle milli 
irademizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli ettirerek, milletimizi yine 
bugün de, Kuvayı Milliye ruhuyla bir arada, beraberce tutmak zorundayız. Bu 
anlayışın yeniden tesis edilmesi için en büyük görev, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine düşmektedir. Millet iradesinin tecelli merkezi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, millet iradesinden rahatsız, çokseslilikten hoşlanmayan 

odakların, sinsice yürüttüğü bütün dışlamalara, yıpratmalara ve bütün bu 
çabalara rağmen, milli hakimiyetin en büyük teminatı olmak mecburiyetindedir. 

3 Yazıcıoğlu konuşmasında, Meclisi kuran Kuvayı Milliye ruhunun hatırlanınası ve 
doğru okunmasını isterken, milli egemenlik kavramının özündeki demokrasi anlayışını 
açıklamıştır. Bölücülük tehdidine dikkat çeken Yazıcıoğlu, Türkiye'nin çevresindeki 
çatışmaları jeostratejik açıdan değerlendirerek milli birlik ve beraberliğin önemine 
vurgu yapmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 85, Birleşim 
103, Sayfa 22-24) 
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Bunun için de, artık, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine ve milletimize 
yakışan bir anayasa çıkarabilmelidir. Tam bir inanç hürriyeti getirecek, milleti 
devletle barıştıracak, devleti, milletin değer yargıianna saygılı ve sadık hale 
getirecek, tarihle bugünü barıştıracak yeni bir anayasa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin itibarını yükseltmesi açısından bir zarurettir. Halen, ihtilal 
anayasalarıyla idare edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik meclis 
olamaz. (BBP sıralarından alkışlar) 

Toplum huzurunun en büyük dinamiklerinden olan vatandaşlar 

arasındaki nimet-külfet dengesinin sağlanması, Meclisin haysiyet meselesi 
haline gelmelidir. Bir tarafta nimet denizinde yüzen imtiyazlı sınıf, diğer tarafta 
külfet çukurunda çırpınan sahipsiz çoğunluk varsa, bir tarafta insanlar vatan için 
can verirken, diğer tarafta ezanın, vatanın, bayrağın sadece edebiyatı 

yapılıyorsa, o ülkede iç huzurdan kesinlikle söz edilemez. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Millet inançlarına saygılı anayasa, ona uygun idari yapı ve omuzundaki 
yükün altına kendi omuzunu da ~sokan, milletin derdiyle dertlenen yönetici 
görürse, her türlü fedakarlığı bu millet göze alabilir. Tarihimiz bunun ispatıyla 
doludur. 

Bugün Türk Milleti, yoksulluk sınırının altına büyük bir çoğunluğunun 
sokulmuş olduğu bu dönemde, kuzey Irak'a yapılmış olan bir operasyon 
dolayısıyla, her şeye rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin etrafında tam anlamıyla 
kenetlenebilmiştir; hem de iktidarın, siyasi maksadın ne olduğu konusunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partilere bilgi verınede gösterdiği 
kıskançlığa rağmen, hedeflerinin ne olduğunu bilmemesine rağmen ... YıiJardır 
terör belasıyla uğraşan, milli güvenliği için evlatlarını veren, askeriyle, 
polisiyle, öğretmeniyle, · doktoruyla, beşikteki bebekleriyle teröre kurban giden, 
her gün Anadolu'nun içinde, bayrağa sarılı tabutların arttığı Türkiye'de, bu 
millet, hiç tereddüt etmeden askerin etrafında yer almıştır; neden; çünkü, bu 
millet, millet, devlet ve vatan için yapılacak fedakarlıklara hiç tereddüt etmeden 
katılmaktadır. Bu millet, gömleğini satar; ama, devletinin yanındsı yerini alır; 

yeter ki, kendisini idare edenlerin samimiyetine, açıklığına inanmış olsun. Bu 
millet, kendisinin yapmış olduğu fedakarlıkların aynısını yönetenlerinin 
yapacağına inandığı zaman onun etrafında kenetlenir, hiç tereddüt göstermez. 

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

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

Milletlerarası platformlarda ülkemizi tehdit eden, ambargo 
uygulayanlar, çadır tiyatrosunu sözde parlamento diye takdim edenler, şu 

gerçeğin altını çizmek durumundadırlar: Türkiye, dostluğu güven veren, 
düşmanlığından korkulan bir ülkedir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bölgede barış isteyenler, Türkiye'yi, istikrarı sağlayabilecek en büyük 
unsur olarak kabul etmek mecburiyetindedirler. 

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

Türkiye'yi bölmek isteyenler, bu tarihi hakikati kavramak, Türkiye'nin 
düşmanlığından korkmak, en az Türkiye kadar, dostluğuna önem vermek 
durumundadırlar. 

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

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

çocuklarının varlığını da unutmamalıyız. 

Sözlerime son verirken, bayramların sadece )afta kalmamasını diliyor, 
75 yıl önce yakılan birlik meşalesinin daha parlak ışıklar vermesini; millet, 
devlet barışının yeniden tesis edilmesini; tarihle günümüzün barıştırılmasını, 
Anayasa ile milletimizin inançlarının barıştırılmasını; inanç hürriyetinin, ibadet 
hürriyetinin, fikir hürriyetinin tam olarak yansıtıldığı ve sağlanıldığı bir 
anayasaya Türkiye Büyük Mi11et Meclisinin kavuşturulmasını; ilk Meclisin 
kaynağını aldığı Kuvayı Mi11iye ruhunun ve o ruhun kaynağını aldığı miHetin 
inanç değerlerine sahip çıkarak, Kuvayı Milliye mücadelesinde olduğu gibi, 
yeni bir ruhla, yeni bir şuurla hareket ettiğimiz zaman, terör de ülkemiz 
topraklarında boy atamayacaktır, hiçbir dış operasyon Türkiye'mizi, ülkemizi 
bölemeyecektir. 

Biz, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızla, milli kaynaklarımızı harekete 
geçirdiğimizde, 65 milyon genç nüfusuyla, etrafındaki jeopolitik ve stratejik 
imkanlarıyla, Türkiye, 2000'1i yıllarda öncü bir millet ve öncü bir devlet 
olabilme şansına sahiptir. Bu şansa sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
kutluyor, saygılar sunuyorum. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, teşekkür ederim. 

1.3 - TBMM'nin 77'nci Kuruluş Yıldönümünde, Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının Kutlanması ile Günün Önem ve Anlamının 
Belirtilmesi Görüşmelerindeki Konuşması (23 Nisan 1997)4 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSiN 
Y AZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kutlamakta 
olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Yüce 
Medisimizi kuran aziz büyüklerimizi minnede ve şükranla anıyorum. Bu 
vesileyle, değerli Meclisimizin üyelerine saygılar sunuyorum. 

4 Milli birlik ve beraberliğe vurgular yapan Yazıcıoğlu, hukuk devleti ilkesini ve 
demokrasinin gereklerini hatırlatarak hukuk dışı ve antidemokratik hareketlere karşı 
çıkar. 28 Şubat kararlarına direnemeyen "Refahyol" iktidarını da eleştirir. (Tutanak 
Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 2, Cilt 25, Birleşim 84, Sayfa 276-279) 

-------- ------ ---- ·-- --
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Kuvayı Milliye ruhuyla, istiklal şuuruyla, tam bağımsızlık kararlılığıyla 
hareket eden değerli büyüklerimiz, işte bu Meclisi kurmuşlardır; bize, 77 yıl 

öncesinden, kuru bir meclis binası değil, millet iradesinin üstünlüğünü teslim 
eden bir anlayış miras bırakmışlardır. Bugün, herhangi bir sınıfın veya meslek 
grubunun imtiyazını kutlamıyoruz; tam aksine, topyekun bir milletin, Meclis 
vasıtasıyla kullandığı hakimiyet bayramını kutluyoruz. Bu Meclisi kuranlar, 
işte, bu kürsünün arkasında "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ibaresini 
mahyalaştırmışlardır. Bu Meclisten çıkarılacak mesaj; hiçbir kişi veya kurumun, 
kendisini, Meclisin üstünde göremeyeceği, Meclise rağmen, kendisini, kurtarıcı 
sayamayacağıdır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tabii' ki, çoğunluğun istediği her şeyi yaptığı, örttüğü, Meclisi kendi 
hukuk dışı ve ahlakdışı davranışiarına alet ettiği rejimin adı da demokrasi 
değildir. (DSP sıralarından "Bravo" seslen ve alkışlar) 

Hukuk devleti, bizzat, o hukuku koyanların dahi, koyduğu hukuka 
uyduğu devletin adıdır. Cumhuriyet ve demokrasilerde, vesayet müessesesi de, 
vaside yoktur, olamaz. 

Dileriz, kutlamakta olduğumuz bayram, gerçek anlamına layık bir 
şekilde algılanır, sembolik bir kutlamadan öteye geçer. 

Bu devleti, yangından kıymetli bir eşya kurtarır gibi, Anadolu ve 
Trakya toprakları üzerinde, Kuvayı Milliye şuuruyla ecdadımız kurmuştur. Zor 
ve meşakkatli bir yoldan, yokluk ve yoksulluklar içinden, azimle, kararlılıkla bu 
cumhuriyeti yaşatmaktayız. 

20 nci Asır son bulmadan, ülkemizin ufku yeniden parlamıştır. 21 inci 
Asrın Türk asrı olacağı fıkrinden, bugün heyacan duyuyoruz. Artık, 

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne büyük Türkiye veya Türk dünyası sözleri geride 
kalmıştır. Artık, Batı Avrupa'daki Müslüman Türk varlığı da dikkate 
alındığında, bir okyanustan bir okyanusa Türk dünyasından bahsedecek 
durumdayız. Bugün, bu büyük ideale layık adımlar atabiliyor muyuz? Bugün, 
bunu tartışmak lazım gelirse, ne yazık ki, bugün, küçük başlar, bu büyük ideali, 
bu büyük gövdeyi taşıyamamaktadırlar. 

Efendim, Türkiye, mevcut şartlar içerisinde konjonktürü 
değerlendirdiğinde, yeraltı-yerüstü servetiyle, nüfus potansiyeliyle, beyin 
gücüyle, açılmış olan Türk ufkuyla ve coğrafyasında meydana gelen değişimle, 
globalleşen, küreselleşen dünyada, kendi milli ve yerli değerlerini koruyarak, 
milli değerlerini evrensel değerlerle barıştırmak suretiyle yeni bir medeniyet 
inşa edebilecek güce ve konuma sahiptir. Onun için, karamsarlığa gerek yoktur; 
basit meseleleri rejim problemleri haline getirerek, rejim problemleri varmış 
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gibi göstererek, Türkiye'yi karanlığa, kavgaya, gerilime götürmenin anlamı 
yoktur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne yazık ki, ülkenin önündeki bu büyük meselelere ait projeler üretmek 
yerine, Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak ve değişen dünyada öncü bir ülke 
haline getirebilecek projeleri tartışmak yerine, kurban derisini, hac yolculuğunu, 
cami yapımını ya da başörtüsünü veya en temel, küçük, insan hakları meselesini 
tartışmakla vakit geçirmekteyiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bugün, artık, Türkiye bunları aşmak konumundadır. Demokratik hukuk 
devleti kuralları içerisinde gayet rahatlıkla çözeceğimiz meseleleri, rejim 
problemi haline getirmeyelim. Bu kutuplaşmalar, zamana ve mekana göre 
değişmekte ve ne yazık ki, Türkiye destabiiize edilmek için ve ülkenin 
etrafındaki kıskaçlar dolayısıyla bulunmuş olduğu zor konumdan istifade 
ederek, içeride birtakım problemler yaratmak suretiyle, ülkemize dışarıdan bazı 
empozeler yapmak isteyenler, içeride kutuplaşmalar oluşturmaktadır. Bu 
kutuplaşmaların adı ve anlamı, zaman zaman değişebilir; bir dönem, sağ-sol 
kavgasıydı bunun adı; sonra, Kürt-Türk ayırımı oldu; Alevi-Sünni ayırımı oldu; 
şimdi ise, bugün, laik olanlar ve olmayanlar ayırırnma getirilmiştir ve bugün, 
Türkiye'de, laiklik, ne yazık ki, din düşmanlığı şekline doğru götürülmektedir 
ve ülkemizde, laik olanlar, bu ülkenin asli evlatları ve dini hassasiyeti olanlar, 
ikinci sınıf insanlar gibi takdim edilmektedir. (RP sıralarından alkışlar) Bu 
itibarla, karanlıklar ve aydınlıklar dünyası kurulmaktadır. Bazıları, kendisi gibi 
düşünmeyenleri karanlıkların dünyasının insanları, kendilerini ise aydınlık 

dünyanın insanları olarak takdim etmektedir; tekdüze insan unsuru oluşturmak 
istemektedirler. 

Demokratik hukuk devletinde, fikir, vicdan ve inanç hürriyeti olmalıdır. 
Fikrin hür olmadığı, vicdanın, teşebbüsün hür olmadığı bir ülkede, 
demokrasiden bahsedilemez. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - İşte o, laiklikle olur; başka 
bir şeyle olmaz! 

BÜYÜK BİRLİK PARTISI GENEL BAŞKANI MUHSiN 
Y AZICIOGLU (Devamla)- Evet... 

Şimdi, laiklik, eğer -ki, öyle inanıyorum- din ve vicdan hürriyetinin 
kamil manada işletilmesi, mezheplerin, inançların üzerinde, devletin tarafsız 

olması, herhangi bir mezhebin veya inancın bir başkasına baskı uygulaması 
halinde, devletin devreye girerek, bu baskıyı kaldırmaktan başka, inanç ve 
mezheplerle ilgili taraf olmaması ise, Türkiye'de buna itiraz eden kimse olamaz; 
biz de değiliz. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana)- İşte var ... 
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSiN 
YAZICIOGLU (Devamla) - Ancak, laiklik, ne yazık ki, inanan halk 
çoğunluğunu iktidardan uzak tutmak için bir baskı aracı şeklinde kullanılıyorsa, 
o zaman itiraz ederiz. (BBP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu 
noktada, milli ve yerli İslami değerleriyle yaşamak isteyenler elbette suçlu 
sayılamazlar; demokrasi içerisinde, bu ülkenin bütün imkanlarında ve 
kaynaklarında -başkaları gibi- hak sahibi olurlar; bu Meclisin kuruluşuna, bunun 
aksi bir durum aykırıdır. 

Bu devlete bir kimlik aranıyorsa, İstiklal Marşı yeniden, defalarca 
okunmalıdır; Anayasadan daha fazla mutabakat İstiklal Marşımızda vardır. 
Bugünkü Anayasamız tartışılıyor; ama, İstiklal Marşımız tartışılmıyor. (BBP ve 
RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Halen, ihtilal ürünü Anayasayla idare ediliyoruz ve ihtilal ürünü olan 
bugünkü Anayasa sağcısından solcusuna, her eğilimine kadar- bugün, 
Türkiye'de antidemokratik kabul edilmekte ve tartışılmaktadır; ama, halen 15 
inci maddesini bile, ne yazık ki, bu Meclis değiştirememiştir. (RP sıralarından 
alkışlar) Ama, İstiklal Marşımız, bu Meclis tarafından ayakta ve mutabakatla 
alkışlanmıştır. Öyleyse, İstiklal Marşımızda mündemiç fikir ve ruhun etrafında 
toparlanmalıyız. 

Üniter devlet yapımızia vatan ve milletin bölünmezliğiyle birlikte 
çalışarak, kalkınarak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkararak 

Türkiye'yi öncü bir ülke haline getireceğiz. Bunun yolu, biraz evvel burada 
tartışmış olduğumuz usul ve üslup değildir. 

Sağcı veya solcu, laikliği kendince şöyle tarif eden veya böyle tarif 
eden; ama, bu ülkenin, bu devletin kuruluş felsefesine bağlı kalarak, ülkenin 
bölünmez bütünlüğüne titizlik göstererek, üniter devlet yapısıyla birlikte kader 
birliği yaparak bu ülkede yaşamak istiyorsak, bir mutabakat zemini bulmak 
zorundayız. Suni, basit meseleleri gündemden çıkarmalıyız. Ordu ile milleti 
karşı karşıya getirecek, devlet-millet gerilimi meydana getirecek yollara 
başvurmamalıyız. 

Demokrasi millet iradesidir. Öyleyse, bu Parlamentoyu korumak, bu 
Parlamentoyu yaşatmak ve millet iradesini kararlılıkla yürütmek hepimizin 
görevidir. 

Bugün ne yazık ki, Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurumdur; ama, 
Meclisin üstüne çıkarılmıştır... Yanlış deyiniz! ... (BBP ve RP sıralarından 

alkışlar) Milli Güvenlik Kurulu kararlarının altında bu Hükümetin imzası vardır. 
Dolayısıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararları, askerlerin bir kararı değil, 

Hükümetle beraber askerlerin kararıdır ve bu karar, bütün medya kuruluşlarımız 
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tarafından tartışılmıştır, köşe yazarlarımız tarafından tartışılmıştır, herkes 
tartışmıştır; ama, bu Meclis tartışamamıştır. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
Bunu da burada -mademki egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ifade 
eden bir Mecliste konuşuyoruz- konuşmak durumundayız. Bugün bir demokrasi 
sınavıyla karşı karşıyadır bu Meclisimiz. Onun için, Meclis siyasi meseleleri 
tartışsın, Hükümeti eleştirelim ... Benim bu Hükümetle ilgili eleştirilerim vardır 
ve güven oylamasında, güven almalarında payı olan birisi olarak ifade 
ediyorum, bugün ne yazık ki, bu şans iyi kullanılamamıştır, demokrasiye katkı 
sağlayacak tarzda, ülkede bütünlüğün, milli birliğin ve beraberliğin sağlanması 
istikametinde bu şans iyi kullanılamamıştır; açıkça ifade ediyorum. Bununla 
ilgili eleştirilerim, demokrasiye ve Meclise karşı dayatmalara karşı çıkmaını 
engellemez. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Onun için, Hükümetle 
mücadelemiz ayrı bir konu; ama, demokrasi mücadelemiz başka bir konudur. 
Onun için de, biraz evvel, 77 yıldır yeterli bir demokratik kültür veya gelenek 
oluşturamadığımızın üzücü örneklerini yaşadık. Burada üzüntümü bir 
milletvekili olarak millet adına ifade etmeye mecburum. Bu Meclisi izleyen 
çocuklarımıza, milli egemenliğin, hoşgörünün, demokrasinin örnegını 

sergilememiz gerekirken, acaba neyi sergiiemiş olduk?! Tartışma geleneğimiz 
yoksa, tartışma geleneğimizin içerisinde elbette kışkırtıcılık olmadan, elbette 
birtakım zinde güçleri gereksiz yere kışkırtmadan; ama, fikirlere tahammül 
ederek burada meselelerimizi görüşmek zorundayız. Zannediyorum ki, burada 
çocuklarımız yoktur; ama, televizyon başlarında ağabeylerini, büyüklerini çok 
da örnek almak ihtiyacı içerisinde olmayacaklardır. 

Ben, sözlerimi tamamlarken, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın, bizim kavgamızdan değil, hoşgörüsüzlüğümüzden değil, 

husumetlerimizden, kinlerimizden, nefretlerimizden değil; bu ülkenin, 
toprağının kültüründen, bu ülke topraklarının oluşturduğu fıkrin ve değerlerin 
hoşgörüsünden, sevgisinden, sevdasından yararlanarak; ruhen diri, ahlaken diri, 
bedenen diri ve çağın, geleceğin ilmini ve teknolojosini kavrayacak şekilde 
yetişmelerini tavsiye ediyorum; sözlerimi, bir şeyi söyleyerek tamamlamak 
istiyorum. 

Bazı endişeler olabilir; ama, Türk Milleti, bu topraklarda, Selçuklu 
medeniyetini kurmuş, Osmanlı medeniyetini kurmuş, şimdi de yangından bir 
eşya parçası gibi kurtardığı bu toprak üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
kurmuştur. Eğer, bu devlet, değişen dünyada şartları değerlendirerek, yeni bir 
medeniyetin öncüsü alacaksa, doğudan, batıdan veya bir başka yerden ideoloji 
ithal etme ihtiyacı duymayacaktır. Bu toprakların kültüründen, yani ne 
Amerika'dan, ne Batı'dan, ne doğumuzda İran'dan, ne Suud'tan, ne başka bir 
yerden ... Bizim kendi İslami anlayışımız, değerlerimiz içerisinde, Türk Milleti, 
bu toprağın kültüründen yeni bir medeniyet çıkaracaktır. Bu potansiyel vardır, o 
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yeni medeniyeti şimdiden millet iradesiyle kuracağımıza inanıyor, hepinize 
saygılar, sevgiler sunuyorum. Çocuklarımızın bayramının kutlu olmasını 

diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize minnetimi, şükranlarımı 
ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

Sayın Yazıcıoğlu, konuşmamza teşekkür ederim; ama, bir cümlenizin, 
zabıtlarda, yanlış bir anlamaya meydan verilmemesi bakımından, maksadı aşan 
bir ifade olarak nitelendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Demokrasi 
kültüründen bahsettiniz, demokratik geleneklerden bahsettiniz, bu Mecliste her 
şeyin tartışılabilmesini, her şeyin konuşulabilmesini ifade ettiniz; tamamen size 
katıldığıını söylerken, bir cümleniz var "Milli Güvenlik Kurulu, Meclisin 
üstünde bir duruma getirildi" dediniz. O Milli Güvenlik Kurulu, bu Meclisin 
üyelerinin de içerisinde bulunduğu bir kuruldur, bu Meclisin hiçbir üyesi o 
Kurulu, anayasal kuruluşu Meclisin üstünde göstermez, göstermeye zaten hakkı 
yoktur, böyle bir düşüncesi de yoktur. Herhalde siz bir yanlış anlamanın altını 
işaret etmek için bu cümleyi söylediniz; ama, bu cümle maksadı aşan bir 
ifadedir; Meclisin Başkanı olarak tekrar altını çizerek söylüyorum ki, anayasal 
kuruluşlar dahil hiçbir kuruluş Yüce Meclisin üzerinde değildir, Yüce Meclisten 
daha büyük bir kuruluş yoktur. (Alkışlar) 

Anlaştık mı efendim? .. 

Teşekkür ederim. 

1.4 - TBMM'nin 78'inci Kuruluş Yıldönümünde, Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile Günün Önem ve Anlamının 
Belirtilmesi Görüşmelerindeki Konuşması (23 Nisan 1998)5 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSiN 
Y AZICIOGLU (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, 

5 Milli mücadeleyi yürüten Meclisteki çoğulculuğa dikkat çeken Yazıcıoğlu, 
Cumhuriyete sahip çıkmak adına milletin değerleriyle çatışmanın yanlışlığını belirtir. 28 
Şubat sürecinin ağırlığı altındaki dönemde net ve dik duruşuyla demokrasi anlayışını 
sergileyen Yazıcıoğlu, milli birlik ve beraberliğin tehlikeye atıldığı uyarısında bulunur. 
Çocuk suçluluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, çocukların milli ve manevi değerlerle 
yetiştirilmesinin önemini hatırlatır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 
3, Cilt 5 I, Birleşim 8 I, Sayfa 260-262) 
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aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar ve Büyük Türk Milleti; 
hepinizi, sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum ve bu vesileyle, Türkiye 
Büyük Millet Medisimizi onurlandırmış olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaşkanını da selamlayarak, emin olmasını 

istiyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk Milleti, Kıbrıs davasında, 
Sayın Denktaş'ı her zaman desteklemektedir ve sonuna kadar arkasındadır. 
(Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 78 yıl önce, Ankara'dan bütün Anadolu'ya "dakika 
geciktirilmeyecektir" emriyle çekilen Mustafa Kemal imzalı bir telgrafta, 23 
Nisan günü, cuma namazından sonra Meclisin açılacağı bildiriliyor ve o günden 
sonra "bütün sivil ve askeri makamların emir alacağı en yüce makam, adı geçen 
Meclis olacaktır" deniliyordu. 

O günler, içerisinde Tunaların, Aralların aktığı büyük vatan harap 
olduktan sonra, bin seneden beri üstünde titrediğimiz aziz Anadolumuzdan da 
koparılmak istendiğimiz günlerdir. Milletin kaderine yine milleti hakim kılmak 
isteyen irade, milli mücadele denilen destanı, kıyamı, ayağa kalkışı yapmak 
üzere, işte, bu Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur. Üyesi olmaktan şeref 
duyduğumuz bu Meclis, o dönem, Anadolu'nun her köşesinden, kuzeyinden, 
güneyinden, doğusundan, batısından gelen her rengi, her fikri, her mezhebi, her 
meşrebi barındırmıştır; fakat, bu mukaddes çatıda, kendi milletinin hissiyatına, 
inançlarına, ideallerine yabancı, kendi milletine güvenmeyen, inanmayan bir 
zihniyet asla olamazdı ve olmadı. (BBP, FP, DYP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Birinci Dünya Savaşının ünlü politikacı ve düşünürü Herriof, o günkü 
Meclisi ve Meclisi oluşturanları bir eserinde şöyle tarif ediyor: "Tarihte 
görülmemiş bir halk ve o halkın Meclisiydi; şapkalısı, sarıklısı, feslisi, 
kavuklusu, kalpaklısı; rençberi, eşrafı, amelesi, kadını ve erkeği yan yana 
savaşıyorlar ve Mecliste yan yana oturuyorlardı." 

Değerli milletvekilleri, bu mümtaz insanlar, Anadolu'yu yok etmeyi 
planlayan emperyalistlere, akıllara ziyan bir mücadele verdiler. Milletin 
kahraman evlatları cephede savaşırken, cepheleri tutacak kanun ve adaleti 
Meclis yapıyordu. Bu Meclis, savaşın toz dumanı içinde dahi, iktidar ve 
muhalefetiyle her şeyin konuşulabildiği, her fıkrin dile getirilebildiği, bütün 
müesseselerin mercek altında tutulabildiği ve gerektiğinde sorgulanabildiği bir 
zemindi. İşte bu Meclis, en çetin imtihanlardan geçerek, milli mücadeleyi 
mukaddes ·bir zaferi e taç landırını ştır. Onların hepsini rahmetle, m innetle 
anıyoruz; ruhları şad olsun. 
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Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclis, milletin kalbidir, vicdanıdır. Bu 
Meclis, aynı zamanda milletin namus ve şerefi demektir. Büyük Millet 
Meclisine yönelik bir hareket, esasında, kendine yönelmiş demektir. 

Kıymetli arkadaşlar, bazı çıkar grupları, direkt olarak milleti temsil 
eden Meclisi hedef alacak meydan okuma cesaretini nereden alıyorlar, şahsi 
menfaatlarını milli menfaat gibi dikte ettirme hakkını nereden buluyorlar?!. Bu 
Millet Meclisi kendilerine bu türlü bir salahiyet vermemiştir. (BBP, FP ve DYP 
sıralarından alkışlar) Milli menfaatin ne demek olduğunu millet belirler. Bir 
demokraside, demokratik kurumları tarafından tartışılmayan hiçbir karar, milli 
menfaatlara uygun değildir. (BBP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu 
Meclisin sayın üyeleri, vazifelerini, hiçbir baskı altında kalmadan, layıkıyla, 

hakkıyla yapmak zorundadır. 

Milletin saygıdeğer temsilcileri; ülkemizde bir zihniyet, maalesef, 
Türkiye Cumhuriyetini kendilerinin özel malı olarak görmektedir. Bazı siyasi 
hareketlerin, böyle düşünmek ve davranınakla kendi siyasi gelenekleriyle tutarlı 
davrandıkları söylenebilir. Millete tepeden bakan bu çağdışı anlayış, üstelik, 
çağdaşlık sloganına sığınarak, güya cumhuriyeti gerici saldırılardan 

korumaktadır. 

Arkadaşlar, bu cumhuriyeti, bu millet, kendi canıyla, teriyle, irfanıyla 
kurmuştur, onu gözü gibi korumayı, kollamayı herkesten daha iyi bilir; 
cumhuriyetimizin temel niteliklerini korumak da, elbette, Meclisin görevidir. 
(BBP, FP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kıymetli milletvekilleri, hürriyetçilik, hukuk devleti, çoğulculuk, 

çağdaş kavramlar değil midir; ne enteresandır ki, çağdaşlık sloganına sığınan 
bazı çıkar grupları, bu kavramlara, değerlere geçit vermezler. Hukuk devleti 
yerine, ceberut devlet; hürriyet yerine, baskıcı totaliter sistem; çoğulculuk 

yerine, tek tip insan modeli; işte, savundukları, dayattıkları bunlardır. (BBP, FP 
ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu mudur çağdaşlık? Siz, ya çağı, 
demokrasinin ne olduğunu bilmiyorsunuz ya da Türk Milletine demokrasiyi 
layık görmüyorsunuz. (BBP, FP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
İkisi de vahimdir. Ümidim odur ki, ilki doğru olsun. Zira, eninde sonunda bu 
millet, kendini aşamayanlara, demokrasinin ne demek olduğunu öğretecektir. 
(BBP, FP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlar, bugünlerde binbir ernekle yeşertmeye çalıştığımız 
demokrasimiz, yine, sürgün tehdidiyle karşı karşıyadır. Top seslerinin 
Ankara'dan duyulduğu milli mücadele döneminde dahi, Millet Meclisini 
kapatmak, kimsenin aklına gelmemiştir, hatta, Meclisi biraz daha Anadolu içine 
taşımayı teklif edenlere en sert tepki Meclisin kendisinden gelmiştir. O zor 
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dönemlerde mutlak yetki devrini isteyen kimselere vermiş oldukları cevap, 
Meclisin cevabı "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu durum, bu tür tartışmalar, Türkiye'ye 
bağlanan ümitleri zedelemektedir. Bilindiği gibi, Türk vatanı, mazlumların 

vatanıdır. Kırım'da yuvaları dağıtılan, Kafkasya'dan sürülen, Rumeli'nin her 
tarafından, yangın önünden, kılıç tehdidinden kaçan, daha yakın zamanlarda 
Afganistan'dan, Kuzey Irak'tan, Bulgaristan'dan Anadolu'nun şefkatli sinesine 
sığman kardeşlerimizi hatırlamalıyız. Türkiye, kudretli mazisinden dolayı, 

kendisine bağlanan ümitleri herhava. etmemelidir. Türkiye kendi gücünü idrak 
etmelidir, büyüklüğünün farkına varmalıdır, kendisini tekrar büyük kılacak 
çarenin demokrasi olduğunu bilmelidir. Memleket evlatlarının Alevi-Sünni, 
laik-anti laik, Kürt-Türk gibi kamplara bölünerek, nefret koroları 

oluşturulmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi fırsat vermemelidir. Eski 
hatıralarımız yeni umutlarımız olmalıdır. Meclis olarak, millete umut 
vermeliyiz, milletimizin hukukunu korumalıyız, haklarını savunmalıyız; bu da, 
ancak, Meclisimizde çoğulcu yapıyı koruyarak, muhalefet yapabilme imkanı 
vererek, bütün kurumların hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesini sağlayarak 
mümkündür. Bugün, yasa koyan ve denetleyen bir kurum olarak, bu Meclisin 
görevini yaptığını -bu anlamda- söyleyebilir miyiz; ne yazık ki söyleyemeyiz. 

Bir süredir, ülke sistemini yeniden inşaı amaçlayan bir projenin, siyaset 
dışı güçlerce uygulamaya konduğu söyleniyordu. "Falan parti kapatılacak, filan 
siyasetçiler Yüce Divana gönderilecek, şu şu belediye başkanları 

cezalandırılacak, bazı sermaye kuruluşlarına ve şirketlere elkonulacak" 
deniliyor, tarihler veriliyordu. Sonra o tarihler gelince, her birinin sözde 
gerekçeleri hazırlanıyor ve bugün gereği yapılıyor. Bu nasıl hukuk devleti, bu 
nasıl adalet sistemi, bu nasıl demokrasi, biz nasıl denetleyicileriz, bizim varlık 
sebebimiz nedir? (BBP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Evet, laik sermaye, İrtica sermayesi gibi ayırımlarla; imtiyazlı, haksız 
rekabetle korunan, ayrıcalıklı sınıflar oluşturulmasına nasıl razı olabiliriz? 
"Eğitim ve kamu kurumlarımızdan şunlar yararlanır, bunlar yararlanmaz" diye 
çocuklarımızı tasnif ederek, başörtülü mazlumlar oluşturuluyor. Bu inançlı, 

masum, sevgi fıdanları çocuklarımızdan nefret meyveleri toplamayalım. Bu 
haksızlıkları ıslık çalarak seyredenler unutmasınlar ki, bir gün kopan çığın 

altında kendileri kalacaklardır. (BBP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiyemizi birbirimiz için cehennem etmeyelim. Ayrı inansak da, 
farklı yaşasak da evrensel insani değerlerde birleşelim. Enerjimizi, siyasi, 
ideolojik hırsiarımızla oluşturduğumuz kavgaya değil, bizden daha fazla aş, iş, 

sosyal güvence isteyen milletimizin kalkınmasına harcayalım. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde millet, kavga istemiyor. Siyasi intikamla, birbirinizin önünü 
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arkasını kazımakla enerjinizi harcamanızı istemiyor. Milletimiz, kalkınma 

davası için Meclisin bir olmasını, beraber olmasını istiyor. 

Saygıdeğer arkadaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
bazı çocuklarımız neşe içinde kutlarken, bazıları ise cezaevleri veya 
ıslahevlerinde geçireceklerdir. Sadece İstanbul'da geçen yıl yargılanan çocuk 
sayısı yaklaşık 8 bin. Suçların arasında ırza tasallut, gasp, kaçakçılık, adam 
öldürme, tehdit, uyuşturucu bulundurmak gibi fiiller çoğunlukta bulunuyor. 

Burada çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Suç işleme 
istatistikleri incelendiğinde şu gerçek görülecektir: Bugün, İrtica yuvası gibi 
karalanmak ve hep gözaltında tutulmak istenen özel okullarda, imam-hatip 
liselerinde, Kur'an kurslarında okuyan ve vakıf yurtlarında kalan öğrenciler 
arasında suç işleme oranı hemen hemen yüzde O'dır. (BBP, FP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

Bu okullardan ve yurtlardan daha militan çıkmamıştır; hiçbir polis veya 
asker cesedinin üzerinde bu çocukların parmak izleri yoktur; ama, suça adeta 
yataklık eden eğitim sistemimizi gözden geçirmek yerine, ideolojik taassuba 
teslim olup, bindiğimiz dalı kesiyoruz; bu, bir faciadır. 

23 Nisanlar, çocuk ölümlerinin neden hala yüksek olduğunun, sigortasız 
çalışan çocuklarımızın nasıl güvenceye kavuşturulacağının sorgulanmasına 

vesile olmalıdır. 

Bugün, doğan her çocuk, yaklaşık 2 000 dolar dış borçla doğmaktadır. 
Milli egemenliğin ekonomik egemenlikle nasıl iç içe olduğunu bilmek ve 
çocuklarımıza müreffeh bir Türkiye hazırlamak bu Meclisin görevidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 78 inci Kuruluş Yıldönümünde, tarihi 
misyonunu bir kez daha düşünerek, bu şuur içinde hareket etmesini temenni 
ediyorum. Bu Meclisi kuran İstiklal Harbirnizin şerefli insanlarını, 
Başkumandanından erine, mehmetçİk doğuran, mermi taşıyan anasına kadar 
hepsini minnetle anıyor, Allahtan rahmetler diliyorum; Genel Kurulu ve değerli 
konukları saygıyla selamhyorum. (BBP, FP, ANAP ve DYP sıralanndan 

alkışlar) 

BAŞKAN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin 
Yazıcıoğlu'na teşekkür ediyorum. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU 117 

1.5 - TBMM'nin Kuruluşunun 88'inci Yıl Dönümünde, Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile Günün Önem ve 
Anlamının Belirtilmesi Görüşmelerindeki Konuşması (23 Nisan 2008)6 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSiN 
YAZICIOGLU (Sivas) - Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Büyük Birlik Partisi adına Milli' Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nızı kutluyor, saygılar sunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran, milli' mücadeleyi sürdüren o 
kutsal iradenin temsilcisi ve devamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu 
özel günde büyük Türk milletine hitap etmenin kıvancını ve onurunu 
yaşıyorum. Meclisimizin 88'inci yıl dönümü vatana, millete, devlete hayırlı, 
uğurlu olsun. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan ve zaferle 
sonuçlanan bu mücadeleyi şükranla yad ediyorum. Tarih, doğusundan batısına, 
güneyinden kuzeyine, Çanakkale'de, Yemen'de, Balkanlarda ve birçok cephede 
son otuz yılını savaşlarta geçirmiş bir milletin bağımsızlık mücadelesine şahit 
olmuştur. Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, kadınıyla, erkeğiyle, 
yaşlısıyla, genciyle bütün bir millet, canını, kanını, varını, yoğunu koymuştur 
ortaya; çiğnetmemiştir bu mübarek toprakları. Kendisi aç kalmıştır, askerini 
doyurmuştur. Çocuğunun üzerindeki giysisini, ıslanmasın diye top mermisine 
sarmıştır. Analar, babalar, göz bebeği evlatlarını kınalayarak göndermiştir 

cepheye. Türk milletinin böylesine onurlu, şerefli ve dayanışma içerisindeki 
mücadelesinin karşısında o zamanın süper devletleri dayanamamıştır, yenilgiyle 
çıkmışlardır işgal ettikleri topraklarımızdan. 

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimize, gazilerimize 
ve kutsal mücadelede her şeyini ortaya koyan büyük Türk milletinin 
temsilcilerine yüce Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Onlar, 
milli' varlığımız, bağımsızlığımız ve milli ve manevi değerlerimiz adına ölmeyi 
bilmişlerdir, bize de şimdi yaşatmak düşmektedir. 

Dün, işgal devletleri, topla, tüfekle, süngüyle, paylaşmak için 
girmişlerdi, bugün de ekonomiyle, siyasetle, hayali' vaatlerle aynı şeyleri 

6 Kurtuluş Savaşındaki ortak ruhu vurgulayan Yazıcıoğlu, bölücü terör örgütünün dış 
desteklerine dikkat çekerek birlik ve beraberliğin önemine değinir. Milli enerjinin iç 
çekişmeler yerine büyük hedefler için harcanması gerektiğini ifade eder. Çocukların iyi 
bir eğitim almalarının hayatiyetini belirten Yazıcıoğlu, bu noktada öğretmenierin 
sorunlarının da çözülmesini ister .. Yazıcıoğlu konuşmasını, demokrasi dışı güçlere karşı 
tutumunu bir kez daha sergiteyerek tamamlar. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, 
Yasama Yılı2, Cilt 19, Birleşim 94, Sayfa 159-161) 
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yapmaya çalışmaktadırlar. İşgal planları hiçbir zaman noktalanmamıştır. Tarihi 
süreç değişik senaryolarla ve farklı araçlarla devam etmektedir ve edecektir. En 
önemlisi, bize Sevr'i dayatan ve başaramayanlar şimdi asimetrik savaşla bu 
sonuca ulaşmak istemektedirler. Bölücü terörü bir araç olarak kullanıyorlar. 
PKK, asimetrik savaşta koçbaşı olarak kullanılan bir terör örgütüdür. Bu örgüt, 
yıllardır uluslararası bazı güç odaklarının himayesini görmüştür. Başta 

uyuşturucu ticareti olmak üzere, her türlü gayriahlaki ve gayrimeşru yolları 
kullanarak elde ettikleri parayla Türk devletine ihanet etmişlerdir. Uluslararası 
güç merkezleri bu ihanete silah ve lojistik destek sağlamakta tereddüt 
göstermemişlerdir. Vatan topraklarımızın mayın tarlasına çevril.mesi, hiçbir bir 
insani değer tanımadan, ırk, dil, din, mezhep ayırmadan insanları paramparça 
eden eylemlerin yapılması karşısında bu örgüt hala himaye görebiliyorsa, bunun 
altında daha derin amaçları görmek zorundayız. 

Terör örgütünün hedefi, asla Kürt'lerin haklarını savunmak değildir. 
Biz, Kürt'üyle Türkmen'iyle, dağulusu batılısıyla, Alevi'si Sünni'siyle biriz ve 
beraberiz; ortak sorunlarımız var ve onu demokrasi içinde çözeriz. Bugün, 
göçün, işsizliğin, istikrarsızlığın belli yörelerde yatırım, eğitim ve hizmet 
yokluğunun sebebi terördür. Teröre karşı mücadelede her kesimimizde 
kararlılık göstereceğiz. Bu mücadelede kesinti olmayacak. Milli kimlik 
bilincimizi artıracağız. Birlikte yaşama ve çözüm üretme vasıtalarımızı 

artıracağız. Demokrasi ve hukuk devleti kuralları içinde tüm sorunlarımıza 

çözüm üretecek ve bu Meclisin ortaya koyduğu dirilişi mutlaka sağlayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde işçisinin, köylüsünün, 
emeklisinin, memurunun, engelli vatandaşlarının ekonomik ve sosyal 
problemleri olmalıdır. Meclisimizin gündeminde içeride yeni azınlıklar 

türetmeye, küresel sermayenin siyasal müdahaleler yapabilecek kanallarını 

açmaya yarayacak düzenlemeler yerine, millet~mizin ihtiyaç duyduğu ve hak 
ettiği demokratik açılımlar ve . hukuki düzenlemeler olmalıdır. Konjonktürel 
dayatmaların hayal tünellerinde zaman öldürmek yerine, Türk dünyası ile 
bütünleşmek, kendi coğrafyasındaki aynı kültürel kodlarla beslenen 
topluluklarla buluşarak kendi değerlerimizle örtüşen karşılıklılık ilkesiyle diğer 
medeniyetlerle yarışabilecek, bize ait özgün medeniyetimizi kuracak projeleri 
gündemimize almamız gerekmektedir. Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkaslarda, 
Orta Asya'da Türkiye için böyle bir beklenti vardır. Bu Meclis bu beklentilere 
cevap verebilecek kabiliyettedir. Bunun ıçın içeride farklılıklarımızı 

derinleştirerek iç gündemleri tüketmek yerine, kendimize güven içerisinde dev 
bir adım atabiliriz. Zorlukların çözüm yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu iradeyi yerine getirebilir. Amasya Tamimi'nde söylendiği gibi, milletin 
mukadderatını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Manda ve himaye 
anlayışıyla değil, milletimize dayanarak bu Mecliste bunu yapabiliriz. 
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Sayın milletvekilleri, bu vatanı kurtaran, demokratik cumhuriyeti bize 
emanet edenler, bu Meclisin çatısı altında birlikte yaşamanın rotasını da 
çizmişlerdir: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının adına 'Türk milleti' 
denir." diyerek ortak bir aidiyet duygusu oluşturmuşlardır. Vatanı, bayrağı, 

devleti bir olan; kıblesi, secdesi, kitabı, peygamberi, Allah'ı bir olanlar başka 
türlü davranabilirler miydi? Bu kadar birliğin içinde ayrılık olabilir mi? Bugün 
de büyük Türk milleti uyanık olmak, birlik-beraberlik içerisinde ve bütünleşrnek 
zorundadır. İlimde, fende, teknolojide, ekonomide büyük hedefler koymalı ve 
çok güçlü olmalıdır. Sadece kendisi için değil, dünya barışı ve ezilen halklar 
için de bu misyonu üstlenmelidir. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyerek 
gösterdiği hedef ve Türk devletine ve milletine yükledİğİ misyon da budur. 
Devlet güçlü olacak, çevresiyle ilgilenecek ve barışın teminatı olacaktır. 

Bugün ihtiyaç duyduğumuz, onların emanet ettiği yüce Türk devletini 
demokrasiyle taçlandırmaktır. Bu çerçevede, kuvvetler ayrılığına dayanan, tüm 
kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi olmazsa olmazımız olmalıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk, Meclisi açarak, egemenliği kayıtsız şartsız 

milletin kendisine vermiş, sorumluluğunun emanetini de çocuklara teslim 
etmiştir. Canıyla, kanıyla kurduğu cumhuriyeti ve devleti çocuklara emanet 
eden bir başka millet yoktur. Bizler de çocuklarımıza bugünleri emanet 
ediyoruz. Ancak, çocuklarımıza daha güçlü Türkiye, temiz bir çevre, yaşanabilir 
doğa, demokrasiyle taçlanmış ve borçsuz bir devlet bırakmak zorundayız. 

Miiietimizin temel taşı olan ailede huzuru, saygıyı, insanoğluna yakışır 
şekilde yaşama imkanını sağlamalıyız. Çocuklarımıza birbirini sevmeyi, 
karşılıklı saygıyı, paylaşmayı öğretmeliyiz. Bencilliği değil birlikteliği ve 
birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi ve yapmayı kazandırmalıyız. Kavgada değil 
bütünlükte çözümün olduğunu, isterneyi değil ikram etmeyi, doğayı korumayı, 
çevreyi temiz tutmayı, dünya barışına, doğal kaynaklara ve kültürel 
zenginliklere sahip çıkmayı öğretmeliyiz. 

Çocuklarımızın büyüdüğü, bilgi aldığı okullarımızı ve onları yetiştiren 
değerli öğretmenlerimizi asla ihmal etmemeliyiz. Gözbebeğimiz ·çocuklarımızı 
yetiştiren öğretmenlerimiz her türlü teknolojik eğitim-öğretim araçlarıyla 

donatılmalı, ekonomik sıkıntı yaşamamalı, tayin, terfi, kadro, karİyer gibi 
endişeler hissetmemelidir. Ülkenin her yerindeki okullarımız yekpare ve yüksek 
standartlarda olmalı, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı, eğitim ve öğretİrnde 
çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi, fikir üretmeyi, projeler kazandırmayı, ilim 
yapmayı öğretirken manevi değerlerimizi de anlatmalıyız. Hacı Bektaş Veli'yi, 
Mevlana'yı, Yunus Emre'yi ve onların felsefesini de öğretmeliyiz. 
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Bütün bunları yaparken, siyasi çekişmelere alet etmeden, ülkenin 
sorunlarını çözmeyi amaç edinmeliyiz. Siyasi farklılıklarımız sadece 
demokrasimiz, bireysel hak ve özgürlüklerimiz bizim vazgeçemediğimiz 

olgularımız olmalı. Partiler ve siyasi oluşumlar zaman içerisinde isim değiştirir, 
yönetim değiştirir, anlayış değiştirir ama devletimiz ve büyük Türk milleti 
İlelebet yaşamak zorundadır. Bu sebeple, siyasi kadrolarımızı, siyasi 
anlayışımızı, siyasi rantı düşünmeden, güçlü bir Türk devleti için 
kurgulamalıyız. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Yargının, yürütmenin ve 
yasamanın bağımsızlığına dayanan, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk 
devletini tüm kurum ve kurallarıyla yerli yerine oturtmalıyız. 

Türkiye'nin son yıllarda çektiği yüksek miktarda doğrudan veya dalaylı 
yatırımlar sebebiyle cari açığımız yükselmesine rağmen sürdürülebilir 
kalabilmiştir, ancak şu andan itibaren 36-37 milyar dolara dayanmış olan cari 
açığımızın sürdürülmesi pek kolay görünmemektedir. Zira, özelleştirme gelirleri 
her zaman bu kadar fazla olmayacak çünkü satacak fazla bir şey bırakmadık 
İkincisi, her yıl bu kadar büyüyemeyeceğiz çünkü rakamlar bunu gösteriyor. 
Üçüncüsü, her yıl bu kadar doğrudan yatırım çekebilme imkanı 
gözükmemektedİr. 

Genel anlamda dünyada ekonomik kriz sürecine girildiği bir dönemde, 
cari açık, yüksek sıcak para, bir de demokrasi açığımızı buna eklersek, bu 
dalgayı göğüsleyebilmemiz söz konusu değildir. Savaşta bile demokrasisini 
koruma iradesini ortaya koyan bu Meclis, her zaman üzerine düşen demokrasi 
gürevini ve egemenliğin kayıtsız şartsız millet eliyle kendisinde olduğu 
iradesini göstermiştir, şimdi de gösterecektir. Her birimiz kendimize göre yeni 
bir demokrasi tarifi yapmak yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin savaşta 
bile.açık kaldığını unutmadan, hiçbir demokrasi dışı güce, odağa, dayatmaya ve 
en önemlisi demokrasiye ara verecek cuntacı yaklaşırnlara prim vermeye, mesaj 
vermeye -hele böylesi bir bayram töreninde- kalkışmamalıdır. Bunu da özellikle 
ifade etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu yüce 
kürsüden, çocuklarımızın ve büyük Türk milletinin Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah 
arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucuların ı, bütün şehit ve. 
gazilerimizi bir kere daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Yüce Medisimizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Bölüm II 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI7 

11.1 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yaptıkları Temasiara 
İlişkin Gündem Dışı Konuşması (28 Ocak 1993)8 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

7 milletvekilleriyle beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapmış 
olduğumuz üç günlük gezi ve temaslarımızia ilgili olarak Yüce Meclise bilgi 
vermek ve görüşlerimizi aktarmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 7 Temmuz I 992'de, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Butros Gali'nin dolaylı görüşmeler başlatması üzerine, Kıbrıs meselesi 
yeniden gündeme gelmiştir. Bu görüşmeler sonunda hazırlanan rapor Güvenlik 
Konseyine de aynen benimsetilmiştir. 

7 TBMM İçtüzüğüne göre gündem dışı konuşma, Genel Kurul toplantısının, bir başka 
deyişle birleşimin başında, gündemde yer alan konulara geçmeden önce, birleşimi 

yöneten Başkanın takdiriyle en çok üç milletvekiline beş dakikayı geçmemek üzere söz 
verilmesidir. Konuşma konusu İçtüzükte, olağanüstü acele hallerde Genel Kurula 
duyurulmasında zaruret görülen durumlar olarak belirtilmiştir. Adı gündem dışı 

olmasına rağmen söz alınan konular ülke gündemine ilişkin olup birleşimin gündemi 
haricindeki konuşma kastedilmektedir. 
8 Yazıcıoğlu, bir grup milletvekili ile gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin gözlemlerini ve Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletierin 
tutumundaki son gelişmeleri değerlendirmiştir. Konuşmaya, Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu cevap vererek dile getirilen kaygı ve beklentileri karşılamaya çalışmıştır. 
(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 28, Birleşim 61, Sayfa 286-
288) 
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Gali haritasını da içeren 789 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı, hak ve 
adalet ölçüleriyle bağdaşmayan, Rum yanlısı, Kıbrıs Adasındaki Müslüman 
Türk varlığına tahammül etmeyen bir Haçlı belgesi niteliğindedir. 

789 sayılı karar, Kıbrıs Türkünün milli hak ve çıkarları hiçbir şekilde 
gözetilmeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığını inkar eden bir 
Sevr taslağı niteliğindedir. 

Bu Karar, I 974 öncesi Kıbrıs Türküne reva görülen vahşi katliamları 
hiç dikkate almamakta, iki toplumun şelf determinasyon hakkını, yalnızca Rum 
tarafına vermektedir. Bu kararla, Rumlara, Kıbrıs Hükümeti unvanı verilirken, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görmezlikten gelinmektedir. 

789 Sayılı Karar, Kıbrıs Türkünün şerefli bir barış isteği ve umudunu 
sarsmış ve başta Genel Sekreter Butros Gali olmak üzere, Birleşmiş Milletler 
Örgütüne ve Güvenlik Konseyine, Kuzey Kıbrıs Türk Milletinin güvenini 
kaybetti rm iştir. 

Bu karar, tek taraflı tavize zorlanarak, Kıbrıs'ın, Rum-Yunan ikilisine 
peşkeş çekilmesi için hazırlanan planın açığa çıkarılmasına da sebep olmuştur. 

Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Aynen Girit Adasında yapıldığı gibi, 
safha safha, Kıbrıs da masada kaybedilmek üzeredir ya da kaybettirifrnek 
istenilmektedir. 

Bunun ıçın Kıbrıs'a gittik; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, Millet Meclisi Başkanı Sayın Hakkı Atun, 
Başbakan Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Vekili ve Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Sayın Cahit Bayar, kuvvet komutanlarımız, siyasi parti temsilcileri 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Kurum ve Kuruluşları Koordinasyon Kuruluyla ayrı ayrı 
görüşmeler yaptık; Güzelyurt ve Karpas bölgelerini gezdik ve halkla temaslarda 
bulunduk. 

Bu gezimiz sırasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi bizlere 
her türlü kolaylığı ve imkanı sağlamıştır. Bizleri bütünüyle sıcak bir şekilde 
karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis üyeleri ve yetkililerine, 
burada teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, Kıbrıs'a giderken, Devlet Bakanı Sayın 
Kilercioğlu'nun vermiş olduğu bilgiler, oradaki temaslarımız bakımından son 
derece yararlı olmuştur. Bu vesileyle, Sayın Devlet Bakanına da burada 
teşekkür etmek isterim. 

Sayın Denktaş, bu geziden büyük güç bulduğunu ve siyasi parti genel 
başkanlarının topluca veya tek tek Kıbrıs' a gelerek durumu yakından 
izlemelerinde ve kendilerine güç vermelerinde fayda olacağını da bizlere 
aktardı. 
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Kıbrıs davasının yirmi dokuz yıldır savunuculuğunu yapan, büyük bir 
azim ve kararlılıkla Kıbrıs meselesini yürüten Sayın Denktaş'ın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir vesileyle bilgi vermesini ve milletvekilierini burada daha 
detaylı bir şekilde aydınlatmasını faydalı gördüğümüzü Sayın Denktaş'a 

aktardığımızda, kendileri, bunun içtüzük açısından mümkün olup olmadığını 
sordular ve diğer Türk cumhuriyetlerinİn bazı vesilelerle Medisimizde yapmış 
oldukları konuşmayı hatırlatarak, bunun mümkün olabileceğini kendilerine 
aktardığımızda, bundan son derece memnun oldular. Sayın Denktaş'ın bu 
memnuniyetlerini burada ifade ediyor ve dolayısıyla böyle bir imkanın 

sağlanmasında büyük faydalar görüyoruz. Çünkü, Sayın Denktaş'ın, masada, 
demokratik kuruluşları ve özel1ikle Türk Milletinin iradesinin tecelli ettiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, arkasında olduğunu görmesi ona büyük bir 
güç verecektir. 

Gezimiz boyunca edindiğimiz intiba şudur: Kıbrıs Türkleri 1 974'te elde 
ettikleri haklarından asla taviz vermek istememektedirler ve tek endişeleri, 

Türkiye'nin, siyasi olarak bu zamana bu kadar yürütmüş olduğu kararlılığını 
devam ettirip ettinneyeceği konusudur. 

Bunun için de, Güvenlik Konseyinin 789 sayılı Kararından sonra, yine 
Avrupa Parlamentosunda, Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesiyle ilgili olarak 
çıkarılan kararı da dikkate alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Kıbrıs 
davasındaki haklılığını ve kararlılığını bir kere daha vurgulamak bakımından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, acilen, yeni kararlar almasına ihtiyaç olduğu 
inancındayız. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinden sonra, ikinci Türk Cumhuriyeti 
Devleti olarak bayrağı yükseltilmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
yaşatılması, bizim için ve dünya Türklüğü açısından büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Kıbrıs'ta verilecek taviz, gelinmiş olunan noktadan geriye atılacak olan 
adım, bütün yeni doğan Türk cumhuriyetlerine de kötü örnek olacağı için, bu 
noktada, bu kararlılığın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kararlıhğının, diğer 
Türk cumhuriyetlerine de büyük güven vereceği inancındayım. 

Türkiye ve Kıbrıs Türkünün müşterek olarak ve kanıyla çizdiği 

haritadan asla taviz verilemez. 

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetinde Kıbrıs Türkünün egemenlik ve hür 
yaşama hakkından asla vazgeçilemez; Türkiye'nin garantörlüğünden 

vazgeçilemez. 

Makul bir Türk askeri gücünün, barışın teminatı olarak Adada varlığı 
asla tartışılamaz. 
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Göç ve iskan kabul edilemez. 

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti kurulmuştur. Halkının hür iradesiyle 
seçtiği Meclisiyle, siyasi partileriyle, kurum ve kurutuşlarıyla Kıbrıs'ta bir 
devlet vardır; bundan asla geriye dönülemez. 

İnancımız odur ki, karşı karşıya olduğumuz durum muvacehesinde, 
bugün, dünyanın neresinde olursa olsun, her Türkün görevi, hür, bağımsız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaşatılması, tanınması ve kökleştirilmesine 
katkıda bulunmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dışlayan veya ortadan 
kaldınnaya yönelen her türlü baskı ve harekete maddi, manevi bütün gücüyle, 
bütün milletimizin karşı çıkması zaruretiyle karşı karşıyayız. Bu hususta tam bir 
milli bütünlük ve kararlılık içinde olmalıyız. 

Kıbrıs Türkü, devletleşmiştir: Altyapısıyla, ekonomik alandaki 
canlılığıyla, siyasi ve sosyal kurumlarıyla, oluşan güvenlik kurumlarıyla bir 
Kıbrıs Devleti vardır; Emlak Kanunu çıkarılmıştır. KDV'ye geçilmiştir. 

Kıbrıs'ta devletleşme açısından yapılan bu işleri gönnek bizim açımızdan 

önemlidir. Dolayısıyla, Türkiye'nin maddi yardım sistemindeki yeni düzenleme, 
Türkiye'nin Hazinesinin korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de 
devletleşmesi bakımından önemlidir. Bu yönde de büyük gayret vardır. 

Dolayısıyla, halk deyimiyle, artık, balık yemek yerine, Kıbrıs Türklüğüne de 
balık tutmayı öğretmemiz gerektiğini düşünüyor ve bu yönde Türk Devletinin 
attığı adımlan olumlu görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs, toprağıyla, coğrafi durumuyla, üzerinde 
yaşayan Müslüman- Türk varlığıyla bizim için büyük bir değerdir. Bunu, basit 
maddi ilişkilerle değerlendinnek yanlıştır ve Türkiye'de birtakım maddi' 
meseleler gündeme getirilerek Kıbrıs davasından taviz verilmesi gerektiğini 
ifade eden beyanlar, Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizi büyük ölçüde rahatsız 
etmektedir ve morallerini bozmaktadır. Dolayısıyla maddi' hesaplarta değil, 
jeopolitik konumuyla ve bizim milli davamız olarak, maddi' manevi' hesaplar 
yapmaktan öte, kararlılığımızı ortaya koymalıyız. O halde, yapılacak şey: 

ı. Gelinen noktada federasyon siyasetinden vazgeçilerek, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin tanınması ve tanıttiması faaliyetine derhal başlanılmalıdır. 
Bu tavır, eşitlik ve barış için de zaruridir. 

2. Bu haliyle 789 sayılı Kararı tanımadığımız ve ı 993 Mart ayındaki 
görüşmelerden fayda gönneyeceğimiz de açıkça ilan edilmelidir, 

3. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, 
derhal, savunma işbirliği anlaşması yapılmalıdır. 

4. Türk Milleti, Sayın Rauf Denktaş'a güven duymaktadır. Onun 
kararlılığına katkı bakımından, millet iradesinin tecelli ettiği yer olan Yüce 
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Meclisimizin bu güvene tercüman olması ve Sayın Denktaş'a güç vermesi 
zarureti vardır; bu noktada Meclisimizin de adımlar atması gerekmektedir. 

Milll bir heyecanla ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerine 
tercüman olduğum inancıyla tekrar ifade etmek istiyorum: Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti doğmuştur, yaşayacaktır, yaşatılacaktır, yaşatılmalıdır. Bir kere 
yükselen bayrak, asla geri indirilemez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Aikışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederiz Sayın Yazıcıoğlu. 

11.2 - Bosna-Hersek'teki Katlİama ve Çeçenistan'da Yaşanan 

Olaylara İlişkin Gündem Dışı Konuşması (30 Kasım 1994)9 

MUHSİN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
miJietvekiJJeri; Bosna-Hersek ve Çeçenistan'da yaşanan olaylar dolayısıyla söz 
almış bulunuyorum. 

Bihaç ve Gorajde'ye, aynı anda, eşanlamh bir saldın gerçekleştirilmiştir. 
Bu saldırıların aynı zamana rastlamış olması ve muhteva itibariyle aynı 

sonuçlan doğuracak saldırılar olması, Bihaç'da ve Gorajde'de aynı şeylerin 

gerçekleştirilmeye yönelişi, sanki, Batı'nın, geçmişte olduğu gibi, yine, bir Yalta 
ve Malta Anlaşmalarının sahneye konulduğu gibi bir sonucu ortaya 
koymaktadır. Bihaç'a Sırplar, Gorajde'ye Ruslar saldırıyorlar. Rusların, 

Kazakistan ve Azerbaycan petrollerini Rovanaski'ye götürmek için Çeçenistan'ı 
kontrol altına alması lazımdır. Bu konuda Batı'yı ikna etmişe benzemektedirler 
ve bundan sonra da Çeçenistan'da daha kararlı adımların atılacağı 

anlaşılmaktadır. 

Bosna-Hersek'te ise, Batı'nın bütün çirkin yüzü ortaya çıkmıştır. Batı, 
Müslüman varlığını Avrupa'dan atmak istiyor ve bunu bir katliamla 
gerçekleştiriyor. Bihaç'ın işgaline dünya seyirci kalıyor. 

Birleşmiş MiJietler, kendi ilan ettiği güvenli bölgeye Sırpların girmesine 
mani olmuyor ve Bihaç'taki katlİarnı Sırhistan ordu komutanları yönetiyor. Bu 
konu da, Bosna Hükümetinin yapmış olduğu çağrılardan ve orada ölen Sırplarm 
üzerinden çıkan kimliklerden anlaşılmaktadır. 

9 Sırpların Bosna-Hersek'te, Rusların Çeçenistan'da gerçekleştirdikleri saldırıları 
yorumlayan Yazıcıoğlu, uluslar arası kamuoyunun tutumunu da eleştirmiştir. 

Konuşmaya Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap vermiştir. (TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 73, Birleşim 44, Sayfa 25-27) 
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Bu noktaya gelişin sorumlusu, Birleşmiş Milletler ve NATO'dur. 
Sırplar, Birleşmiş Milletler ve NATO'nun kendilerine bir şey yapmayacağı 
konusunda güvence almış gözükmektedirler. Şu ana kadar, ambargo, 
Müslümanlara uygulanmış; ama, Sırplara uygulanmamıştır; tam aksine, Sırplar 
h~r türlü ağır silahı elde edebilme imkanına kavuşmuşlardır. 

Güvenli bölge ilan edilen yerlerde -Birleşmiş Milletler ve NATO 
"Müslümanlara güvenli bölge ilan ettik" diye güvence verdiği için
Müslümanlar gerekli tedbiri alamamışlar, gevşek kalmışlar ve dolayısıyla, 

sonuçta Müslümanlar yalnız bırakılmışlardır. 

Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Ceriç Beyin göndermiş 
olduğu son mesajı okuyorum: "Bu vahşete seyirci kalmayın. Birleşmiş Milletler 
güvenliğini ve geçerliliğini kaybetmiştir. İslam ülkeleri akıllarını başına alsınlar. 
Sırplar karşısında küçülen Birleşmiş Milletierin ambargosunu tanımayın; bize 
silah verin. Bu, bir savaş değil, 20 nci Yüzyılın en büyük vahşetidir. İslam alemi 
bu katliama seyirci kalmamahdır" diye sesleniyor ve "Bize sahip çıkan, insan 
haklarına sahip çıkmış olur." 

Evet, ortada, Mustafa Ceriç Beyin sesine şu anda kulak verecek olan, ne 
Birleşmiş Milletler ne NATO ne Amerika ne de İslam ülkelerini görüyoruz. 
İslam ülkeleri nerededir?! Şu ana kadar bir ses çıkmamıştır, görevlerini 
yapmamışlardır. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, bir gazetede, Clinton'un bir demecini okudum, "artık, Bihaç'ta iş 
bitmiştir" diyor. Hayır, bitmemiştir; Bihaç'ta yenilen, gerileyen Birleşmiş 

Milletler ve NATO'dur; Müslümanlar yenilmemiştir, mücadelelerine devam 
ediyorlar ve devam edeceklerdir. Burada, Clinton'un sözünden şunu da 
anlıyorum ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edin lütfen. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Amerika Birleşik Devletlerinden 
birçok ses çıkıyor, diyor ki, Amerika'nın Bosna-Hersek'te menfaatları yoktur. 
Evet, olmayabilir... O zaman, bunun karşısına çıkıp, Bosna-Hersek'te 
menfaatları olmayan Amerika'nın, Ortadoğu'daki menfaatlarını hatırlatacak bir 
Müslüman ülke yok mudur diye düşünüyorum! (BBP ve RP sıralarından 

alkışlar) 

Bosna'da yoksa, Ortadoğu'da olan hak ve menfaatlarını NA TO'ya, 
Batı'ya, Birleşmiş Milletiere ve dünyanın jandarması olduğunu söyleyen 
Amerika'ya, petrol çıkarlarını ve Ortadoğu menfaatlarını, İsrail'in bölgedeki 
menfaatlarını hatırlatacak bir Müslüman ülke arıyorum, bunu arıyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Türkiye. 
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MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Türkiye, bunu zaman zaman 
söylemiştir; ama, Türkiye, bunu, daha kararlılıkla ifade etmek ve yanına 
Müslüman ülkeleri almak mecburiyetindedir. Eğer, şu anda, petrolde birkaç 
kuruşluk artış olsa, bu, Amerika'nın ve Batı'nın olayı sahiplenmesine sebep olur. 
Onun için, Hükümetin, şu ana kadar, kendi şartlan içerisinde, içinde bulunduğu 
durumu elbette hassasiyetle dikkate alıyor ve bu zor şartlara rağmen bir şeyler 
yapmak isteği içerisinde olduğunu da takdir ediyoruz; ama, bunun yeterli 
olmadığım da görüyoruz. 

Bunun için, bizim, Bosna-Hersek'le ilgimiz, öncelikle ve birinci 
derecede inanç birliğinden kaynaklanan vebalimiz olduğu içindir. İkincisi, 
Bosna'daki insanları oraya taşıyan ve Müslümanlaştıran bizim ecdadımızdır; 
bunun için de Osmanlı bakiyesine karşı bir vebalimiz vardır. Üçüncüsü, bizim 
için bir insanlık meselesidir. Dördüncüsü de, Türkiye için bir güvenlik 
meselesidir; Bosna'daki bu katliam önlenmezse, arkasından Sancak'ta, 
Kosova'da, Makedonya'da ve bütün Balkanlarda bu katliamların devamını 

önleyemeyiz. Bugün, aynen bir dönemde, Endülüs kaybedilirken, oturup 
ağlayan krala, annesinin, "şimdi sana kadınlar gibi ağlamak yaraşır." dediği 
duruma düşmek istemiyoruz. Onun için de bir şeyler yapmak zorundayız. Yarın, 
tarihin bizi yargılamaması ve yarın, gelecek nesiller karşısında utanç rluyınamak 
için, bugün, en azından sesimizi bile yükseltmek ihtiyacıyla karşı karşıyayız. 

Bunun için, dün, çok değerli milletvekilimizin yapmış olduğu teklifiere 
katılıyorum; yine gene diğer milletvekili arkadaşımızın tekliflerine katılıyorum 
ve Meclisin konuyu acilen görüşüp, bununla ilgili tavrını açıkça ortaya 
koymasını bekliyorum. 

Bosna-Hersek, Birleşmiş Milletler üyesidir, Bihaç, Birleşmiş Milletierin 
güvenli bölgesidir ve bununla ilgili olarak, artık, halkımız, Türkiye'nin, 
Birleşmiş Milletiere güvenip güvenmediğini ortaya koymasını istemektedir. 
Ayrıca Meclisin bu konuda tavrını ortaya koyması lazımdır. Hükümetin 
tavrını... Yoksa, açsın Meclis, görevini yapsın. 

Türkiye, bu konuda, aktif olarak, İslam ülkelerini harekete geçirici 
çalışmalar yapmalıdır, ambargonun tek taratlı delinmesi için gayret 
göstermelidir ve bu meseleyi, iç siyaset malzemesi yapmadan, kesinlikle milli 
bir görev olarak ele almalı, milli bir strateji tespiti için de, bütün siyasi partilerin 
ortak tavır alması yönünde gerekli girişimlerin yapılması sağlanmalıdır. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
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11.3 - Diyarbakır, Şırnak ve Mardin İllerine Yaptığı Ziyarette İlgili 
İzlenimlerine İlişkin Gündem Dışı Konuşması (25 Ekim 2007)10 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Diyarbakır, :M_ardin ve Şırnak illerinde yapmış olduğum 

inceleme gezileri ve Şırnak Il Başkanımızın yeğeninin de şehit edilmesi 
dolayısıyla, başsağlığı münasebetiyle yapmış olduğum temaslar hakkında 

değerli Meclisimizi bilgilendirmek üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çok kritik dönemlerden geçtiğimiz malum. Bu ortam, yurdumuzun her 
köşesini, bu vatan toprağının her karışını mübarek sayarak, üzerinde yaşayan 
her vatandaşımızı mübarek görerek, tam bir birlik-beraberlik içerisinde hareket 
etme dönemidir. Çünkü, emperyalizm, Türklüğü Anadolu'dan sürmek, 
Anadolu'yu Türksüzleştirmek ve bu bölgede yeni haritalar çizmek suretiyle 
kendi emperyalist amaçlarına ulaşmak istemektedir. Olayların arkasındaki bu 
gerçeği doğru teşhis etmek, sonra bunun üzerinde tedavi çalışmasına birlikte 
girişrnek zorundayız. Bu suretle, öncelikle, gayet yalın bir şekilde, bu gezimde 
karşılaştıklarımı ifade etmek istiyorum. 

Diyarbakır'da, Mardin'de ve Şırnak'ta kamu görevlilerinin yanı sıra sivil 
toplum örgütleriyle ve vatandaşlarımızla sokakta, kahvehanelerde, gençlerle 
İnternet kafelerinde yüz yüze gelerek, onlarla oturarak görüşmeler, konuşmalar 
yaptım. Şırnak'ta, gece saat 22.30'da bir İnternet kahvesinin önünde gençlerle 
bir araya geldik. Tamamen spantane olarak yapmış olduğumuz bu görüşmede 
Şırnaklı gençler kendilerinin fikirlerini, düşüncelerini hem Mecliste anlatmak 
hem de kamuoyuna aksettirmek üzere benden söz istediler. 

Şırnaklı gençler diyor ki: "Ulusal basınımızdan şikayetçiyiz, bizi çok 
farklı gösteriyor ve çok yanlış bir imajı üzerimize yerleştiriyorlar. Bir defa, işte, 
gördüğünüz gibi, gecenin bu saatinde biz sizinle beraberiz, kucaklaştık, 

fotoğraflar çektirdik, görüştük; her tarafta rahat bir ortamımız var. Sanki, bu 
yörenin her insanı terörist gibi ve terör örgütüyle beraber gibi gösteriliyor. 
Sokağa çıkılamaz gibi gösteriliyor. Bundan şikayetçiyiz. Bir an önce huzur 

1 

10 Yazıcıoğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaptığı gezinin izienimlerini paylaşmak 
üzere yaptığı gündem dışı konuşmada, görüştüğü Şımaklı gençlerin beklenti ve 
taleplerini dile getirir. Bölücü terörle mücadeleye değinen Yazıcıoğlu Özel Harekat ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetlerinin vurucu gücünün öne çıkarılması, yeni bir 
terörle mücadele konsepti geliştirilmesi gerektiğini ifade eder. Konuşmaya İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay cevap verir. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, 
Cilt 3, Birleşim 12, Sayfa 233-237 234) 
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istiyoruz, birlik-beraberlik istiyoruz, ıyı bir eğitim ıstıyoruz, eğitim 
müesseselerimizin daha kaliteli hale gelmesini istiyoruz. Şımak'a da bir 
üniversite istiyoruz. Biz, daha çok yatırım ve üretim yapılmasını istiyoruz. 
Dolayısıyla, biz, Türkiye'nin her köşesiyle aynı ölçüler içerisinde entegre olmak 
istiyoruz." Normal, sokakta karşılaştığımiz vatandaşımız da bundan farklı bir 
şey düşünmüyor. Terör örgütü, her geçen gün daha çok taban, kaybediyor, 
ancak vatandaşımız, içeride huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik, isterken, aynı 
zamanda, ter:ör örgütüne karşı daha kahredici, daha kararlı yaptırımlar 

uygulanmasını da bekliyor. 

Şimdi, iktidardan beklentimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden almış 
olduğu yetkiyi zaman geçirmeden kullanarak, asla yabancı bir güçten medet 
ummadan, dosdoğru milletimizin... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 

kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, bir dakika süreniz var. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla)- Yabancı bir güçten hiçbir zaman 
medet ummadan, kendi öz gücümüzle, içeride, Kürt-Türkmen, Alevi-Sünni, bu 
toprakların insanlarını kucaklaştıracak ekonomik, sosyal, kültürel tedbirler 
alırken, Özel Harekatın timleriyle, sınır ve sınır ötesinde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin özel kuvvetleriyle oluşturulmuş olan vurucu, sonuç alacak 
mobil güçleriyle, kahredici, etkin önlemler almak zorundayız. Sınırın berisi, 
ötesi ve okyanusun ötesi demeden bu kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. 

Amerika Birleşik Devletleri'yle ortak karar alınacağı söyleniyor. Şunu 
ifade etmek isterim ki, kediye ciğer teslim edilmez. Yöredeki sorunların 

arkasında Amerika vardır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, sözlerinizi tamamlayın lütfen.· 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bu gerçeği bilerek Türk 
devletinin, Türk milletinin bölgedeki kararlılığını ortaya koymak zorundayız. 
Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde bu olaylar geçekleşmektedir, bu 
gerçeği gizlemenin bir anlamı yoktur, gayet açıktır. Dolayısıyla, iktidarınız, 

mutlak anlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz de terörle 
mücadele konseptini değiştirmeli ve yeni şartlara, yeni ortama göre yeni bir 
mücadele konsepti koyarak bu kahredici, kararlı tavrı, tutumu yaparak sınır 

ötesinde operasyonu gerçekleştirmeli, nereye kadar gidiyorsa oraya kadar 
gitmeli, lojistik kaynaklarını ve destek noktalarını keserek içeride ve dışarıda 
yuvalarını dağıtacak ve terör örgütünün de elebaşlarını ortadan kaldıracak bir 
kararlılığı ortaya koymalıyız diyorum. 
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Bu duygular içerisinde, milletimizin terör karşısında daha çok birlik 
beraberlik içerisinde olması gereğini ifade ederek saygılar, sevgiler sunuyorum. 
(AK Parti, CHP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Y azıcıoğlu. 

11.4 - TEKEL'in Satılmasına, Satış Sonrasında Çalışanların 

Durumuna ve 4/C Statüsünde Çalışanların Sorunlarına İlişkin 
Gündem Dışı Konuşması. (2 Ocak 2008)11 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Tekelin satılması ve satılmasından sonra çalışanların durumları 
ve bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C kapsamında 
çalışanların sorunları hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu konularda hepimize değişik zamanlarda gelen yakınmalar ve yardım 
talepleri bulunmaktadır. Bu mesele bir an evvel el birliğiyle çözüme 
kavuşturulmalıdır. Hükumet, hızlı bir şekilde özelleştirmelere ve satışa devam 
etmektedir, sırada Tekel vardır. Cumhuriyetimizin milli, iktisadi kar eden 
kuruluşu Tekelin "özelleştirme" adı altında satışının ülkemize, devletimize ve 
tütün üreticimize bir faydası var mı, yoksa zararı olacak mı? Analitik olarak 
inceleyecek olursak şöyle bir durum çıkıyor: Tekel, 2007 yılında, 2006 yılı 

ürünü olarak 145.658 üreticiden 34 milyon 155 bin kilogram tütünü 147 milyon 
824 bin 292 YTL bedel karşılığında satın almıştır. Bu haliyle mevcut 
üreticilerin yüzde 67'sinin tütününü almıştır. Tekel, 2006 yılında 55 milyon 
dolarlık tütün ihraç etmiştir; ı 3. ı 64 personeli, 6 sigara fabrikası, 39 adet 
pazarlama ve dağıtım başmüdürlüğü, 57 adet yaprak tütün işletme müdürlüğü 
bulunmaktadır. Tekelin tütün mamulleri pazarında payı 2001 yılında yüzde 68,8 
iken özelleştirme kapsam ve programına alındıktan sonra hızla düşmeye 

başlamış ve 2006 yılı sonu itibarıyla yüzde 3 7,5 civarına inmiştir. Tekel, uzun 
yıllar Türkiye'nin yıllık 500 firması arasında yer almıştır; 891 milyon YTL ile 
otuz dördüncü sırada bulunmaktadır. 2006 yılında 30 milyon avroluk yatırım 
yapan, 2007 yılında ise 88 milyon avroluk yatırım planlayan Tekel, 2006 
yılında I 99 milyon YTL kar etmiş bir kurumdur. 

ı ı TEKEL'in sigara kısmının özelleştirilmesinin tütün sektörüne muhtemel etkilerini 
dile getiren Yazıcıoğlu, özelleştirme sonucu 4/C olarak bilinen geçici personel 
statüsünde istihdam edilenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini de 
ifade eder. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı2, Cilt 1 I, Birleşim 44, 
Sayfa 173-175) 
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Tekelin özelleştirilmesi, yani satışından sonra doğacak zararlar ve 
sıkıntıları çok yönlüdür. Tekel, Türk tütün üreticisinin ürününü değerlendirmek 
suretiyle piyasada dengeleyici aktör olmaktadır. Tekeli satın alacak yabancı 
firmalar, sigara üretimini, yüzde 75 - 90 oranında Amerikan Blend olarak 
bilinen Virginia ve Burley tütünlerine sos vererek meydana getireceği 

karışırndan oluşturacaktır. Böylece, Türk tütünü kullanılmak suretiyle yabancı 
tütün ithalatı yapılmak durumunda kalınacaktır. 

Dahası var: Başka hiçbir tarım ürününün yetişmedİğİ Adıyaman, 

Batman, Muş, Hatay, Bitlis ve diğer güneydoğu illerimizde kıraç topraklarda 
tütün üretimi yapan yoksul insanlar ve aileleri zaten yoksulluk içerisinde 
yaşamlarını sürdürmeye çalışırken geçim kaynaklarını yitirmiş olacaklardır. 

Geçim kaynağını yitiren tütün üreticisi ve aileleri büyük kentlerin varaşiarına 
göç edeceklerdir. Burada da geçim kaynağı bulamayan bu insanlar şehir 
terörüne altyapı oluşturacaklardır. 

Manisa, İzmir ve Denizli'de tütün üreticisinin durumu ne olacak? Tütün 
ziraatma alışmış, tütünden rızkını temin eden Ege Bölgesi tütün üreticisi de 
mağdur olacaktır. 

Şimdi gelelim 4/C konusuna: Tütün . üreticisinin durumu böyleyken, 
peki, Tekel fabrikalarında çalışanların durumu ne olacak? Bu soruyu buradan 
sormak istiyorum. Tekel çalışanları "özelleştirme yapılmasın" demiyorlar. 
Çünkü, onlar zaten sonuçlarını bekliyor. Onlar, özelleştirmeden sonra işsiz 

kalmaktan korkuyorlar. Çalıştıkları kurumdan, yaptıkları işten başka bir şey 
bilmeyen ve yaşları otuz beş yaş üstü olan bu insanlar işsiz kalınca ne 
yapacaklar? Satıştan kazanılacak paralar hesap edilirken bunun da hesaba 
katılması gerekir. Yine, yeni bir 4/C mağdurları mı meydana getirilecektir? 
Yine sokağa mı atılacaklar? Onların çocukları, aileleri bir lokma ekmeğe 
muhtaç hale geleceklerdir. 

Şimdi özelleştirme uygulamalarında işsiz kalanlar başka yerlere 
gönderiliyorlar, orada da 4/C kapsamına alınarak yılda on ay çalıştırılıyor, geri 
çıkartılıyorlar. Böyle hesap edilince aylıkları 475 YTL'ye geliyor, bununla 
geçinmek zorunda kalıyorlar. Bu mağdurların izin hakları yoktur, hastaianma 
hakları yoktur. Bu mağdurlar, sosyal anlayış içerisinde, sosyal ve maddi 
haklarını mutlaka geri almalıdırlar. 

Yine, Türkiye'de, İstatistik Kurumunda, Milli Eğitim Bakanlığında, 
üniversiteler, belediyeler, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan 4/C mağdurları bulunmaktadır. (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Y azıcıoğlu, bir dakika ek süre veriyorum, lütfen 
tamamlayınız. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bunlar, bulundukları iş 
yerlerinde diğerlerinden hiç farklı konumda değiller; çalışırken eşit iş 

yapıyorlar, aynı işleri yapıyorlar, ama hastalanına hakları olmuyor, izin hakları 
yoktur ve dolayısıyla da güvenceleri yoktur, gelecekleri yoktur, bundan dolayı 
mağdur durumdalar. 

Sonuç olarak, 4/C kapsamında çalıştırılan tüm personele insan 
izzetinefsine ve onuruna göre yaşayabilecekleri ücret, iş garantisi ve hastalanına 
hakkı, yıllık izin hakkı verilmelidir. Bu kadrolarda bulunan vatandaşlarımız, ya 
bir önceki gibi kanun çıkararak hiç olmazsa onların, yani 4/B'dekilerin statüsüne 
götürütıneli ve iyileştirilmeli. Böyle bir iyileştione bütçeye çok fazla yük 
getinneyecektir, aksine, çalışma şartları iyileşen personel de daha verimli, daha 
üretken çalışacağı için ekonomik faydası da olacaktır, büyük Türk devletine de 
bu yakışır diye düşünüyorum. 

Buna çözüm üretilmesini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

11.5 - Kosova'nın Bağımsızlık İlanına İlişkin Gündem Dışı 
Konuşması (19 Şubat 2008)12 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kosova'yla ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Kosova Milli Meclisi tarihi bir karar alarak bağımsızlığını ilan etti. 
Pazar günü alınan bu kararı Kosovalılar büyük bir coşku içerisinde kutladılar. 
Yüz yıllık bir mücadele sonucunda Kosova'nın ulaştığı bağımsızlık kararını 
büyük bir memnuniyetle karşılıyor, Kosova halkını tebrik ediyor, Kosova'nın 
h ür ve bağımsız olarak sonsuza dek yaşamasını temenni ediyorum. 

12 Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinden duyduğu sevinci Genel Kurulla paylaşan 
Y azıcıoğlu, Kosova ziyaretindeki temaslarından da söz eder. Kosovalı Arnavutların ve 
soydaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara değinir. Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, 
konuşmaya verdiği cevapta, kendisine bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığının Kosova ve Balkanlardaki 
faaliyetlerinden söz eder. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 14, 
Birleşim 66, Sayfa 643-644) 
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Burada büyük Türk milletine tercüman olduğuma inanarak ifade etmek 
istiyorum ki, pazar günü Kosova halkının yaşadığı coşku Türkiye'de her evde 
paylaşılmıştır. Geçmişte Kosova halkının yaşadığı acıları paylaşmıştık, direnişte 
maddi ve manevi olarak beraber olmuştuk. Şimdi de bağımsızlık kararında 
Kosovalılarla birlikteyiz, onlarla gönül birliğimiz var ve onların heyecanını 
paylaşıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti dün Kosova'nın bağımsızlığını 

tanıdığını açıkladı. Kosova Milli Meclisinin bağımsızlık kararını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bir bildiriyle kutlamalı ve birlikte olduğumuzu 

somutlaştırmalıdır. Bu konuda tüm siyasi partilerin altını imzaladığı bir 
bildirinin yayımlanmasını çok yararlı görüyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisiyle Kosova Milli Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu 
derhal kurularak her alanda ilişkiler geliştirilmelidir. 

Kosova Türkiye için sıradan ve herhangi bir ülke değildir, tarihi ve 
kültürel açıdan derin birlikteliğimiz var. Kosova'daki kadar Türkiye'de Boşnak 
ve Arnavut vatandaşlarım ız yaşıyor. İstiklal Marşı 'mızın yazarı milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu evin Kosova'da olduğunu unutmamalıyız. Bir 
med anında kabaran sularımızla taşıdığımız ve bir cezir anında sularımız 

çekilirken kum taneleri gibi geride bıraktığımız soydaşlarımız var orada. Sultan 
Murad Hüdavendigar ve sancaktan asırlardır o topraklarda malızun bekliyorlar. 

Ekim ayında yapılan seçimler öncesinde Kosova'ya gitmiş, seçimlerde 
Türk partisine destekte bulunmaya çalışmıştım. Bu vesileyle, Sayın Başbakan 
başta olmak üzere Kosova'daki bütün siyasi partilerle görüşmeler yaptım. 
Arnavut, Boşnak, Goralı bütün gruplarla parlamentoda görüşmeler yaptım. 
Birlik ve beraberlik içerisinde Kosova'nın inşası için çalıştıklarını gördüm. 

Tüm temaslarımda büyük bir heyecanla bağımsızlığın ilanını bekleyen 
Kosovaltiarın Türkiye'ye olan derin güvenlerine şahit oldum. Bağımsızlığın 
ilanıyla birlikte ilk tanıyan ülkenin Türkiye olacağını ve sonrasında yaralarını 
sarma ve kalkınma mücadelesinde de en büyük güvencelerinin Türkiye 
olduğunu açıkça söylüyorlardı. Bunu büyük bir güvenle ifade ediyorlardı. Ben 
de kendilerine o güveni vermiş, demiştim ki: Eğer Kosova bir şekilde 

bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan etme mecburiyetinde kalırsa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi mutlaka sizinle beraber olacaktır ve sizin bağımsızlığınızı 
ilk tanıyan ülke olacaktır. 

Türkiye, mirasçısı olduğu Osmanlının yüzyıllarca hizmet ettiği, hala 
dimdik ayakta duran kültürel varlıklarımızın, dost, akraba ve soydaş 
toplulukların yaşadığı Balkanlarda istikrarın ve barışın en büyük teminatı 
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olmalıdır. Sürdürmeye mecbur olduğu ve tarihin omuzlarımıza yükledİğİ 

misyon un gereğini yerine getirmelidir ve getireceğimize de inanıyorum. 

Küresel aktörlerin bu coğrafyada tüm hesapları sömürü ve menfaat 
üzerinedir. Türkiye'nin Balkaniara ilgisi daha duygusaldır. Soydaş, akraba ve 
kültür birliği olan halkiara ilgimiz, barış, güven ve mutluluğu paylaşmak içindir. 

Bu duygularla, Kosova'nın kararının Türk, Arnavut, Boşnak, Goralı 
tüm Kosova halkına huzur ve mutluluk getirmesini, tüm Balkanlar için barış ve 
huzura vesile olmasını Allah 'tan temenni ediyorum, Kosovaiılan bir kere daha 
kutluyorum. Yüce Meclisinizi saygıyla selamlarken Kosova'nın bağımsızlığını 
atkışlamaya davet ediyorum. (AK Parti ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

11.6 - Kamu Çalışanlarının ve Veteriner Hekimlerin Sorunlarına 
İlişkin Gündem Dışı Konuşması (28 Mayıs 2008)13 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kamuda çalışan memurlarımızın ve buna ilaveten veteriner hekimlerin 
sorunlarıyla ilgili söz almış bulunuyorum. 

Bugün ülkenin geneline baktığımızda, her tarafta, her sektörde ve her 
alanda sorunlar bulunmaktadır. Elbette bu sorunların bir bir çözümü için 
hükfımetlerimizin üzerine düşeni yapması icap etmektedir. Köytümüzün hali 
malum; kuraklık bir yandan, gübre, mazot, ilaç fıyatlarının artması, diğer 

taraftan hayat pahalılığının derinleşmesi dolayısıyla sıkıntılı durumdalar. 
Emekli, dul ve yetimlerimizin aldığı maaşlar ise yoksulluk sınırının altına 

düşmüştür, emekliliklerini rahat geçirme imkanından yoksundurlar. 

Özellikle kamuda çalışan, 4/C kapsamında bulunan personelin 
sıkıntıları hala çözülemediği gibi, Hükfımetin, bu çalışanlara kulaklarını tıkadığı 
görülmektedir. 4/C'liler dediğimiz zaman sadece Meclisteki birkaç tane geçici 
çalışan akla gelmemelidir. Özellikle belediyelerde, Tarım Bakanlığında 4/C 

13 Yazıcıoğlu, "çağdaş köleler" dediği geçici personel başta olmak üzere sözleşmeli 
personel ve diğer kamu görevlilerinin özlük haklarıyla ilgili sorunlara değinir. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı çalışanları ile veteriner hekimlerin ücret sorunlarını da ayrıca dile 
getirir. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Ci lt 2 ı, Birleşim ı 1 O, 
Sayfa 699-700) 
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kapsamında çalışanlar var. Bunlar on ay çalışıyor iki ay izinli sayılıyorlar. Diğer 
zamanlar içerisinde hastalansa bile hastaianma hakkı yoktur, hamile olan 
hanımların bile izin alma hakları yoktur. Bu çağdaş köleler pozisyonunda 
çalıştırılan 4/C'lilerin sorunları bir an evvel çözülmelidir. 

Kamuda çalışan memurlarımızın da sorunları oldukça fazladır. Bu 
sorunların en başında ve doğrudan etkileyici olanı maaşların düşüklüğü ve ücret 
adaletsizliğidir. Çalışarak bir ayın sonunda aldıkları ücret insan onuru ve 
haysiyetine yakışır derecede yaşama imkanı sağlamamaktadır. Memurlar, 
işçiler, emekli, dul ve yetimlerimiz enflasyon ve hayat pahalılığı altında 

ezilmektedirler. 

Hükumet tarafından maaş artışları belirlenirken enflasyon esas 
alınmıştı, ancak öngörülen maaş artışları bugüne gelindiğinde görülmüştür ki 
bırakın mutfaktaki hissedilir enflasyonu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon 
rakamlarının bile çok gerisinde kalmıştır. Hükfımetin, muhtaç, engelli, emekli, 
dul, yetim ve memurlarımızın maaşlarını yeniden gözden geçirmesi ve 
iyileştirmesi şart olmuştur. 

Söz almış olduğum hususun içerisinde veteriner hekimlerin ve Tarım 
Bakanlığı personelinin mesleki ve kurumsal sorunlarından ve beklentilerinden 
söz etmek istiyorum. Tarım tazminatı kanununun bir an evvel çıkarılması 

gerekiyor. Bu konuda tarım çalışanlarının ciddi beklentileri var. Tarım, 

hayvancılık, gıda, el sanatları gibi birçok önemli alanda faaliyet gösteren bir 
bakanlığın çalışanlarının ek tazminat alamayan birkaç bakanlıktan biri olması 
üzücüdür. Bakanlık çalışanları bu konuda ciddi beklenti içerisinde 
bulunmaktadır. 

4/B statüsünde görev yapmakta olan çok sayıda sözleşmeli personel 
mevcuttur. Bu personele kadro verilmeli veya iş garantisi ve nakil hakkı artık 
tanınmalıdır. Ailevi sorunlarına rağmen bunların nakil hakkını -4/B'Ier ve C'ler
kullanamamaktadır. Uzun zamandır görevde yükselme ve unvan değişikliği 

imkanları açılmamıştır. Sınav açıldığı takdirde hak elde etme beklentileri 
karşı lanabil ir. 

Bugüne kadar iktidara gelmiş tüm siyasi partilerin muhalefetteyken 
söylediği ve iktidarda unuttuğu "eşit işe eşit ücret" prensibi bu İktidar tarafından 
da unutulmuştur. Çalışma barışının temini açısından aynı işi yapan personele 
aynı ücretin ödenmesi sağlanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık personelinin özlük haklarının 

iyileştirilmesine yönelik kanun çalışması hazırlandığı bilinmektedir. Bu yasada, 
Tam Gün Çalışma Yasası'nda hayvan sağlığı hizmetleri ve veteriner hekimler 
yasa kapsamı dışında tutulmuştur. 
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Bunun yanında bugüne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda 
yapılan değişikliklerle teknik personelin özlük haklarında iyileştirmeler 

yapılmış ancak sağlık sınıfında yer alan veteriner hekimler bu iyileştirmeden de 
yararlanamamışlardır. Bunun sonucu veteriner hekimler emsal meslek 
mensuplarına göre en düşük ücret alan meslek haline gelmiştir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağının 9'uncu maddesi 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik öngörmekte olup uzman 
tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar için görev tazminatı öngörmektedir. Tam 
Gün Çalışma Yasası kapsamında olmayan bu değişiklikte sağlık sınıfında yer 
alan veteriner hekimlerin kapsam dışında bırakılması büyük bir haksız 

uygulamaya neden olacaktır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 

Buyurun. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bu nedenle bu madde 
değişikliğinde veteriner hekimlerin de kesinlikle yer alması gerekmektedir. 

Daha önce Tarım Bakanlığında da veteriner hekimlere böyle bir 
ayrıcalık sağlanmıştır. Orada teknik sınıftan sayılmadığı için, Sağlık 

Bakanlığında sağlık sınıfından sayılmadığı için her iki şekilde de veteriner 
hekimliği mesleğinin ücretler bakımından en aşağıya düştüğünü görüyoruz. 

Çok zor şartlar altında görev yapan ancak özlük haklarıyla ilgili olarak 
mağdur edilmiş olan veteriner hekimlerin bu kanun kapsamında 

mağduriyetlerinin giderilmesi için Sayın Sağlık Bakanının dikkatlerini çekmek 
istiyorum. Ülkemizin geneli ve özelde memur ve veteriner · hekimlerin 
sorunlarının çözümü için Hükumeti göreve çağırıyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 
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II. 7 - Van, Bitlis, Bingöl, Muş ve Diyarbakır İllerine Yaptığı Gezi ve 
İnceleme Sonucunda Elde Ettiği Tespitiere İlişkin Gündem Dışı 
Konuşması ( 4 Haziran 2008)14 

A . -
MUHSIN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Van, Bitlis, Bingöl, Muş ve 
Diyarbakır illerinde yapmış olduğum gezi ve incelemeler sonucunda elde etmiş 
olduğum tespitleri yüce Mecliste paylaşmak istedim, bu sebeple söz almış 
bulunuyorum. Değerli milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu gezim sırasında, yapılan bütün 
ihmallere, ağır işsizliğe ve teröre rağmen vatandaşlarımızın sağduyulu bir 
yaklaşım ortaya koymuş olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bu gezim sırasında Bitlis'te açık hava toplantısı yaptım, diğer illerde 
kapalı spor salonu ve kültür sitelerinde toplantılar yaptım. Vatandaşlarımızla 
çay bahçesinde, kahvehanelerde yüz yüze, diz dize gelerek oturduk ve sohbet 
ettik. Yine dükkaniarda vatandaşlarımızın ikramlarını aldık, oturduk konuştuk. 
Ben, siyasiterimizin yöreye daha fazla gitmesini, aynı zamanda gerek iç turizm 
açısından gerek inanç turizmi olarak gerekse tarihi ve doğal gbzellikleri 
itibarıyla yöremize daha çok seyahatlerin yapılmasının, normalleşmeyi 

sağlamak açısından da büyük bir hizmet olduğu kanaatini taşıyorum. Bu gezim 
sırasında, vatandaşlarımız, terörle ilgili olarak görmüş oldukları\ zararın 

farkındalar ve bugün yaşamış oldukları işsizliğin, yoksullaşmanın, bölgeden 
büyük şehirlere doğru akan göçün birinci sebebinin terör olduğunu ve daha 
sonra da iktidarların ihmallerinin olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla, teröre karşı 
yöre insanımızın şimdi daha mesafeli durduğu ve bir an evvel, huzur içerisinde 
sorunlarına çözüm bulunmasını... Asıl gündem, kendilerinin işsizlik, 

yoksullaşma, üretimsizlik *e kırsal alanlardaki, tarım açısından ekilebilir, 
biçilebilir arazilerin terk edilmiş olmasından, hayvancılığın terk edilmiş 

olmasından kaynaklanan genel yoksullaşmaya çare üretilmesidir. 

Şimdi, Türkiye'nin Medisimizde görülen gündemiyle vatandaşımızın 
gündemi birbiriyle uyuşmamaktadır. Hele, iktidar ve ana muhalefet partisinin 
polemiklerinin ortaya koymuş olduğu çekişmelerin, özellikle vatandaşımızın 
gündemiyle hiç alakasının olmadığını görüyorum ve kurumlar arası 

14 Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaptığı gezideki gözlemlerini paylaşan Yazıcıoğlu, 
Bölge halkının terörle arasına mesafe koyduğunu, ekonomik ve sosyal önlemlerle 
Bölgenin desteklenmesi gerektiğini ifade eder. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, 
Yasama Yılı 2, Cilt 22, Birleşim .ı 13, Sayfa 254 255) 
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gerginlikterin ve sadece iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki tartışmaların, 
vatandaş gündeminden çok uzak olduğu kanaatindeyim. Bu tespitlerimi de 
burada ifade etmek istiyorum. Vatandaşın asıl ve en önemli sorunu, işsizliğine 
çare üretilmesidir. Bingöl'de Gülbahar Barajı, Kiğı Barajı ve diğer orta ölçekli 
barajlar için sadece I 50 trilyon para aktanldığı takdirde tümünün bitirilebileceği 
görülüyor. 

Bakıyoruz ki Bingöl'de en fazla orman alanı bulunuyor, en fazla orman 
alanının olduğu Bingöl, ama Orman Bölge Müdürlüğü Bingöl'den alınmış, 

orman olmayan başka bir yere götürülmüş. Bu tür çelişkileri yöremizde birçok 
yerde gördüm. 

Tabii, GAP'la ilgili yeniden bir harekete geçitmiş olmasını 

memnuniyetle goruyorum ve karşılıyorum. Bu konuda önceki iktidarlada 
birlikte bu iktidarın da beş yıllık bir ihmali söz konusu olmuştur. (Mikrofon 
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Beş yıllık bu iktidarın da ihmal i 
söz konusu olmuştur. Şimdi harekete geçilm iş olmasını... Vatandaşlarımızın 
"Acaba seçim mi var? İşte, siz de geldiniz, Sayın Baykal geliyor, GAP 
projesiyle ilgili açıklamalar yapılıyor." sorularıyla karşılaştım, ancak, tabii bu 
sorunun muhatabının biz olmadığımızı vatandaşımız da biliyor. Çünkü biz 
seçim varken de gidiyorduk, seçim yokken de gidiyoruz. Sadece Diyarbakır'a 
yedi sekizinci gidişimiz, diğerlerine en az on-on beş defa gitmişliğimiz vardır. 
Seçimle alakası söz konusu değil, ancak beş yıl bekledikten sonra bu adımın 
atılmasını bu şekilde yorumlayanlar var. 

Ben buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, ihmalleri eleştiririz, 
neden yapılmadığını sorarız, ama niye yapıldığını sorgulamayız. Yapılan 

şeylerin hep beraber arkasında olmak ve Doğu'muzun, Güneydoğu'ınuzun 
kalkınmasının Türkiye'nin kalkınması olduğu gerçeğinden hareket ederek 
ülkemize topyekun bakmak zorundayız. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 
kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Ben bu duygular içerisinde, 
bölgemizin, yöreınİzin sorunlarının daha yakın takip edilmesi ve özellikle 
kuraklık dolayısıyla yüzde 90 fire vermiş olan vatandaşımızın... Sadece 
bankaya olan borçlarının bir yıl ertelenmiş olması münasebetiyle vatandaşımız -
hemen sözümü bitiriyorum diyor ki: "Benim Ziraat Bankasına borcum yok 
çünkü Ziraat Bankasından alamıyorum. Benim borcum, doğrudan doğruya, 
gübre alırken, mazot alırken yaptığım borçlar. Onun için bize daha hususi 
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teşvikler ve doğrudan doğruya üretime katkıda bulunabilecek, üretim yapmamı 
sağlayabilecek şekilde teşvikler yapılması lazım. Bu benim yarama çare 
üretmiyor." Dolayısıyla, topyekun İktidarımızla, muhalefet partilerimizle 
yurdumuzun her köşesine olduğu gibi bu yöreye de daha çok ilgi göstermek, 
dikkat sarf etmek mecburiyetindeyiz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 

kapatıldı) 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Yurdumuzun her köşesi 
mübarek, üstünde yaşayan herkes kardeşimizdir. 

Bu duygular içerisinde yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

11.8 Özelleştirme Sonrasında Telekom'daki İşçilerin İşten 
Çıkarılmaları ve Emekliliğe Zorlanmalarına İlişkin Gündem Dışı 
Konuşması (4 Kasım 2008)15 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Telekom'dan işçi 

çıkartmalar ve emekliye zorlamalarla ilgili söz almış bulunuyorum. 

Büyük Birlik Partisi olarak özelleştirmeye karşı değiliz ancak 
özelleştirmeler yapılırken stratejik kurumlarımızın özelleştirilmesinde milli 
hassasiyetlerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Yine, bankalarımızın ve milli 
fınans sektörüroüzde yabancı ağırlığının artmasından ve yabancıların kontrolüne 
geçmesinden ülke olarak endişe duymaktayız. Burada bu iki hususu öncelikle 
belirtmek istiyorum. 

Konuşmamın konusu özelleştirilen Telekom'da çalışanların yaşadıkları 
sıkıntılar olmakla birlikte özelleşen diğer kurumlarda da bütün çalışanlar aynı 
mağduriyeti yaşamaktadırlar. Özelleştirilen kurumlarda çalışan nitelikli 
personel işsiz kalmakta veya kamu kurumlarında 4/C statüsünde geçici olarak 
çalıştırılmaktadır. Yıllarca emek verdiği, ihtisaslaştığı işini kaybetmekte, 

15 Yazıcıoğlu, çok sayıda Telekom çalışanının diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilmesini eleştirir. Kalan personele teşvik adı altında ayrılma baskısı yapıldığını 
belirten Yazıcıoğlu, Telekom özelleştirme sürecinin kamu yararına yürütülemediğini 
öne sürer. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 30, Birleşim 12, 
Sayfa 359-360) 

TBMM KUTUPHANESI



40 ı TBMM'de Bir Lider 

nitelikli elemanken niteliksiz işçi olmakta ve gelir seviyesi asgari ücretin dahi 
altına düşmektedir. 

Özelleştirmeler yapılırken bu insanların hakkı ve hukuku korunmalıydı, 
birdenbire patronların vicdanına bırakılmamalıydı. Bu konuda ve genelde 
4/C'lilerin şartlarını düzeltmek için kanun teklifi de vermiş bulunmaktayım. 
Dolayısıyla Hükfımetin bu konu üzerinde durarak 4/C'lilerin mağduriyetini bir 
an evvel gidermesinde büyük yarar görmekteyim. 

Türk Telekom hisselerinin yüzde SS'inin satışı suretiyle 
özelleştirilmesinin üzerinden üç yıllık süre geçmiş olmasına rağmen personele 
yönelik uyguladığı olumsuz politikalar hala gündemi işgal etmektedir. 
Özelleştirme sonrasında yaptıkları ilk icraat, Hükumeti yanlarına alarak kamu 
görevlilerini beş yıllığına Hariri Ailesi'nin şirketi olan Oger Telekom 
kontrolündeki özel. Türk Telekom'a kiralamaya imkan veren kanunun 
Çıkarılmasını sağlamak olmuştur. İş bununla bitmemiş, çalışanlara güven 
vermeyen eylem ve uygulamaları meyvesini vererek ilk etapta I 3 bin memurun 
kamuya geçmesine çanak tutulmuştur. Böylece, ihaleyi alırken öngördükleri 
personel sayısı taahhüdüne uymadan, kısa yoldan karlarını artırabilecekleri bir 
imkana kavuşmuşlardır. ihale aşamasında Özelleştirme İdaresine verilen iş 
planında 48 bin personel çalıştırınayı taahhüt ederken bugün personel sayısı 32 
bin civarına inmiştir. Personel sayısının 20 bin civarında azalmasında en önemli 
etki kamu kurumlarına nakledilen personelden kaynaklanmaktadır. Daha 
sonraki sırayı ise getirdikleri teşviklerle iş sözleşmesi feshedilen personel 
alınmaktadır. Personel devlete nakledilerek devletin milyar dolarlık bir yük 
altına konulması sağlanmış, bu arada yıllarını ülkenin en kaliteli bir şekilde 
haberleşmesini temin etmek için ülkesine harcamış olan vefakar Telekom 
personelinin başka kurumlarda işe yaramaz bir duruma sürüklenmiş olması 
sağlanmıştır. Ne yazık ki hiç kimse bundan da rahatsızlık duymamıştır. 

Başka kamu kurumlarına nakil imkanı olan personel bir taraftan 
gönderilmeye devam edilirken bir taraftan da teşvik uygulamalarıyla personel 
sayısı azaltılmaya devam edilmektedir. Adına her ne kadar "teşvik" dense de 
belirledikleri norm kadronun statüsündeki personelin işine son verileceği 
yolunda personel arasında yayılan dedikoduyla bu teşvikler zorlamaya 
dönüşmüştür. 

İnsanları üzmeden, onları rahatsız etmeden, rızasını alarak bir teşvik 
sistemi getirilmesinin neyi kötüdür diyebilirsiniz ancak burada amaç teşvik 
değil, işten atma kriteri olarak bu yöntem kullanılmaktadır. Biz insanların kendi 
gönlüyle emekli olmasına veya emekliye teşvik edilmesine bir şey demiyoruz. 
Emekliye zorlamanın, dayatmanın karşısındayız. Bu tür uygulamalar 
neticesinde çalışanlarda tedirginlik oluşmuş ve işini kaybetme korkusu 
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yaşamaktadırlar. Bu düşünceyle beni de ziyarete gelerek endişelerini dile 
getirmişler ve bazı sorularına cevap aramışlardır. 

Şimdi buradan soruyorum: Daha ne kadar personel azaltılacaktır? 

Teşvikten sonra kendi kafalarındaki sayıya ulaşıncaya kadar personel işten 

atılmaya devam edecek midir? Küresel ekonomik kriz bahane edilerek çalışan 
sayısında bir azalmaya gidilecek midir? Bunların hepsi bizim de Türk Telekom 
çalışanlarının da kafasında asılı duran sorulardır. 

Sonuç olarak, bugünkü sonuçlara baktığımızda yabancı sermayenin 
gelmesi, istihdam ın artması, yatırımların çoğalması ve rekabetin geliştirilmesi ... 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurun uz. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) ... amacıyla yapılan 
özelleştirmelerin bu amaçlara maalesef hizmet etmediği görülmektedir. 
Sonuçları itibarıyla özelleştirilen kurumlarda ortaya konulan personel 
politikaları sayesinde istihdamın daralması ve devletin yükünün artmasına sebep 
olunmaktadır. 

Ayrıca, bu kuruluşlarımızı satın alan yabancılar elde ettikleri karı yurt 
dışına transfer ederek milli ekonomiye de zarar vermektedirler. 

Yukarıda açıkladığım endişeleri ve özelleştirilen kuruluşlardaki 

çalışanların mağduriyetlerini Hükfimetin dikkate alması dileğiyle yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcıoğlu. 
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Bölüm III 

BÜTÇE GÖRÜŞMELERiNDEKi KONUŞMALARI16 

111.1 - 1992 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı 
Bütçesi Üzerinde Yaptığı Konuşması (22 Mart 1992)17 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 
sözlerime başlarken, vatan savunmasında hayatını kaybeden bütün 
şehitlerimize, Allah'tan rahmetler diler, gazilerimize şükranlarımı arz ederek, 
hepinize en içten saygılarımı sunarım. 

Üzerinde yaşamış olduğumuz coğrafya, yeryuzunun en kritik 
bölgelerinden biridir. Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyayı vatan yapmak için 
çok can verdik; dört yanı düşmanla çevirili bu vatanda yaşayabilmek için 
gerekli diyeti fazlasıyla ödedik. 

16 Bütçe görüşmelerinde, gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarının miktarını 
belirleyen ve bu harcamalara izin veren Bütçe Kanunu Tasarısı ile birlikte, geçen yılda 
yapılan kamu harcamalarının kesinleştirildiği Kesinhesap Kanunu Tasarısı birlikte ele 
alınmaktadır. Bu görüşmelerde, Hükümetin ekonomi ve maliye politikaları tartışıldığı 
gibi sosyal sorunlar irdelenmekte, bütçesi ve kesinhesabı üzerinden bakanlıklar ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri değerlendirilmektedir. 
17 Yazıcıoğlu Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına aleyhte söz almıştır. 
Ordunun siyasetten uzak durması gereğini tarihi örneklerle vurgulayan Yazıcıoğlu, 12 
Eylülün izlerinin artık silinmesini isterken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bazı 
mensuplarına yaptığı uygulamalara tepki göstererek milletin değerlerine saygı 

gösterilmesi beklentisini dile getirmiştir. Ayrıca, Azerbaycan'daki gelişmelere dikkat 
çekerek jeostratejik tahlillerde bulunmuştur. {TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, 
Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleş im 58, Sayfa 1 84-187) 
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Unutulmamahdır ki, bu netice, ordu-mi1let almamızın ürünüdür. Türk 
Milleti, 21 inci Yüzyıla girerken, bütün vasıflarından önce, geçmişi 5 bin yıl 
öncesine uzanan köklü ordusuyla, hür ve bağımsız yaşama iradesiyle, var 
olmaya devam edecektir. 

Mil1i Savunmamız ve cisimlendiği Ordumuz, mi1letimizin hür ve 
bağımsız olarak yaşama iradesinin tecelligahıdır. Mil1i' Savunma Bakanlığı 
bütçelerinin herhangi bir kesintiye uğramadan Yüce Mec1isten geçmesi, 
cumhuriyet tarihi boyunca bir gelenek olmuştur. Bu gelenek, mil1etimizin de 
tercihini yansıtmaktadır. Ordumuzun en etkili teçhizada donatılması, savaş 

kabiliyetini azamiye çıkaracak organizasyonlara ve donamma sahip olması, 
milli iradenin tartışılmaz rüknüdür. 

Bu çerçevede, insan unsuruna dayanan, kalabalık ordudan, hareket 
kabiliyeti ve silahlı gücü yüksek potansiyel orduya, profesyonel orduya geçiş 
için gereken reorganizasyonların en kısa zamanda tamamlanması çalışmalarını 
faydalı bulmaktayız. 

Milletimiz, geçmişte olduğu gibi, bugün de gurur kaynağı olan Ordusu 
için, mahyla, canıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. 

Çağımız, sadece kendi sınırlarını korumaya yönelik savunma 
sistemlerini faydalı görmemektedir; bölgede etkin olacak ve milli' misakımızın 
ötesindeki gelişmelere de anında müdahale edebilecek bir kabiliyete, 
mobilizasyona sahip olacak bir milli savunma anlayışının geliştirilmesi faydalı 
olacaktır. 

Sovyetler Birliğinin yok olması ve iki kutuplu dünyadan çok kutuplu 
dünyaya geçişle birlikte, jeopolitik açıdan dünyanın hassas mevkiinde bulunan 
Türkiye, kendi ordusuyla ayakları üzerinde durabilmek mecburiyetindedir. 
Dünyada esen barış rüzgarları, "daha adil ve insanca bir dünya" özlemleri 
kimseyi aldatmasın. Türk Milleti, dünya milletleri ailesi içerisinde onuruyla 
yaşayabilmek için, her zamankinden daha çok kendi ordusuna dayanacak, 
ondan güç alacaktır. 

Ordumuz, mil11 bağımsızlığımızın teminatıdır ve böylece kalmalıdır. 
Ordumuzun, millet nezdindeki şerefli mevkiini zedeleyen her türlü siyasi 
ihtilafın uzağında tutulması, menfaat çekişmelerinin üzerinde görülmesi, 
kendisinden beklenen görevleri hakkıyla yerine getirebilmesi için elzemdir. 
Ordu, ülke siyasetinin üzerinde, milli siyasetin ana unsuru olarak kalmalıdır. 
Bunun için, sivil otoriteye itaat, şart ve lüzumludur. 

27 Mayıs ihtilaliyle başlayan, ı 2 Eylül ı 980 ihtilaliyle son perdesi 
kapanan ordu müdahaleleri, her şeyden önce, ülke savunmasıyla görevli 
ordunun kadrini kırmıştır. Türkiye, bir az gelişmiş ülke değildir. Ordumuz da az 
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gelişmiş bir ülke ordusu değildir. Ordunun siyasete girdiği her dönem, yakın 
tarihimizin acı kayıplarını doğurmuştur. 93 Harbi diye bilinen ı 877- ı 878 
Osmanlı-Rus Savaşı, tarihimizin en büyük felaketlerinden biridir. İttihatçı 
subayların kışialarından çıkıp ülke yönetimine müdahale etmeleri, bütün 
Balkanları kaybetmemiz sonucunu doğurmuştur. Ordunun siyaset dışında 

tutulması, sivil otoriteye muti kılınması, tarihte görülen örnekleri gibi, her 
şeyden önce, milli menfaatlarımızın gereğidir. Yapılmış olan ihtilallerin 
bıraktığı miras, ordumuzun itibarını sarsmak ve milletimiz nezdinde güvensizlik 
yaratmaktan ibarettir. Ordu, Demokles'in kılıcı gibi, gerektiğinde halkın 

iradesinin karşısına çıkacak bir güç olarak görülmemelidir. Ordunun, iç siyaset 
için, siyasi çekişmelerin tarafı olarak kışialarından çıktığı her dönem, ordu ve 
devletin itibarının zedelendiği dönemler olmuştur. Unutulmamalı ki, 
milletimizin, tarihi boyunca karşılaştığı en zorlu imtihan, yani Kurtuluş savaşı, 
bu Meclisin sevk ve idaresiyle gerçekleştirilmiştir, öyle bir dönemde de ordu, 
milli iradeye tamamen sadakat göstermiştir. 

Ordunun milli iradeyi hiçe sayarak ülke yönetimine el koyduğu 12 
Eylül dönemi, hala kara bulutlarla kaplı dır. ı 2 Eylül, ordu ile milletin arasını 
açmıştır. I 2 Eylülde işkence vardır, ı 2 Eylülde insan hakları ihlalleri vardır; 12 
Eylülde milletimizin maruz kaldığı haksızlıklar vardır, 12 Eylülde hak ve 
menfaatların korunması değil hak ve menfaatların çiğneoişleri vardır. 

Bu sebeple, ı2 Eylülün yarattığı tahribatlar ortadan kaldırılmalı, telafi 
edilmelidir. Bunu, hakkın iadesiyle birlikte, Ordunun itibarının iadesi için 
istiyoruz. Milletimizle ordu arasındaki barış, bu sayede yeniden sağlanmalıdır. 

işkence, insanlık suçudur. I 2 Eylül işkencecil eri, ordu ile milleti 
birbirinden ayırmış ve küstürmüştür. Kahraman Ordumuzun vefakar ve cefakar 
mensuplarını tenzih ederek, işkencecilerin teşhir edilmelerini ve 
yargılanmalarını istemeyi, o dönemin çilesini ve sıkıntısını çekmiş olan bir 
milletvekili olarak da, en tabii hak olarak buradan ifade etmek istiyorum. (MÇP 
sıralarından alkışlar) C-5 gibi işkencehaneleri kuranlar ve işletenler, buralarda 
hukuku ve insan haklarını katledenler açıklanmalı ve yargılanmalıdır. Orduyu 
töhmet altında bırakan bu lekeler mutlaka temizlenmelidir. 

Bunları isterken, iç güvenliğimizle ilgili olarak, fedakarca, kış 

günlerinde dağ başında mücadele veren güvenlik kuvvetlerimizi geriletmek ya 
da onları demoralize etmek kastıyla söylemiyorum; tam aksine, Ordunun, iç 
güvenlikten de tamamen çıkarılarak, sıynlarak, kendi görevinin başına 
dönmesini faydalı gördüğüm için ifade etmek istiyorum. 

Ordunun siyaset dışında tutulması, asli görevine hasredilmesi, ordu 
mensuplarından çok sivil ihtilalcilerin gayretkeşliklerinden vazgeçmeleriyle 
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mümkündür. Çok partili hayata geçişimizden bu yana, milli iradenin şahsi 
isteklerine uymadığını gören bazı çevrelerin ilk işi, orduya davetiye çıkarmak 
olmuştur. Ordudan evvel, bu sivil davetiyecilerin kendilerine çekidüzen 
vermeleri gerekmektedir, "önce Türkiye, sonra mülkiye, on yılda bir harbiye" 
anlayışı kesinlikle gündemden çıkarılmalıdır. 

Silahlı Kuvvetler mensupları, alışveriş merkezleri, lojmanları, sosyal, 
kültürel tesisleriyle toplumun bütününden yalıtılmış bir şekilde yaşamaktadır. 
Bu durum, Türk Milletinin temel hasJetlerinden olan ordu-millet kaynaşmasını 
engellemektedir. Silahlı Kuvvetler mensuplarının, Etlatun'un "koruyucular 
sınıfı" gibi, toplumdan izole edilerek yaşamaya mahkum edilmesi, her şeyden 
önce, ordu mensupianna haksızlıktır. Bu tür düzenlemelere ve uygulamalara -
diğer kamu kuruluşlarında da düşündüğümüz gibi- son verilerek, ordu 
mensuplarının, ülke sosyal ve kültürel hayatına aktif bir şekilde katılmalarının 
temini isabetli olacaktır. Kapalı bir ordu düzeni, mensuplarını toplumdan 
tamamen ayırmakta, demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir model yerine totaliter 
bir yapıyı çağrıştırmaktadır. 

Ordu, milletin ordusudur; bu milleti ve onun manevi birliği olan devleti 
ve vatanı korumak için vardır. Bu millet Müslümandır ve bu inançlar potansiyel 
tehlike olamaz. (MÇP ve RP sıralarından alkışlar) 

"Başörtülü hanımı olanlar, içki içmeyen]er, namaz kılanlar takibata 
alınıyor, bilgisi ve kabiliyeti ne olursa olsun yükselemiyor" gibi görüntü ve 
iddialar vardır. Bu konu üzerinde Sayın Bakanın burada yapmış olduğu 

açıklamalar var; ancak, ortada bir gerçek de vardır ki, basınımıza intikal etmiş 
olan bir genelgede, açıkça, başörtülü hanımı olanların, içki içmeyenierin takibat 
altında bulundurulması gerektiği hususu vurgulanmıştır. Bunun, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin disipliniyle bir alakasının olduğuna inanmıyoruz. (MÇP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi iç dinamiğinde, bilgi düzeyini artırarak, 
teknolojik gelişmesini tamamlayarak, mobiliteye uygun şekilde, çağın icap 
ettirdiği manevra kabiliyetini en yüksek seviyeye çıkaracak şekilde eğitimini 
geliştirmeye mesaisini verirse, disiplini daha iyi oluşturacağına inanıyorum; 
ama, içki içmernek disiplinsizlik olarak değerlendiriliyorsa, ailenin içişlerine 

ordu karışıyorsa, bunun disiplinle alakası olduğu kanaatinde değiliz. 

Ayrıca, Çekiç Güç'ün Türkiye'de konuşlandırmasıyla alakah olarak da 
Sayın Bakan, güneyimizdeki sıcak savaş dolayısıyla meydana gelen 
hassasiyetİn bir sonucu olarak Çekiç Güç'ün buraya yerleştirildiğini ifade 
etmiştir; ama, Çekiç Güç'ün geliş sebebi, Irak'taki hadiselerdir. O halde, Çekiç 
Güç Irak toprakları içerisinde konuşlandırılmalıdır. Oradaki halkın uğramış 

TBMM KUTUPHANESI



46 ı TBMM'de Bir Lider 

olduğu haksızlık ve insan haklarına karşı kullanılacaksa, bu haksızlık, Türkiye 
toprakları içerisinde değil, Türkiye topraklarının dışında cereyan etmektedir. O 
sebeple, Çekiç Güç,ün, bir an evvel ülke topraklarının dışına çıkarılmasının icap 
ettiğine inanıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi milli savunmasını, hiçbir dış 
kaynağa ihtiyaç duymaksızın yapabilecek kabiliyettedir; buna inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada, Azerbaycan,daki son olaylara da 
değinmek istiyorum. 

Dünyadaki blokların çatiarnası ve yeni dengelerin oluşmasıyla birlikte 
Asya,da yeni Türk cumhuriyetierinin bağımsızlıklarını ilan etmesi, dünyadaki 
emperyalistlerin iştahlarını ve emperyalistlerin hedeflerini buraya çevirmiştir. 
Bu noktada, önümüzdeki ufuk, Türkiye,nin, bölgede lider bir ülke olarak, dünya 
coğrafyasında yeni dengenin miğferi olacağını göstermektedir, İşte, bu yeni 
gelişmeyi önlemek, Türk dünyası ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kesecek tarihten 
beri özlemi taşınan büyük Ermenistan 1 ı devreye sokmak planı, hemen gündeme 
getirilmiştir. 

Azerbaycan,daki Karabağ meselesi, Azerbaycan,ın bir iç işi değildir; 

ondan öte, şu gün yaşanan mezalim, Azerbaycan,daki insan hakları ihlali, her 
şeyden evvel Türkiye,nin bir insan hakları meselesi olarak meseleye müdahil 
olmasını gerektirmektedir. Ayrıca, soydaşlarımızdır oradakiler, 
dindaşlarımızdır; bu sebeple, bizim sıcak takibimizi icap ettirmektedir. 
Milletlerarası anlaşmalardaki yükümlülüklerimiz, Paris Şartına, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesine ve AGİK sözleşmesine attığımız imzalar, meseleye 
sıcak bakmamızı icap ettirmektedir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu,da meydana 
gelen olaylarla Ermenistan,daki olayların birbirinden alakasız olmadığı inancı 
içinde bulunmaktayız. 

BAŞKAN - Sayın Y azıcıoğlu, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) Dolayısıyla, bugün 
Ermenistan,ın Azerbaycan,da sonuç alması; Batılı bazı ülkelerin desteğiyle, bin 
yıldır karışıp kaynaşmış olduğumuz, dini, imanı, kitabı, peygamberi bir olan 
kendi soydaşlarımızı, kendi bağrımızdan koparacak ve vatan coğrafyamızı 
bölmek ve parçalamakla sonuçlandırılacak güneydoğudaki suni, dıştan 
yönetilen olayın Ermenistan hadisesiyle de paralel gelişmesi halinde, İslam 
dünyasıyla ve Türk dünyasıyla aramıza perde gerileceğini ifade ediyorum. 
Dolayısıyla, savunmamızın, gerçek misakı millimizi koruyacak şekilde 
oluşturulmasını temenni ediyor, bütçenin milletimize hayırlı olmasını Cenabı 
Allah,tan diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
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111.2 - 1992 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
" 18 U zerinde Yaptığı Konuşması (20 Mart 1992) 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Ulaştırma Bakan h ğı I 992 yılı bütçesinin m illetimize hayırlı 

olmasını diliyor ve hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. 

Türkiye'de çok sözü edilen milli birlik ve beraberlik kavramını sadece 
sosyal ve kültürel ortak paydalar çerçevesinde değerlendirmek yanlış olmasa da, 
eksik bir tutumdur. Mil ll birlik ve beraberlik açısından son derece önemli temel 
unsurlardan birisi de, ülkenin ekonomik alanda bütünleştirilmesidir. Eğer bir 
ülkede farklı gelişmişlik seviyeleri ve birbirinden ayrı ekonomik yapılar varsa 
ve sosyal ve kültürel alanda da kolonileşmeye hizmet ediliyorsa, o zaman, 
memleketimizde milli birlik ve bütünlüğü de korumak mümkün olmayacaktır. 
Dolayısıyla, Edirne'deki insanımızdan Hakkari'deki insanımıza kadar 
milletimizin ekonomik ortak paydalardan faydalanabilmesini temin edebilmek 
için, milli birliğe paralel olarak ekonomide de milli birlikteliği sağlamak 
zorundayız. 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, diğer bakanlık faaliyetlerinin önemi . 
saklı kalmak kaydıyla, Ulaştırma Bakanlığının faaliyetleri bu açıdan çok önem 
arz etmektedir. Ulaştırma Bakanlığı,. çağımızın getirmiş olduğu iletişim 

ihtiyacım en süratli noktaya getirebilmek ve ekonomide bütünlüğü 

sağlayabilmek açısından çok önem ifade etmektedir. Bu bakımdan, Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana meseleye yaklaştığımızda ulaştırma 

alanında ülkemizin kıt kaynaklarına rağmen ciddi yatırımların, ciddi 
çalışmaların olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Ancak, başından itibaren 
bir tercih olarak ele alınan, ulaştırmadakara taşımacılığına ağırlık verilmesinin, 
ekonomide bütünlüğü büyük ölçüde engellediği kanaatini taşımaktayım. Diğer 
Avrupa ülkelerinde, Japonya'da kara taşımacılığından daha çok demiryolu 
taşımacılığına önem verilmiştir. Bunun, yük taşımacılığında ve aynı zamanda 
insan taşımacılığında hızlı trenlerin geliştirilmesiyle, toplum arasındaki iletişime 
yoğunluk kazandırılınasına büyük katkısı olmaktadır. 

18 Yazıcıoğlu, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına aleyhte söz almıştır. 
Ulaşım ve milli beraberlik arasında bağ kuran Yazıcıoğlu, teknolojik gelişmeler 

karşısında iletişim alanında da çoğulculuğun gözetilmesini savunmuştur. Kara 
ulaştırmasındaki sorunlara değinen Yazıcıoğlu, Türk tırcılığının desteklenmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı I, Cilt 7, 
Birleşim 56, Sayfa 584-586) 
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Milli bütünlük ölçütünün ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğine 

inanmaktayım. Bu çerçevede, GAP'ı merkez alacak bir otohan ve hızlı tren 
taşımacılığı projesi hızla hayata geçirilmelidir diyorum. Böylelikle, GAP'ın 
gerçekleşmesiyle doğacak ekonomik potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi, 
diğer yandan, hızlanan coğrafi mobilitenin, milli bütünlüğün oluşmasında da 
önemli katkısının olacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma alanında bir diğer proje, Sovyetler 
Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetlerine ve 
Uzakdoğu'ya yönelik hızlı bir taşımacılık sisteminin planlanması ve 
uygulanmasıdır. Tarihin bu dönüm noktasında, Türkiye, yeni bir ipek yolunu 
kurmanın öncülüğünü yapmalıdır. Bu proje, sadece Türklük coğrafyası için 
değil, bütün bölge ülkeleri için refahın ve barışın can damarı olacaktır. 

Bakanlık faaliyetleriyle ilgili bir diğer mesele, kitle iletişimi alanındaki 
devlet tekelciliğidir. Son senelerde bu tekelcilik belli ölçüde kırılmış olmakla 
beraber, halen fiili durumuyla kanuni mevzuat arasında bir uyumsuzluk söz 
konusudur. Kanaatimce, demokrasi, temel hak ve hürriyetlerde, örgütlü toplum 
anlayışına uygun olarak gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak, bu alanda devlet 
tekelciliği son bulmalıdır. Belediyeler, siyasi partiler, dini cemaatler, meslek 
kuruluşları, sendikalar ve her türlü örgütlü kesim, modem iletişim tekniklerini 
serbestçe kullanabilmeli, görüş ve faaliyetlerini topluma ulaştırabilmelidirler. 
Sosyal ve siyasi pluralizm, modem toplumun en temel değerlerinden biri olarak 
kabul ediliyorsa, bunun gerçekleşmesine teknik alanda imkan verilmelidir. Kitle 
iletişiminden bahsetmişken -yeri geldiği için- Türk dünyasına yönelik bir 
projeden söz etmeden geçemeyeceğim. 

Bugün bu coğrafyada süratli ve sağlıklı bir bilgi akışına ihtiyaç vardır. .. 
Bu alanda PTT'nin altyapısını üstleneceği Türk Cumhuriyetleri Ajansı şeklinde 
ortak bir ajansın oluşturulmasında fayda görmekteyim. Böyle bir ajans, iyi bir 
planlamayla, dünya haber trafiği içinde, şüphesiz, hatırı sayılır bir öneme 
kavuşmuş olacaktır. 

TRT'nin radyo-link ve verici istasyonlarında çalışan personeli, bir 
kanunla, PTT'ye nakledilmişti. Bu kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilerek, 6 ay içerisinde uygun bir kanun çıkarılması şartına bağlanmıştı. Sayın 
Bakan, geçtiğimiz dönemde bu hususta en çok eleştiri getiren 
milletvekillerinden birisiydi/Dolayısıyla, bugün çalışanları büyük ölçüde 
mağdur eden bu uygulamanın, bir kanuni boşluk içerisine düşülmesi dolayısıyla 
endişeye sevk edilen ve mağdur edilen personelin durumunun ne hal alacağını, 
bu uygulama ve kanuni boşluğunun ne zaman ortadan kaldırılacağını merak 
etmekteyiz. Bu konuyu bir soru olarak yöneltiyor ve aydınlığa 

kavuşturulmasının yararlı olacağına inanıyorum. 
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Uydu yayınlar, toplumumuzun ahlaki ve manevi değerlerini büyük 
ölçüde tahrip etmektedir. Dolayısıyla, uydu yayınlarının milli kültürümüze 
yaptığı tahribatı önlemek için, kültürlerin gümrük duvarı tanımadığını ve 
kültürlerin uydular aracılığıyla gümrükleri tamamen ortadan kaldırdığını 

dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Yabancı kültürlere karşı kültürümüzün 
mücadele edebilmesi için, uydu yayınlarının karşısında milJ'i kültürümüzü güçlü 
kılacak, ayakta tutacak, bunlar karşısında denge oluşturacak şekilde kendi milli 
uydu sistemimizi oluşturup, buna karşılık da milli kültürümüzün bu kavgada 
başarılı çıkmasını sağlamak zorundayız. 

Bu noktada, zamanımızın çok dar oluşu sebebiyle, karayolu 
taşımacıhğıyla alakah olarak bir iki hususa değinmek istiyorum. 

ı 992 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısında, Bakanlıkça, kara ulaştırması 
sektörüyle ilgili olarak; taşımaların düzenli ve güvenli hale getirilmesi 
hususunda denetimler yapmak ve tedbirler almak, karayolu taşımacılığıyla ilgili 
bütün kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın uygulanmasını 

sağlamak ve denetlemek ... " denilmektedir. Ancak, bu tedbirleri hangi personelle 
aldığı ve denetlerneyi hangi personele yaptırdığı hususu merak konusudur. Eğer 
böyle bir şey yapıldıysa, şayanı dikkattir; çünkü, Kara Ulaştırması Genel 
Müdürlüğünün 55 adet Genel Müdürlük ve Bakanlık merkezinde, 50-60 
civarında da taşrada, çeşitli bölge ve mahallerde personeli var. Bunların da 
tamamı idari personeldir. Bunlarla, hangi taşıma olayında hangi fırma 

bürosunun veya taşımacılık sektöründe meydana gelen istenmeyen olumsuz bir 
olayın denetimini yaptı, bunu, hangi yatırım gücüne istinaden yaptı ve bu 
konuyla ilgili hangi raporları hazırladılar? Bu konuda denetim yapan kaç tane 
denetim elemanı var? Yoksa, idari personel günlük işlemleri yetiştirip, ayrıca 
denetleme görevi de mi, yapıyor? Bu!Jiar, cevap bekleyen sorulardır. Artık, 

yönetim olarak, sorumlular olarak önümüzü görmeliyiz. 

Bir diğer husus da, uluslararası çalışan TIR fılosunun güçlendirmesi 
konusudur. Bugün Türk taşıma fılosu, 8- ı 2 yaş arasındaki araçlardan 
müteşekkil olup, ekonomik ömrünü doldurmak üzeredir. Devamlı surette, ı O 
yaşın üzerindeki taşıtların Avrupa ülkelerine sokulmayacağı yönünde sesler 
yükselmektedir. Ayrıca, Türkiye'de üretilen çekiciler 260-280 beygir gücünden 
oluşmaktadır; oysa Avrupa'da 560-580 beygir gücünde, yani daha güdü 
çekicilerden oluşan fılolar vardır. Hal böyle olunca, pek tabii ki, bizim 
taşımacılarımız rakiplerinin bu güçlü fılolarıyla rekabet şansını 

yakalayamamaktadırlar. Lüks tüketim malları ithali yerine, ya bu güçlü 
çekicilerin ülkemizde üretimi sağlanmalı ya da bu evsaftaki çekicilerin ithali 
için gerekli kaynak ve teşvik tedbirleri, zaman geçirilmeden alınmalıdır. Çünkü, 
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taşıma sektörü, hem Türk turizmi açısından, hem ithalat ve ihracat açısından 
hem de navlun girdisi açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. 

Uluslararası kara taşımacılığı, 1983- ı 984 yıllarından sonra, yıllar 

itibariyle, ülkemize 600 milyon ile 1 milyar dolar arasında döviz girdisi 
sağlamaktadır. Bu itibarla, anında gelire veya üretime dönüştürebilecek 

sektörlerin desteklenmesinde öncelikierin iyi tespit edilmesi gereklidir. 

Bu vesileyle, Sivas'ta bulunan TÜDEMSAŞ'ın, ülke ekonomisine büyük 
katkılarda bulunan, köklü ve ciddi bir fabrika olduğunu, cumhuriyetimizin 
kuruluşunda en önemli yatırımlardan birisi olarak meydana getirildiğini; ama, 
her geçen gün kapasite olarak, personel olarak azaltıldığını ve dolayısıyla 

TÜDEMSAŞ'ın tam kapasiteyle çalışır hale getirilip, ülke ekonomisine katkıda 
bulunacak bir şekle -bir an evvel- dönüştürülmesini Sayın Bakanlığıİnızdan 
istirham etmekteyim. 

Bakanlık bütçesinin ülkemize hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyor, 
saygılar sunuyorum. (MÇP sıralarından alkışlar) 

111.3 - 1993 Yılı Bütçesi Görüşmelerinde Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Yaptığı Konuşması (20 Aralık 1992)19 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın muhterem bürokratları; 

sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Cari masrafların ve personel masraflarının, toplam giderlerin tamamına 
yakınını oluşturduğu; yatırımların yüzde ı O'u bile bulmadığı bir Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle karşı karşıyayız. Bu devasa kuruluş, bugüne 
kadar elbette Türk tarımına büyük hizmetler vermiştir. Küçük ve özerk 
kuruluşlara dönülmesi, bununla daha etkin bir yapılanmaya gidilmesi ve birçok 
konunun üretici örgütlerine bırakılması gerekirken, çağdaş gelişmenin tersine, 
bu bütçeden sonra, daha devasa bir Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla karşı 
karşıya kalacağız. 

19 Yazıcıoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına lehte söz 
almıştır. Bakanlığın yeniden yapılandırılması gereğinden söz eden Yazıcıoğlu, üretici 
kooperatİf ve birliklerinin etkinleştirilmesini önemı iştir. Tarımsal yayıncılığın önemine 
dikkat çeken Yazıcıoğlu, hayvancılığın durumuna ilişkin değerlendirmelerini de Genel 
Kurulla paylaşmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 25, 
Birleş im 4 7, Sayfa 493-496) 
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Dünyadaki, devletin küçülmesi yönündeki genel eğilimiere ters olarak, 
devleti büyüten dinazor genel müdürlükler tesis etmek yerine; mevzuatı, 

kontrolü, koordinasyonu güçlendirmek ve araştırmaları artırmak, en önemlisi 
de, çiftçiye yayım hizmetini, aksatmadan ulaştırmak gerekmektedir. 

Bir konu mu geri kalmıştır; hemen o konu hakkında bir genel müdürlük 
tesis ederek o konuyu şaha kaldıracağımızı zannediyoruz. Oysa, gıda genel 
müdürlüğünden önce, şu genel gıda yasasını bir çıkaralım; bu, yıllardır Mecliste 
bekliyor. Bir kere, şu kooperatifleri devlet kuruluşu zannetme hastalığından 
kurtulalım. Dikkat ediyorum, Bakanlık yetkilileri zaman zaman çeşitli 

toplantılarda, koperatiflerden, "Bakanlığımıza bağlı kooperatifler" diye 
bahsediyorlar. Bu bakımdan, Kooperatifler Genel Müdürlüğü yerine, 
kooperatifierin üst birliklerini ve bankalarını kuralım, kooperatifierin 
ekonomideki rolünü artıracak tedbirler alalım. 

Öte yandan, Toprak Reformu Genel Müdürlüğü diye bir genel 
müdürlüğümüz var. Şimdi de Toprak-Su Genel Müdürlüğünü kuruyoruz. Bu 
yeni genel müdürlüğe, Köy Hizmetleri ve Toprak Reformu Genel 
Müdürlüklerinden koparılan görevler ve şubeler monte ediyoruz. Korkarım ki, 
önümüzdeki yıl bu üç genel müdürlüğün işleri birbirine karışacaktır. 

Hayvancılık konusunu da, su ürünleri konusunu da, ne bakanlık ne de 
genel müdürlük kurarak değil, gerçekten ülke hayvancılığını geliştirecek 

tedbirler alarak çözebilirsiniz. Hayvancılığımızı samana bağımlılıktan 

kurtarmadıkça, gelişmişliği yakalamamız mümkün değildir. Süt inekçiliği, besi 
sığırcılığı, su kaynaklarını yeterince değerlendiren bir su ürünleri yetiştiriciliği 
sahalarında ciddi projeler hazırlamak daha yerinde olmaz mı? 

Sonra, TYUAP'ın (Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi) 
birinci ve ikinci projelerinden çıkan sonuçlar nelerdİr? Bunları 

değerlendirebildik mi? 

Dünya Bankası projeleri, ipin ucunu başkasına vermek değil, gerçekten 
tarımsal kalkınmamızı sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Bakanlığın en son 
terk edeceği iş, tarımsal yayımdır. 

Lütfen, çiftçinin olması gereken birliklerden, kooperatiflerden ve 
işlerden artık elimizi çekelim. Bundan böyle, tarımsal yayım, genel müdürlükler 
arasında gidip gelen, ama amacına ulaşamayacak bir alan olarak kalacaktır. 

Bakanlığın bu asli görevi, ne yazık ki, reorganizasyonda ihmal 
edilmiştir. Ben, Bakanlığın önceki organizasyonunun da sağlıklı olduğunu iddia 
etmiyorum; ama, onun aksayan yönlerini çözme yerine, Bakanlığı çağdışı bir 
şekilde kurumlar yığını haline getirip, her şeyi iyiden İyiye arapsaçına 
döndürmeye de hakkımız yoktur. Aksayan en önemli konu neydi? Merkez 
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teşkilatı ile taşra teşkilatları arasındaki iletişimsizlik, koordinasyonsuzluk idi. 
önce bunu gidermeye çalışmamız gerekmez miydi? 

Bakın, yeni Hükümetin göreve geldiğinden bu güne bir yıl geçti; geçen 
yıl, Türkiye'yi kasıp kavuran sığır vebasının bu denli yayılmasının ve 
milyarlarca lira zarara uğranılmasının hesabını verecek kimse bulunamadı. 
Hatta, esasen hakkında soruşturma açılması gereken dönemin sayın bakanı, 

şimdi, bu konuyla ilgili soruşturma komisyonuna üye olarak alınmıştır. 

Damızlık hayvan ithali konusu da her vesileyle gündeme geldi; 
televizyon programlarında yayınlandı, ilmi toplantılarda gündeme geldi; 
Bakanlıkta, köyde kentte konuşuldu. Memleketin zaten zar zor ortaya çıkan 
kaynaklarını, dövizlerini, Alman ve Hallandalı çiftçilere kaptırmanın alemi 
olmadığına inanıyorum. 

Türkiye'de üniversiteleri de, çiftçi birliklerini de devreye sokan ve 
Bakanlığın da koordine edeceği bir sistem kurulamaz mı? Çiftçi birliklerinin 
gecikilmeden tesis edilmesi; gerekmektedir ve çağdaş gelişmeye ayak 
uydurmamız lazımdır. Katılımcılık ve sivil toplum unsurlarının yaygıntaşacağı 
gelecekten kaçmayalım. Her işi Bakanlık uhdesinde toplamayalım. Çiftçi 
birliklerine yönelmek ve birçok işi onlara yüklemek tarımsal desteklerneyi de bu 
doğrultuda yapmak lazımdır. 

Türkiye'miz, gen kaynakları bakımından, dünyada eşine ender rastlanan 
ülkeler arasındadır. Tıbbi ve endemik bitkilerimiz, hayvan çeşitlerimiz, yurt 
dışına kaçırılmaktadır. Bitkilerin gelişmesinde önemli rolü olan Bambus arılan, 
köylerimizden toplanmakta ve 135 guldene Hollanda'ya satılmaktadır. Oysa ki, 
bu ülkede fiyatı bin guldenin üzerindedir. Bunun gibi, Karadeniz' deki yılan 
çeşitlerimiz de, yurt dışına kaçırılmaktadır. Ankara Keçisi dünya literatüründe 
yer almasına rağmen, biz ona "tiftik keçisi" demişiz ve nesiini tüketmişiz, 
günümüzde keçi eti ve sütü konusunda Batı'da önemli gelişmeler vardır. Bu 
konuda, ne yazık ki, hiçbir çalışmanın Bakanlığımızda olmadığını 

zannediyorum. 

Bu Bakanlık, geçmişte, gerek ıslah gerek yetiştiricilik konusunda büyük 
hizmetler verdi şüphesiz. Ancak, bugün adeta, Bakanlığın bu hizmet misyonu 
kaybolmuş gibidir. Hizmet eden, çalışan elemanlarını teşvik müessesesi bu 
Bakanlıkta ortadan kaldırılmıştır. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır; 
ama, bu konuda, birkaç kişiyi, yurt dışına, ilgili veya ilgisiz konularda 
göndermekten başka ne tür bir yatırımdan bahsedebiliriz? Bu Bakanlıkta, ne 
yazık ki, hizmet içi eğitim, 1980'1i yıllardan bu yana, özellikle son zamanlarda 
adeta durdurulmuş durumdadır. 
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Bir diğer önemli konu da, tarımsal araştırmalardır. Biz daha, tarım 
kavramının neyi kapsadığının farkında değiliz. Bakanlık bile, "tarım" deyince, 
bitkisel üretimi anlamaktadır. "Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" ismi, 
"Araştırmalar Genel Müdürlüğü" olarak niye değiştirilmiştir? 

Yapılan araştırmaların yayım hizmetine sunulamaması da bir başka 
önemli problemdir. Reorganizasyonda, Araştırma Genel Müdürlüğü olmasına 
rağmen, yayımla ilgili bir birim yoktur. Her genel müdürlüğün yayım yapması 
ise, kanşıklıklara ve dublikasyonlara sebep olacaktır. 

öte yandan, gıda, çevre, su ürünleri gibi konular birer birer bu 
Bakanlığın elinden alınmaya çalışılırken, ziraat mühendisleri tarlaya, veteriner 
hekimler ağıla, alııra mahkum hale getirilmiş; her iki meslekte de mesleki itibar 
küçülmüş, küçültülmüş; işsizler ordusunda bu iki meslekten de yığınla 

insanımız yer almıştır. 

Bakanlık, önce bu meseleye el atmalıdır. Bunların hepsini işe alsın ve 
devlette çalıştırsın demiyorum; bir araya gelen üç beş ziraat mühendisi ve 
veteriner hekimin yapacağı bir proje de desteklenebilir ve bunlar, devlet 
kapısında yük olmaktansa, işadamı, üretici olarak ekonomide yerlerini alırlar; 
bu konuda organizasyonlara gidilebilir. 

Öte yandan, tarımla ilgili bazı alt sektörlerde de Sanayi Bakanlığının 
kontrolü söz konusudur. Desteklemede, ana politika, strateji yoktur. Oysa, 
tarımsal üretim desteklenirken, onun işleme sanayiiyle koordineli olması 

gerekir. Avrupa Topluluğu mevzuatı incelenmiş midir? Yıllardır her bakanlıkta 
bununla ilgili genel müdürlükler ya da daire başkanlıklan vardır; ne gibi bir 
uyum ortaya konmuştur? Bu ülkelerde çiftçi organizasyonları var. Bu ülkelerde 
boardlar var. Bu ülkelerde, tarım ile tarıma dayalı sanayi aynı sektörü 
oluşturuyor, aynı destekleme politikası içinde ele alınıyor. Bizde, desteklemenin 
böyle bir yönü yok. Lütfen, tarımsal destekleme politikamızı yeniden gözden 
geçirelim. 

Bilgi çağında yaşıyoruz. "Bilgi, bilim toplumu" deyip duruyoruz. 
Bırakalım başka konuları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kendi içinde 
enformasyon sistemi kurmuş mudur? Günümüzde bilgiye ulaşmak ve iletişim 
ağı kurarak, bunu geniş kitlelere ulaştırmak, artık güç değil. 

Üniversiteler, Bakanlık, çiftçi birlikleri, kooperatifler bir araya gelerek 
araştırma önceliklerini ve genel tarımsal politika stratejilerini belirlemelidirler. 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, süreniz doldu. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Hemen bitireyim. 
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Bir konu daha var; iki yıl önce Resmi Gazetede yayımlanan bir tarım 
şiirası konusu vardı. 

Bu konu ne durumdadır? Tarım şfırasıyla ilgili olarak, ileride Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun yerine alacak, Avrupa Topluluğu gibi bir birliği 

kurmamıza vesile olacak olan, Türk cumhuriyetleriyle beraber bir tarım şiirası 
oluşturmayı Sayın Bakanlığımız düşünürler mi? 

1993 yılını Ahmet Yesevi Yılı ilan eden Sayın Başbakanın isabetli bu 
tavrına teşekkür ediyoruz; ancak, 1993 yılında, Ahmet Yesevi Y ılıyla beraber, 
Türk cumhuriyetleriyle birlikte daha güzel şeylerin yapılabilmesi bakımından, 
yüzde 40 civarında nüfusu tarımla ilgilenen Türk cumhuriyetleriyle birlikte, 
tarımımızın altyapı~ını oluşturacak ve koordinasyonu, uyumu sağlayacak bir 
tarım şurasının oluşturulmasını Sayın Bakanlıktan hassaten istirham ediyorum. 

Köy Hizmetleriyle alakah olarak, vaktim müsait olmadığı için, bir kısım 
şeyleri söylemiyorum. Ancak, son olarak şunu ifade edeyim: Yeni çıkarılması 
düşünülen Tarım Bakanlığı Teşkilat Kanunuyla beraber, yapılacak 

reorganizasyonda inşallah yeni bir by-pass anlayışı uygulanmaz; buna yürekten 
inanıyorum ve bu doğrultuda bir bürokrat kıyımına gidilmemesini de özellikle 
Bakanlığımızdan istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın 

bütçesinin hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

111.4 - 1995 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Bütçenin Tümü Üzerinde 
Yaptığı Konuşması (23 Aralık 1994)20 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
öncelikle, görüşülmekte olan bütçenin, ülkemize, milletimize, hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum. 

Sözlerimin başında, tam 28 saat battaniyesiyle, Büyük Millet 
Meclisinde yatarak; ancak, lehinde söz hakkı bulan ve bu hakkı alarak, sonra da 

20 Yazıcıoğlu, bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarda oyunun rengini belirtmek 
üzere lehte söz almış; ancak, oylamada ret oyu kullanmıştır. Avrupa Birliği üyeliği 
hedefi yerine gerçekçi ve milli ülkü benimsenmesini isteyen Yazıcıoğlu, dış politikaya 
ilişkin vurgular yapmıştır. Demokratikleşmedeki sorunlara değinen Yazıcıoğlu, sıkıntılı 
sosyal kesimlerin rahatlattiması için düzenin değişmesi gerektiğini belirtmiştir. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 76, Birleşim 62, Sayfa 865-869) 
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siyasi partilere söz hakkı vermeyen İçtüzüğün durumu dolayısıyla, I O dakikalık 
da olsa, bizim de söz hakkımızı kuiJanabilmemize şans tanımak üzere, kendi 
hakkını bana devreden değerli milletvekilimize teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, üç senedir değiştirilmeyen İçtüzüğün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, bizleri nasıl bir sıkıntıya soktuğunu da burada ifade etmek 
mecburiyetini duyuyorum. 

Dolayısıyla "sokaklarda yürüyen, hak isteyen, hak arayan işçimin, 

memurumun durumundan dolayı utanıyorum" diyen Sayın Cumhurbaşkanının, 
bu sözü beyanat olarak verdiği bir ortamın lehinde, ne kadar konuşabilirim, onu 
da takdirterinize arz ediyorum. (BBP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişten almış 
olduğu siyasi mirası, tercih olarak siyasi kararını, batılılaşma ve Batı içinde yer 
alma şeklinde ortaya koymuştur. Bu tercihi dolayısıyla, Avrupa ile birleşme, 
Avrupa ile bÜtünleşme, Türk Milletinin önüne bir ülkü olarak konulmuştur ve 
iktidar olanlar, bu tercihlerini ortaya koyarken, siyasi tercihlerini böyle 
belirlerken, devlet de tercihini bu istikamette koymuştur ve yıllarca, Türk 
Milletine yapılan bu şartiandırma dolayısıyla, toplumsal tercih de bu istikamette 
oluşturulmuştur. Sonuçta, hiç kesintiye uğramadan-arada, zaman zaman sisteme 
çekidüzen vermek üzere, demokratikleşmeye ara veren ihtilalleri bir tarafa 
bırakırsak, kaldı ki, onlar da, sadece bu istikametteki birtakım zedelenmeleri 
düzeltmek iddiasıyla gelmişlerdir- antidemokratik dönemlerde ihtilaller de, aynı 
siyasete hizmet etmiş, aynı istikamette yürütmüşlerdir. Yani, ne şu muhalefet 
sıralarında bulunanlar ne şu iktidar sıralarında bulunanlar, hiçbirisi, burada, sen 
şöyle yaptın ben böyle yaptım demek hakkına sahip değiiJerdir. 

Hükümette oturanlar değişmiştir; ama, Türkiye'de iktidarlar 
değişmemiştir, hep aynı iktidarlar olmuştur. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
Çünkü·, zihniyet aynı olmuştur, İstİkarnet aynı olmuştur. Biz, sizin.-iktidarınızla 
muhalefetinizle- ortaya koymuş olduğunuz siyasetleri eleştirdiğİrniz "Avrupa 
Birliğine alınmazsınız. Bu birlik de kalıcı değildir, devamlı değildir; dünyada 
hiçbir birlik kalıcı olmamıştır. Milletin önüne bir ülkü gibi, Avrupa Birliğini 
koymayın, sonunda bu milleti hayal kırıklığına uğratmayın" dediğimiz zaman, 
bize, hemen diyorsunuz ki "yani Asyalı mı olalım, Ortadoğulu mu olalım" ve 
sair gibi önümüze, "ya kırk katır ya kırk satır" gibi, bir tercih koyuyorsunuz. 

Beyler, milletin önüne biz, ne Avrupalı, ne Asyalı bir ülkü koyuyoruz. 
Biz, milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Önüne, kendi milli gerçeğinden, 
kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi 
imkanhirından kaynağını ve hızını alan bir milli siyaset koyalım, milletimizi bu 
milli ülkü etrafında şartlandıralım. (BBP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

TBMM KUTUPHANESI



561 TBMM'de Bir Lider 

O zaman ne olur; eğer, bugünkü Avrupalılaşma, Avrupa Topluluğuna 
girme istikametindeki ülkünüz gerçekleşmezse, hayal kınklığınız olur; ama, 
ülkünüz milletin değerlerinden ve kendinizin gerçeklerinden kaynaklanır ve 
millete kendi kimliğiyle bir hedef gösterirseniz, onda bu hedefleri 
tutturamazsanız bile, sonuçta, gayretiniz yalnızca kendiniz için olur; ama, bugün 
Gümrük Birliğine giriş noktasına geldiniz. Peki, yirmi iki yıllık bir süreç 
işletildi. İktidar muhalefet diye ayırmıyorum; bu yirmi iki yıllık sürecin 
sonunda, bugün iktidarda olanlar bile diyorlar ki "keşke şu anda Gümrük 
Birliğine bizi almasalar ... " neden; "çünkü Avrupa Birliğine girmeden, Gümrük 
Birliğine girmek demek, Türkiye için intihar demektir" neden; Avrupa Birliği 
kararianna uymak zorunda kalacaksınız. Avrupa Birliğinin kararlarına uymadan 
yeni Türk cumhuriyetleriyle, Ortadoğu'daki ülkelerle ve bugün 2000'li yılların 
dünyası olacak Asya'yla... Bunu ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. 
Elimde istatistiki bilgiler var; ama, onları arz etmeye vaktim yok. Bugün 
Tayvan, Endonezya Malezya, aynı zamanda Güney Kore, gayri safi milli 
hasılasıyla, kalkınma hızıyla, Avrupa'nın da ötesine geçmişlerdir. Bu noktada 
siz, ikili münasebetlerinizi, içinde olmadığınız Avrupa Birliğinin kararlarına 
göre yapmak zorundasınız. Bunu gördüğünüz için de diyorsunuz ki, hazır da 
değiliz. Neden hazır değilsiniz; otuz kırk yıllık bu mücadelenin sonucunda 
geldiğiniz noktada, kendi tespitinize göre hazır değilsiniz. O zaman bunun 
Türkçesi şudur: Türkiye iyi idare edilmiyor, iyi idare edilmemiştir; sonucu 
budur. 

Şimdi, burada biz, bir türlü anlayamaz noktaya geldik; Bosna-Hersek, 
Karabağ ve Çeçenistan'da içinde bulunulan durum ortada iken, Türkiye ateş 
çemberi içinde ve her geçen gün bu çember daralırken, adeta insanlığımızdan 
utanıp başımızı yastığımıza koyamadığımız bir ortamda; içerde, Türkiye'nin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tartışıtır hale gelirken, sokaklarda işçi, 
memur yürüyüş yaparken, esnafımız, küçük memurumuz vesairemiz bu 
noktadayken, ben sorumlu arıyorum. Çünkü, burada iktidar da şikayetçi, 
muhalefet de şikayetçi. Çözüm: Çözüm yok ortada ... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Sorumlular orada. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Çözümü benden de 
isteyebilirsiniz; ama, 1 O dakikalık söz hakkını alabilmek için, başka bir siyasi 
partinin milletvekili 28 saat Mecliste yatacak ve ben, kendisinden ricayla söz 
hakkını devralacaksam, burada çözüm anlatamam. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Beyler, ülke elimizden kaymak üzeredir. 
Kendimize dönmek zorundayız. Gerçekleri konuşalım, gerçekleri tartışalım. 
Artık, milletin önüne gerçekleri koymak durumundasınız. İktidar, çare yeridir, 
şikayet yeri değildir. Muhalefet, çözüm teklif eden, iktidan eleştİren ve milletin 
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problemlerini gündeme getiren müessesedir. Öyleyse, konuyu buraya getirmek 
zorundasınız. 

Dış politikada, artık, başımız dik gezmek istiyoruz, milletçe bunu 
görmek istiyoruz biz. 

SÜLEYMAN HA TİNOGLU (Artvin)- Bu Dışişleri Bakanı bunu 
yapamaz. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Ne arzı mev'ud da ne Bosna'da, 
vesairde ne şurada burada ... Söz olsun diye, sükse yapmak için değil; 2000'li 
yıllarda, karşı karşıya olduğumuz problemierin doğrudan doğruya çözümünü 
ortaya koyacak, milli hedefler, milli perspektifler istiyor milletimiz; bunu ortaya 
koymak durumundayız ... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bu Dışişleri Bakanı, bunu yapamaz. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Ama, görüyorum ki, Sayın 
Karayalçın -bağışlasınlar- burada anlattı ve ben, şunu gördüm ... 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Hikaye anlattı, hikaye ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- O da, ondan önceki Hükümet 
sözcüleri, siyasi parti temsilcileri, vaziyetten şikayetçi oldu, hatta, çoğu zaman 
burada, iktidar mı konuşuyor, muhalefet mi konuşuyor, anlayamadık; ama, 
"emek gelirlerini ne noktaya getirdiğimize bir bakın" dedi. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Doğru. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Şimdi, hemen aklıma geldi; emek 
gelirlerini ne duruma getirdiğini söylerken, bir de "şekeri, tuzu, suyu getirdik, 
her şeyi tamamladık, helva yapmaya kaldı iş, onu da size bırakmayız" diyor. 
Kimin helvasını yapıyorlar acaba diye düşündüm. 

SÜLEYMAN HA TİNOGLU (Artvin)- Ölü helvası... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Sokakta, memurlar, sırtında tabut 
taşıyorlar; emek gelirleri, tabuta konmuş, memurun sırtında taşınıyor. Siz, onun 
helvasını mı yapıyorsunuz, onun helvasıyla mı uğraşıyorsunuz? (BBP, ANAP 
ve RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Ama, bu yağma düzeninde, ben, korkarım ki, o helvayı yapsanız bile, 
millete dağıtmaz, yağma düzenin sahipleri olarak, kendiniz yersiniz. (BBP, 
ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Y azıcıoğlu, toparlar mısınız. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunun için, işçi, memur, emekli, 
dul, yetim, Bağ-Kur'lu, köylü, tarım ve hayvancılıkla ... 

CENGiZ BULUT (İzmir)- Küçük esnaf. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Bağ-Kur'lu, küçük esnaflıkla 
uğraşan vatandaşlarımızla, Hükümetimizin, daha ciddi, daha acil tedbirler 
alarak ilgilenmesini bekliyoruz. 

Hele, burada, hiç kimse, işsizin durumundan bahsetmiyor. Türkiye'de, 2 
milyon 700 bin küsur lira asgari ücretle nasıl yaşanır? Emek gelirlerini hangi 
düzeye çektiklerini sormak isterim; yaşayabilirler mi? 

M.RAUF ERTEKİN(Kütahya)- Başbakan biliyor! 

MUHSiN Y AZICIOGLU(Devamla)- Dolayısıyla burada, bir de bu 
sosyal güvenceden bile mahrum olan işsizimizin durumuna bakalım, onun hali 
nedir; bunlara karşı tedbirler alınmalı. Yüzde 22,5 enflasyon hedeflendiğini ve 
dolayısıyla işçinin, ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylüyorlar. 

CENGiZ BULUT(İzmir)- Onlar Allah'a emanet!.. 

MUHSiN Y AZICIOGLU(Devamla)- Kusura bakmayın; Almanya'da 
bizim işçiınİzin biri, otobanda ters yola girmiş, gidiyor; trafik polisi radyodan 
ilan ediyor "bir kişi ters yola girmiş; aman sürücüler dikkat etsin" diyor. 
Bizimkide diyor ki "ne bir kişisi, ne bir kişisi; hepsi, ters yola girmiş." 

İşçi, memur, serbest meslek sahibi, esnaf, işsiz; hepsi vaziyetten 
şikayetçi ve bu arada enflasyon oranının yüzde 40'larda seyrettiğini söylüyor; 
ama, bizim iktidar sahiplerimiz, yüzde 22,5 enflasyon oranından bahsediyor ve 
bu noktada onların ezdirilmeyeceğini söylüyor. 

Çekiç Güç'ün görevine son verilmesini istiyoruz; Fener Patrikhanesinin, 
zararlı faaliyetlerine izin verilmemesini; Batı Trakya ve Kuzey Irak'taki 
Müslüman Türklerle. daha yakın ilgilenilmesini; Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin bağımsızlığinın tescili ve tanıttiması çalışmalarına girilmesini 
ve milli savunma iŞbirliği anlaşmasının acilen yapılmasını; Manavgat'ın 
suyunun doğrudan İsrail'e satılınasını değil, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetine 
depolanmak suretiyle, oradan bütün Ortadoğu'ya satışının yapılmasını. .. (BBP 
ve RP sıralarından alkışlar) Türkiye'nin, enerji üretiminde bir an evvel nükleer 
santrallara geçmesini; Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren hattı çalışması 
yapılmasını; Orta Anadolu kalkınma projesinin hayata geçirilerek, bu bölgenin 
sulanması ve tarımsal üretimin artırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını; 
işi, yerinde çözecek, bürokrasinin tıkanıklığını ortadan kaldıracak yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesini; 

antidemokratik usul ve üslupla millete dayatılmış olan ... 
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MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- ... I 982 Anayasasının, bir an 
evvel değiştirilerek, bu Anayasanın millete, hürriyetlere, inançlara koymuş 
olduğu ipoteği ortadan kaldırarak, hürriyetçi, milletle devletini barıştıracak yeni 
bir Anayasanın yapılmasını istiyoruz. 

Bu noktada demokratikleşmeyi getireceklerini meydanlarda millete vaat 
ettiler~ iktidar da vaat etti, muhalefet de vaat etti. Bu Anayasayı 

değiştireceğinizi söylediniz; ama, yapmadınız~ yapmadığınız gibi, Terörle 
Mücadele Kanun Tasarısında, Anayasanın 2 nci maddesine atıfta bulunmak 
suretiyle, hangi demokratikleşmeyi yapacaksınız. Anayasanın 2 nci maddesi de 
başlangıç kısmına atıfta bulunmaktadır. Orada, 12 Eylül rejimini, hareketini 
meşru kılan paragraflar vardır. Bununla siz demokratikleşmeyi nasıl 

gerçekleştirmiş olacaksınız? (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Beyler, Anayasayla beraber, memura, toplu sözleşmeli, grevli, sendikal 
hak vereceğinizi iktidar olarak sizde söylediniz, muhalefet olarak siz de 
söylediniz. Eğer, bu, devletin ve milletin zararınaysa, neden meydanlarda 
millete umut verdiniz~ değilse, neden çözmüyorsunuz? Şikayet mercii 
değilsiniz. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) İktidar ve muhalefet, beraber, 
oyunuz da yetiyor~ neden bunları çözmüyorsunuz da, milletin sabrını taşırıp, 
sokaklara kadar sürüklenmek durumunda bırakıyorsunuz. 

ALİ ER (İçel)- Onlar tasarıyı getirirlerse, biz çözeriz. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Artık, şu türhan çilesine son 
verin. Hangi insan, kendisini, ne şekilde ifade etmek istiyorsa; artık, inancını 
açıkça söyleyebilsin, söylediği inancında yaşayabilsin; bunu sağlayınız. 

Emperyalizmin ve Ermeni'nin taşeronluğunu yapan PKK'ya karşı 

vereceğiniz her aktif mücadelede yanınızdayız; bu noktada hiçbir zaman 
tereddüt göstermeyiz. Terörü yenmek için millet de arkanızda, biz de 
arkanızdayız. Teröre karşı mücadelede evet; ama, "terörle mücadele" adı 

altında, milletin inançlarına baskıya hayır diyoruz. (BBP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli Başkanım, bazı konulan geçiyorum, ancak, bu önümüzdeki 
tablo bizi karamsarlığa itmiyor; Bu düzen mutlaka değişmelidir; bunu Sayın 
Başbakan da söyledi. (DYP sıralarından "hangi düzeni getireceksiniz?" sesleri) 
Ama, iktidarın bir kanadı "Son sosyalist düzeni de yıktık" derken, iktidarın 
diğer kanadı "Sosyalizmin iktidarda olduğunu" söylüyor. (BBP, ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 
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"Yerine ne getireceksiniz" diyorsunuz. Dolayısıyla bu düzen hangi 
düzen, önce ona bakalım: Bu düzen yağma düzeni, bu düzen bir avuç azınlığın, 
bir avuç lobicinin, Türkiye'nin kaynaklarını şu ana kadar sömürme düzenidir. 
Öyleyse, Sayın Başbakanın "Bu düzen değişmelidir" fikrine katılıyorum; ama, 
bu düzeni, bu yağma düzeninden faydalananlar ve bu yağma düzeninin 
imkanlarından yararlananlar değiştiremezler. Onun için, soyguna, israfa bir an 
evvel son vererek, adaletli vergi düzeni getirilerek; milletin inançlarıyla 

bütünleşmiş doğru siyasetler ortaya koyan iktidarlarta bu sorunlar çözülür. 
Türkiye, hızla ıslahata ve reforma ihtiyaç göstermektedir. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)-7 dakika oldu Sayın Başkan ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)-Sayın milletvekilleri, iktidar adına 
konuşan sözcüler 30'ar dakika konuştular ... 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu .. ; Sayın Yazıcıoğlu ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Konuşmaını toparlarken "7 
dakika oldu" diye laf atıyorsunuz da ... Ne olurdu yani, İçtüzüğün içerisine, S'er 
dakika da ·grubu olmayan partilere söz hakkı verilebilir, gibi bir hüküm 
koysaydınız da biz de konuşsaydık, ne olurdu!.. 

ben .... 

BAŞKAN-O da olacak. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Bir mahzuru yoktur.. Onun için, 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- O, bizim problemimiz değil ki. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)-Hepimizin problemi işte. 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, bağlar mısınız ... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Bu hakkı, biz vermemişiz gibi 
konuşuyorsun uz. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Onun için kızmayın ... 

Türkiye'nin önündeki tıkanıklıkların açılmasına, dışındaki ateş çemberi 
içerisinde, milli birliğimizin, bütünlüğümüzün, devletin tekliğinin etrafında, 

milli bütünlük ve beraberlik içerisinde, 2000'li yıllarda onurlu bir Türkiye 
meydana getirmemizde, el birliği ve gönül birliği içerisinde olmamızı 

diliyorum, bütçenin, hayırli ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, saygılar 
sunuyorum. 
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BAŞKAN- Bütçenin lehinde konuşan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
konuşmasına teşekkür ederim. (SHP sıralarından "Sanki lehinde konuştu" 

sesleri) 

Efendim, lehinde bir cümle söyledi. 

111.5 - 1996 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Bütçenin Tümü Üzerinde 
Yaptığı Konuşması (17 Nisan 1996)21 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, I 996 bütçesinin, milletimiz için, devletimiz için hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. Gece gündüz, büyük bir fedakarlıkla çalışarak bu bütçeyi 
hazırlayan, bu noktaya getiren değerli bürokratlarımızı da, bu vesileyle tebrik 
ediyorum. 

I 996 bütçesi, gelir-gider dengesini sağlamak bakımından 

incelediğimizde, bundan önceki bütçelerden pek de farklı görünmemektedir. 
Dolayısıyla, bütçe, yine açıkla hazırlanmak durumunda kalınmıştır. Bu noktayı, 
elbette, bugünkü Koalisyon Hükümetine yükleyerek, kolaycı bir muhalefet 
anlayışıyla eleştirrnek durumunda değiliz. 

Türkiye, bu noktaya birkaç gün içerisinde gelmemiştir; yıllardır izlenen 
siyasetin sonucu olarak, bugün, Türkiye, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda 
ciddi bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle, ekonomik dengelerin, 
bugün, ciddi şekilde bozulmuş olması, bölgelerarası dengesizliğin meydana 
gelmesi, ücretler arasında uçurum oluşması, Türkiye'de sosyal katmanlar 
arasındaki dengenin giderek bozulmuş olması, yıllardır izlenen ekonomik ve 
sosyal politikaların sonucudur. Türkiye, yanlış ülküler sonucu bu noktaya 
gelmiştir. Ufuksuzluğun, hedefsizliğin, ilkesizliğin ve tutarsızlığın sonucu, 
bugünkü bunalımlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bugün, 86 I trilyonluk bütçe 
açığının yeni borçlarla finanse edilmek mecburiyetinde kalmışı, borcu, borçla 
kapatmak mecburiyeti, Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığının ve ekonomik 
politikasızlığının bir sonucu olarak önümüzdedir. Türkiye, ağır faiz ve sürekli 
enflasyon, dış ödemeler dengesindeki eksiklikler ve dış kaynak ihtiyacı ve 

21 BUtçenin tümü üzerindeki ilk görüşmelerde şahsı adına lehte söz alan Yazıcıoğlu, 
mevcut ekonomik ve sosyal sorunları hatırlatmıştır. Sosyal adalete vurgu yapan 
Yazıcıoğlu, sorunların çözümünde siyasi istikrarın önemine değinmiştir. Bu çerçevede 
demokrasinin güçlendirilmesi gereğine dikkat çekmiş ve laiklik anlayışındaki sıkıntılara 
dem vurmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı ı, Cilt 3, Birleşim 
38, Sayfa 5 ı4-5 ı 6) 

------------------------------------------------- ------ -----
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bütün bunların üzerine, kamu harcamalarının savurganlığı eklendiği zaman, 
bütçe açığı her geçen gün biraz daha fazla artmaktadır. 

Elbette, Türkiye'nin, süreklilik arz eden kalkınmaya ve ekonomik 
büyümeye ihtiyacı vardır. Bugün, ülkemiz, her halükarda, ekonomik büyüme ve 
dengeli kalkınmasını sürdürebilmek ve sürdürülebilir bir iktisadi kalkınınayı 
meydana getirebilmek için, mevcut ekonomik problemlerini, kronikleşmiş 

ekonomik sorunları çözmek mecburiyetindedir. Bunun için, dış ticaret açığına 
bağlı dış kaynak bulmayı, kronikleşmiş yüksek enflasyonu, gelir dağılımındaki 
adaletsizliği, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını düzeltmeyi, bunları önemli 
ölçüde etkileyen siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldırmak zorundadır 

Türkiye'nin, düzlüğe çıkabilmesi için en önemli meselesi, önce siyasi 
istikrara kavuşmaktır. Bugün, maalesef, Türkiye, siyasi istikrarsızlıklar sonucu, 
önünü göremez hale gelmiştir. Maalesef, şu son dört beş aydır Türkiye, 
hükümetsizlikle karşı karşıya kalmış, özellikle, I 9 uncu Dönem 
Parlamentosunun son ayları hükümet bunalımıyla geçmiş, sonra erken seçim 
tartışmaları, arkasından erken seçimin meydana getirmiş olduğu ağır bunalımı 
çözmekle geçmiştir. Bütün bu istikrarsızlıklar, zaten dengesiz hale gelmiş olan 
ekonomimizi tamamen altüst etmiştir ve Türkiye, bu sebeple, ciddi bunalımlarla 
karşı karşıya kalmıştır. Bunun için, öncelikle, adaletli bir seçim kanunu ve 
adaletli seçim kanunuyla yapılmış olan seçimden meydana gelecek olan milli 
iradeye saygı anlayışını getirmek zorundayız. Türkiye'nin, adaletli bir seçimi 
yapamadığı sürece, sandıktan çıkan sonuca razı olmadığı müddetçe, milli 
iradenin emrettiği istikamette hareket etmediği sürece, siyasi istikrara 
kavuşması da mümkün değildir. 

Bugün, halen, Türkiye, maalesef, Parlamentoyu, en üstün kurum haline 
getirememiştir. Parlamentonun üstünde birtakım kurumlar vardır ve halen, 
birtakım demokrasi dışı gölgeler, Türkiye'nin üzerinden atılamamıştır ve 
Parlamentonun üzerinden atılamamıştır. 

Halen, Türkiye, gerçekten demokratik bir ülke midir, değil midir; bunun 
tartışmasını yapagelmekteyiz. Halbuki, biz istesek de istemesek de, bizim 
isteklerimize uygun olsa da olmasa da, bizim fıkirlerimize uygun olsa da olmasa 
da, milletin sandıktan çıkardığı iradeye uymak mecburiyetindeyiz; ama, 
maalesef, bugün, bazı kesimlerimiz, demokrasiyi, ancak kendilerinin düşündüğü 
gibi olursa kabul etmektedirler. Sandıktan çıkan, kendi ihtiyaçlarına ve 
inançlarına, fikirlerine uygunsa kabul etmiş oluyorlar ve maalesef, Türkiye, 
yıllardır, kesintiye uğratılması suretiyle, demokrasiyi, bütün kuralları ve 
kurumlarıyla yerleştirememiştir; bunun sancısını da hep beraber çekmekteyiz. 
Bu sancı, sadece, demokrasi üzerindeki tartışmaları getirmiyor, beraberinde, 
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fikir hürriyetini, vicdan hürriyetini, inanç hürriyetini ve insanların inandığı gibi 
yaşama hakkını kullanma hürriyetini de tartışılır hale getiriyor. 

Bugün, maalesef, laisizm adına belli bir kesimin hakları 

kısıtlanmaktadır. Bir laiklik tartışmasını bile Türkiye'de halledebiimiş değiliz. 
Biz, laiklikten ne anlaşılır, ne ifade edilir, ne hedetlenir ona karışmayız; ama, 
bizim, Türkiye'de istediğimiz şey, herkesin inandığını açıkça ifade edebileceği, 
ifade ettiğini serbestçe, hiçbir baskıya uğramadan yaşayabileceği ve bütün 
mezheplerin, bütün inançların, bütün fikirterin tartışılmaz bir şekilde 
yaşayabildiği bir Türkiye istemekteyiz. 

Eğer, herkes inandığını ifade edemiyor, ifade ettiğini rahatça 
yaşayamıyor ve inançlarını, yaşayarak, bu ülkenin bütün kurum ve 
kuruluşlarında görev yapma hakkına sahip olamıyorsa, orada siz, laiklikten ne 
anlarsanız anlayın, inanç ve fikir hürriyetinden bahsedemezsiniz ve laiklik de, 
sadece, sizin kitaplarınızda ve ilkelerinizde yazılı bir cümleden ibaret kalır. 

Onun için, hep beraber bunu, ilkeler ve inkılapların sadece bir cümlesi olmaktan 
çıkarmak istiyorsak, Türkiye'de insanların inandığını yaşayarak, bütün 
kurumlarda ve kuruluşlarda rahatça görev yapmasını temin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Tartışılmaz bir şekilde fikirleri açıklama hürriyetini, inanç ve değerleri 
yaşama hakkını, teşebbüs hürriyetini sağlamak zorundayız. İçeride ve dışarıda, 
Türkiye olarak, ciddi sorunlarımız vardır; ama, maalesef, Türkiye'yi idare 
etmeye talip olmuş insanlar olarak, siyasiler ve siyasi partilerimiz olarak kısır 
çekişmelerin dışına çıkamamaktayız. Milletimiz, bizden ciddi meseleler 
üzerinde tartışmamızı ve bunlara çözümler üretmemizi beklemektedir; işsizlik, 
yatırımsızlık, enflasyon, terör, adaletsizlik gibi problemierin nasıl çözüleceğini 
tartışmamızı beklemektedir. 

Güvenlik sorunları, bugün, askıda bulunmaktadır. İşçi, memur ayaktadır 
ve kendi problemlerine çözüm bulamamaktadır. 

Esnafımız perişan, vergi yükü altında inim inim inlemektedir. 

Köylümüz, emeklimiz, gerçekten, problemlerine çözüm bulamadığı 

için, bugün, kendi sorunlarıyla, adeta, başbaşa bırakılmış durumdadır. 

İşsizlik, dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bugün, Anadolu'nun herhangi 
bir köşesine gittiğinizde, milletvekili olarak, adeta, vatandaşın içine çıkamaz 
hale geliyorsunuz; çünkü, işsiz insanlarımızın problemlerine çare üretemiyoruz. 
Memurumuzun, işçimizin, hiç olmazsa, belli bir sosyal güvencesi var, belli 
kesimlerimiz sosyal güvenceyle karşı karşıya; ama, işsiz insanlarımız, sosyal 
güvenlik şemsiyesi altında da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye, bir an 
evvel, sağlık sigortası açısından, sosyal sigorta açısından, genel güveneelere 
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kavuşturulmak zorundadır. Yoksa, bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin, sosyal 
patlamalarla karşı karşıya kalmaması mucizedir. Türkiye, gerçekten; nimeti ve 
külfeti, adaletle paylaştınnamaktadır. Belli bir azınlığımız, her türlü imkanın 
içerisinde yüzerken, nereden bulduğu bile sorulmayan, sorulduğunda, cevabını 
vererneyen bir avuç insan, nereden elde ettiği belli olmayan rant gelirleriyle, her 
türlü nimetin içinde yüzerken, maalesef, büyük bir çoğunluk insanımız, Afrika 
ülkelerindeki gibi açlık ve yoksulluk sınırının bile altında yaşamaktadır. Bu 
büyük sosyal dengesizliği ortadan kaldınnaya mecburuz ... 

BAŞKAN - Sayın Y azıcıoğlu, ı dakikanız var. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bu itibarla, Türkiye'nin, terörle 
ilgili, bölgeler arasındaki dengesizliği çözmekle alakalı, Türkiye insanının 

sosyal güvenceye kavuşturulmasıyla ilgili, devletin yeniden yapılanmasıyla ve 
işi yerinden çözecek refonn hareketlerini yeniden gerçekleştinnekle ilgili 
problemierin çözümünde konsensüse ulaşmak ve siyasi partilerimizin parti 
çıkarlarını bir tarafa koyarak, ülkenin bu acil problemlerini çözmede bir araya 
gelmek mecburiyeti vardır. Parlamento, hükümetleri aşarak hareket etmelidir ... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Size de ek süre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı toparlayın, 
rica ediyorum. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)-Tamam Sayın Başkan. 

Parlamento, hükümetlerin de üzerine çıkararak, yolsuzlukların, mutlaka, 
üzerine gitmelidir. Artık, kirlenmiş olan siyasetimizi, kirlenmiş olan 
siyasetçimizi ve itibarı düşürülen Parlamentomuzu milletin nazarında aklamak 
mecburiyetimiz var. Artık millet, bizden, kesin, net tavırlar beklemektedir. Bu 
konularda, tavizsiz bir Parlamentoyla, basit iktidar-muhalefet anlayışının üstüne 
çıkarak sorumlu bir iktidar, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla Türkiye'nin 
problemlerini çözmeliyiz ve meselelerimizi bir an evvel çözüme 
kavuştunnal ıyız. 

ı 996 bütçesinin, bu anlamda, birçok zorluklarına rağmen, 

Parlamentonun etkili, kararlı mücadelesiyle ve çalışmasıyla problemleri büyük 
ölçüde çözeceğine inanıyorum ve herşeye rağmen Türkiye'nin, bu zorluklardan 
çıkacağına olan inancıını ifade ederek değerli milletvekilierimize en derin 
saygılarımı sunuyor, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. (BBP, RP, DYP, 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU ı 65 

111.6 - 2008 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Bütçenin Tümü Ü~erinde 
Yaptığı Konuşması ( 4 Aralık 2007)22 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2008 bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını Cenabı Allah'tan temenni ederek hepinize saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum ve sözlerimin başında bugün bu konuşmayı yapma imkanını bana 
vermiş olan Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna huzurlarınızda teşekkür 

ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere Meclisimizin İç Tüzük'ü ancak 
gruplara göre ayarlanmıştır. Anayasa'mızın 68'inci maddesi "Siyasi partiler 
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır." demiş olmasına rağmen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde İç Tüzük'ümüz grupları vazgeçilmez hale getirmiştir 
ve partileri hesaba katmamıştır. Tabii, dolayısıyla, siyasi parti temsilcilerinin de 
görüşlerini ifade edebilmesi için herhalde gece sabaha karşı gelip sıraya girip 
büyük bir mücadeleyle beş dakikalık, on dakikalık söz hakkı elde etmek 
mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bu, Medisimize yakışmamaktadır. Büyük 
Meclisimizin bu durumu düzeltmesi gerekmektedir. En azından bu tür önemli 
dönemlerde kırk dakika gruplar konuşurken beş dakika da partilere söz hakkı 
verilebilmelidir. Konuşmaktan çekinmemeliyiz, konuşulmasından 

korkmamalıyız ve dolayısıyla Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmek isteyen bir 
Meclisin önce kendi içinde demokrasiyi tabana yayması gerekmektedir, bunun 
altını çizmek istiyorum ve zaman zaman, tabii, Sayın Başkanın nezaket 
içerisinde "Yerinizden iki dakika, üç dakika konuşun." demiş olması da bu 
hakkı vermemektedir. Doğrudan, saygın bir şekilde bu imkana kavuşmamız 
gerekmektedir. 

Şimdi, tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çok ciddi bir konuyu 
tartışıyor, değerlendiriyor. Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz, çözüm 
önerilerimizi getiriyoruz ve ülkemizin daha iyi yarınlara taşınması için, iktidar 

22 Yazıcıoğlu, 2008 Yılı Bütçesinin tümü üzerindeki ilk konuşmalarda, MHP Grup 
Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın söz hakkını devretmesiyle, şahsı 
adına aleyhte söz almıştır. İçtüzükte grubu bulunan partilerin yanı sıra temsil edilen 
partilere de söz imkanı verecek düzenleme yapılmasının demokrasinin tabana 
yayılmasını destekleyeceğini belirten Yazıcıoğlu, yoğun dış temaslarda bulunan 
Hükümetin Meclisi bilgilendinnemesinden de yakın ır. Amerika 'nın izlediği Irak 
politikasının risklerine dikkat çeken Yazıcıoğlu, terörle mücadelede yeni konsept önerir. 
Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmedeki rolünün tekrar güçlendirilmesini isteyen 
Yazıcıoğlu, sosyal güvenlik prim borçlularının sorunlarına da değinir. (TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 7, Birleşim 29, Sayfa 97-99) 

--- --------
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olarak, muhalefet olarak, siyasetçiler olarak ne yapacağımızı konuşuyoruz. 
Tabii ki, muhalefet partileri tenkitlerini ifade ederken yanında çözümlerini 
ortaya koymalı şüphesiz. Ama, iktidar da zaman zaman muhalefet partilerini 
bilgilendirmek suretiyle onların çözüme katkıda bulunmasını sağlamalıdır. 

Mesela, Sayın Başbakan dünyanın her yerini geziyor, çok da gezen bir 
Hükumetimiz var. Gittikleri yerlerde kripto tutmadan görüşmeler yapıyorlar. Bu 
görüşmelerin sonuçlarının ne olduğu, hangi kararları aldıkları, hangi konularda 
angajmanlara girildiğini hiç olmazsa siyasal partilere bilgi olarak aktarılması 
çok mu zor bir şey? Ama, ben, bu konuda şu ana kadar bu hususta bir defa bile 
bilgi alabilmiş değilim, hiçbir siyasi partinin de bu konuda bilgi aldığı 

kanaatinde değilim. 

Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Terör gibi ciddi bir sorunu 
burada görüştük ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sınır ötesi bir operasyon 
kararı aldı. Bu kararın hemen arkasından, sanki "Sınır ötesine asker mi 
göndereceksiniz? Öyleyse, gelirim, ben senin askerini alır giderim." dereesine 
operasyon yedik, biriikierimize saldırıldı, askerlerimiz alıp dışarıya götürüldü, 
rehin alındı ve rencide edici bir tarzda, şov yaparak Türkiye'ye teslim edildiler. 
Ondan sonrasında bu operasyon kararı ne oldu? Bununla ilgili ne karar alındı? 
Meclisin kararı ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'yle oturuldu ne 
konuşuldu? Ondan sonra birden bire değişen Amerika, stratejik ortağına 

şimdiye kadar vermemiş olduğu bilgileri niye vermeye başladı? Neden termal 
kameralarda görülen terörist hareketleri şimdiye kadar gösterilmedi de şimdi 
gösteriliyor? Ne oldu ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi bir 
bölgemizin milletvekilierini değil, güya etnik kökenli milletvekilierini 
kahvaltıya çağırarak, yemeğe çağırarak neyi konuşuyor? 

Türkiye üniter bir devlettir. Türkiye'de Kürt'ü Türkmen'i, Alevi'si 
Sünni'si, hepimiz, hep beraber aynı kıbleye dönen, aynı secdeye baş koyan, aynı 
bayrağın altında, bu devletin, bu vatan topraklarının üstünde kaynaşmış bir 
milletiz. Atatürk'ün gösterdiği gibi, sınıfsız ve imtiyazsız, kaynaşmış bir millet 
olma yolunda ilerlemek mecburiyetindeyiz. Bu böyleyken, bir küre5el güç hangi 
hakla ve hangi yetkiyle, Türkiye'nin içerisinde birtakım milletvekiilerini, güya 
etnisiteye dayanarak toplantı yapıyor, oradan çıkıyor bir şehrimize gidiyor, 
oradan kalkıyor Erbil'e geçiyor, kiminle kimin arasında bir diyalog oluşturma 
görevi üstleniyor? Bunlarla ilgili bilgi almak zorunda değil miyiz? Ne yazık ki 
bütün bunlar, Türkiye'de kapalı kapılar arkasında gerçekleştiriliyor. 

Türkiye terör sorununu çözebitmek için, terörle mücadele konseptini 
derhal değiştirmelidir. Terörle mücadele ile teröristle mücadeleyi birbirinden 
ayırmalıdır. Orta ve uzun vadeli terörle mücadele tedbirlerini ekonomik ve 
sosyal olarak alırken, diğer tarafta, teröristle mücadeleyi içeride emniyet özel 
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harekat timlerine, sınır ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin özel 
kuvvetlerine vermeli, mobil hareketlerle vurucu, etkin, sonuç alıcı ve tavizsiz 
bir karalılıkla terörün üstüne gidebilmelidir. 

Şimdi, Anadolu'yu gezdiğimiz zaman, en büyük şikayet işsizlikten 

geliyor. İşsizlik can yakıyor, ama üniversite mezunu kardeşlerimiz kapı kapı iş 
ararken, orta ölçekli işletmelerimiz ara eleman bulamamaktan şikayetçi oluyor. 
İmam-hatiplerle ilgili tedbir alacağız derken, belli bir dönem meslek liselerini 
de mahvetmişizdir. Dolayısıyla, süratle meslek liselerinin özendirilmesini 
sağlayacak tedbirler almalıyız. Bir taraftan ara eleman ihtiyacını karşılarken, 
diğer taraftan da Türkiye'nin iş gücü kaybını ve zaman kaybını ortadan 
kaldırmalıyız. Bunun için, iki yıllık meslek lisesi mezunlarınada askerlikte kısa 
dönem askerlik yapabilme şansı verilmelidir. Çünkü, birçok gencimiz sadece 
askerlikte avantaj sağlamak için dört yıllık okullara gitmektedirler. Onun için 
bunu da özendirmeliyiz diye düşünüyorum. 

Üniversitelerde gençlerimiz okuyabilmek için kredi alıyorlar, ancak 
geçen gün Sayın Bakan burada "Kredi borcu olan kimse yoktur, kapısına haciz 
giden kimse yoktur." diyor, ama öğrencilerimiz okulunu bitirir bitirmez iki yıl 
sonra bu kredilerini ödemek mecburiyetinde bırakılıyor. Halbuki, mezun olan 
gençlerimiz gidiyorlar, askerlik yapıyorlar, sonra da iş arıyorlar. Onun için, 
bunların, sigortalı bir iş bulduktan sonra kredi borçlarını ödemesine imkan 
sağlanmalıdır ve evlenecekleri zaman gençlerimize uzun vadeli, faizsiz evlilik 
kredisi verilmelidir ve bir de, çeşitli sebeplerle okullarından ilişiği kesilmiş ve 
okuma hakkını kaybetmiş olan gençlerimize bir defaya mahsus bir af kanunu 
getirilmelidir. Bu konuda diğer gruplarımızın da talepleri var. 

Ben, devlete, millete kurşun sıkanlara değil, "Ben okumak istiyorum." 
diyenlere af istiyorum. Dolayısıyla, yüce Meclisimizin bu konuda da bizim daha 
önce vermiş olduğumuz önergeye katkı sağlamasını temenni ediyorum. 

Tabii, Sayın Başkanın nezaketini zorlamak istemiyorum, sürem bitti, 
ama, ben, burada, daha çok ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, bir dakikalık ek süre daha veriyorum. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür 
ediyorum. 

Burada, kamesini elde edebilmek için kapı kapı dolaşan Bağ

Kur'lularımızın sorunlarına değinmek istiyordum. Yine, bir ay primini 
ödeyemediği için hastane kapılarından geriye döndürülen Bağ

Kur'lularımızın ... Evet, ben, daha dün bir tanesini kendim tedavi ettirdim, 
çünkü borcu olduğu için Bağ-Kur karnesi geçerli değil, öbür tarafta borcuna faiz 
işlemeye devam ediyor. Bu insafsızlıktır. Ya borcuna faizi dondurun ya da 
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hastane kapısından geriye çevirmeyin. Bununla ilgili, özürlülerle ilgili diğer 

konuları daha sonra gündeme getirme fırsatı inşallah bulacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Bütçenin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

111.7 - 2009 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Bütçenin Tümü Üzerinde 
Yaptığı Konuşması (27 Aralık 2008)23 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2009 yılı bütçesi üzerinde konuşmak için kürsüye çıkmış 

bulunuyorum. Öncelikle, bana kendi konuşma hakkını veren Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkan Vekili ve sevgili dostum Sayın Oktay Vural Bey'e teşekkür 
ediyorum ve bütçenin ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek hepinize saygılar 
sunuyorum. 

TÜİK tarafından açıklanan 2008 yılının üçüncü dönemine ilişkin 
büyüme verileri, yaşanan ekonomik krizin ülkemizde ne kadar etkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. TÜİK 2008 yılının üçüncü dönemine ilişkin gayrisafi yurt 
içi hasılası sonuçlarını açıklamıştır. 2008 yılının üçüncü döneminde gayrisafi 
yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 0,5 
artmıştır. Bu rakam Türkiye'de üretimin olmadığını, ekonomik büyümenin sıfıra 
yakın olduğunu göstermektedir. Oysa Türkiye 2007 yılının aynı döneminde 
yüzde 3,3 büyümüştü. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte 
sadece yüzde 0,5 büyürken işsizlik oranı da ağustos-eylül-ekim döneminde 
yüzde ı O'un üzerine çıkmış ve yüzde ı 0,3'e ulaşmıştır. İşsizlik oranı geçen yılın 
aynı döneminde yüzde 9,3 seviyesindeydi. Dolayısıyla bir taraftan küçülürken 
bir taraftan da işsizlik oranı derinleşmektedir. 

23 Yazıcıoğlu, 2009 Yılı Bütçesinin tümü üzerindeki son konuşmalarda şahsı adına 
aleyhte söz almıştır. Krizin etkilerine değinen Yazıcıoğlu, yeni krediler vererek ve 
borçları yeniden yapılandırarak reel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirtir. Geçici 
ve sözleşmeli kamu personelinin sorunlarını dile getiren Yazıcıoğlu, emekiiierin ve 
esnafın durumuna dikkat çeker; köylüleri köyünde geçindirecek önlemler alınmasının 
önemini vurgular. Ayrıca, TOKİ'nin sosyal projeler üretmesi gerektiğini söyleyerek 
inşaat sektörünün olumsuz etkileneceği uyarısında bulunur. (TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem 23, Yasama Yılı3, Cilt 37, Birleşim 39, Sayfa 258-261) 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memleketimiz zor ve sıkıntılı bir 
dönemden geçmektedir. Bir yandan işsizierin sayısı artmakta diğer yandan da 
nüfus büyümektedir. Buna karşın ülke üretimde durma noktasına gelmiştir. 
Ülkemizde her geçen gün şirketler kapanmakta ve sonuç olarak bir yığın 
insanımız işsiz kalmaktadır. Daha geçen gün Bursa'da açıklanmış olan 
işsizlerin, işsizlik durumuna düşmüş olanların sayıları bunu gayet açık ortaya 
koymaktadır. Daha da önemlisi krizin derinleşmeye başladığı şu günlerde 
intihar vakalarıyla karşılaşılmaktadır. Hükfimetin acilen bu işe bir dur demesi ve 
buna göre ciddi tedbirler alması gerekmektedir. 

Dünyadaki ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla, büyük 
ekonomiye sahip gelişmiş ülkeler, bu konuda alınması gereken önlemleri 
ekonomik yardım paketleri halinde açıkladılar. Oysa bu konuda ülkemizde 
bugüne kadar henüz somut bir adım atılmamıştır. Gelişmiş ülkelerin krize karşı 
almış olduğu tedbirlere paralel olarak ülkemizde de ekonomik paket hiç vakit 
kaybedilmeden derhal açıklanmalı ve gerekli somut adımlar atılmalıdır. 

Sadece reel sektöre ve üretime kaynak aktarmak yetmemektedir. 
Tüketimin de olabilmesi için işçi, memur, emekli ve dar geliriiierin de alım 
gücünü artırmak gerekmektedir. Halbuki, bu konuda bütçede bunu görmek 
mümkün değildir. Asgari ücret açıklandı ama asgari ücretlinin 20 YTL ile 
durumu düzeltilebilir mi ve alım gücü artırılabilir mi? Bunu insafla 
değerlendirmek lazım. Bugünkü bu asgari ücret seviyesini insafla bağdaştırmak 
mümkün değildir. ·Asgari ücret asgari insanca yaşamak seviyesi demekken, 
bugün ortaya konan asgari ücret, sadece süründürme ücreti durumundadır. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve insanca yaşama seviyesine derhal 
çekilmesi şarttır. 

imalat yapan işletmelere "can suyu" adıyla kaynak verildi. Şüphesiz ki, 
piyasaların hareketlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak, imalatçıya 
"Borcun olmadığına dair belge getir, ondan sonra size 'can suyu' verelim." 
denilmiştir, yani borcu olana verilmemiştir. Şimdi, kredi konusunda da kaynak 
aktarılırken aynı şeyler öne sürülmektedir: Borcu olmayacak, borcu olmadığına 
dair belge getirecek ya da hiç çeki, senedi yazılmamış olacak! Halbuki, 
bugünkü ekonomik şartlar içerisinde çeki, senedi yazılmayanlar, hiç borcu 
olmayanlar -vergi borcu olmayan, SSK borcu olmayan- zaten yoktur, varsa da 
onun durumu gayet iyidir. O zaman, "can suyu" kime verilir? "Can suyu" 
yatakta olana verilir, "can suyu" komada olana verilir. Halbuki, siz komada 
olana diyorsunuz ki: "Size 'can suyu' vetemeyiz, sizi ölüme terk ediyoruz, 
intiharınızı seyrediyoruz." Bu, yanlış. Onun için de küçük ve orta ölçekli 
işletmelere vergi ve SSK primleriyle ilgili bir düzenleme yaptınız, gayet güzel, 
yani taksitlendirmeyle yeni bir düzenleme yaptınız. Halbuki bunun ilk taksitini 
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hiç olmazsa ödeyebilmesi ve ondan sonra da üretimine devam edebilmesi için, 
işletmenin sürebilmesi için ona can suyu vermek lazım. Borcu hiç olmasa zaten 
işi iyi demektir. Dolayısıyla, bu konuda derhal çeki, senedi yazılmış olanlara; 
dolayısıyla, vergi borcu olanlara, bundan dolayı ekonomik olarak yeni 
gelişmelere ayak uyduramayanlara acilen çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. 
Hükümetin bu konuda bir an evvel tedbir alıp bunların ayağa kalkmasını 

sağlaması gerekmektedir. Asıl bunlara çare üretilmesi gerekmektedir. 

2009 yılı bütçesine baktığımızda, memur, işçi ve emeklinin gene 
yoklukla boğuşmaya mahkum edildiği görülmektedir. Memura ve işçiye, zekat 
bile değil titre gibi bir maaş artışı öngörülmüştür. Geçici çalışan 4/C'lilerin 
sesini bir kere daha buradan duyurmak istiyorum. Adeta çağdaş köleler gibi 
çalıştırılmaktadırlar. Buna rağmen ne iş güvenceleri var ne de geçimlerini 
sağlayabilecek kadar ücret alamamaktadırlar. Gelin, artık "4/C'lerle ilgili" diye 
bir kavramı ortadan kaldıralım. ı 0-15 bin civarında olan bu personelin kadro 
problemleri bir an evvel çözülsün. Aynı şekilde öğretmenlerimizde de bu 
durumda çalışanlarımız var, bunların sorunları çözülsün. Bir de 4/B'yle çalışan 
kesimimiz var. 4/B kadrosunda işe başlamış fakat sonradan evlenmişler, yuva 
kurmuşlar. Daha sonra ise tayin yolu kapalı olduğu için bu ailelerin birleşmesi 
söz konusu olmamaktadır. Her gün biz bunların sorunlarıyla karşı karşıya 

kalıyoruz ve çözüm de üretemiyoruz. Aile parçalanması olduğu için bu insanlar 
doğan çocuklarına annelik, babalık vazifelerini yapamıyorlar ve dolayısıyla 

anne şefkati, baba şefkati gösteremiyorlar. Onun için bir an evvel 4/B'lilerle 
ilgili çözüm üretilmelidir. 

Emeklilerimizin halini ise burada anlatmaya zaman yetmez. İnsanlar 
yaşlandığında daha hassas olmakta ve emekliliklerinde rahat bir ömür yaşamak 
istemektedir. Zaten sıkıntıyla geçmiş gençlik yıllarından sonra emeklilik 
günlerini insan onuru ve izzetinefsine yakışır bir imkanla geçirmek onların en 
doğal ve kutsal haklarıdır ama aldıkları emekli maaşlarını sormaya çekinir 
haldeyiz. Yazıktır ve günahtır! Biz, Anadolu'ya yaptığımız siyasi gezilerimizde 
en çok emeklilerimizden şikayet almaktayız. Emeklilerimiz, gerçekten insan 
onuruna yakışır bir ücrete sahip hale gelmeli, ayaklarını yerden kesecek 
arabaları, başlarını sokacak evleri olmalı, yoksa bu kadar yapmış oldukları 
emeğin karşılığını alarnamanın sonunda bunalıma girmektedirler. 

Esnafımız siftah etmeden kepenk kapatmaktadır. Ticaret durmuş, 

bankalar kredi vermez olmuş, borcunu ödeyebilmek için tefecinin kapısına 
muhtaç olmuşlardır. 2007 yılında ilk beş ayda kapanan iş yeri sayısı 10.8 ı O 
iken, 2008 yılında aynı dönemde yüzde ı 00 artışla 2 ı .335'e çıkmıştır. 

Köylümüz karın tokluğu ile baş başa kalmıştır. Onlar kendi karınlarını 
doyuramazken milletin karnını nasıl doyurup da milletin efendisi olacaklar? 
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Dolayısıyla, burada biraz evvel de mazot, gübre, enerji fiyatlarıyla ilgili 
konuşmalar yapıldı ama gayet açık, köylümüz, çiftçimiz alım gücünün altında 
eziliyor ve üretemez hiile geliyor. Dolayısıyla, yayialar boşalmış, tarlalar 
ekilemez hale gelmiştir. Köylünün nüfusunu azaltmak için illa köylüyü yokluğa, 
açlığa mahkum ederek göçe zorlamak zorunda değiliz çünkü bu göçler büyük 
şehirlerimizin gettolaşmasına ve gecekondulaşmasına, sorunlarının daha da 
içinden çıkılmaz hale gelmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, büyük 
şehirlerimizin sorununun da çözülmesinin yolu kırsaldaki insanımızı kendi 
toprağında doyar hale getirmek... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 

kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, bitirin lütfen. 

MUHSİN Y AZICIOGLU (Devamla) - ... topraksız köylüye toprak 
vererek, ona ne üreteceğini öğreterek, alternatif ürünler öğreterek kendi 
toprağında doyar ve medeniyetin tüm kolaylıklarını yaşar hale getirmektir. Yani 
köylüye "Köyde kal ama aç kal." demek değil, köylüye köyünde kalarak 
medeniyeti yaşamasının yolunu bulmak lazım, şehrin imkanlarını köye taşımak 
lazım. 

İstİlıdamın en fazla olduğu inşaat sektöründe ciddi sıkıntılar var. Evet, 
TOKİ bir sosyal müessese olması gerekirken tam tersine ticari bir müessese 
haline gelmiş ve kendi, devlet kaynaklarıyla, devlet imkanlarıyla müteahhitlerle 
serbest piyasada rekabet eder hale gelmiştir. Bunun insafla bağdaşır tarafı 

yoktur ve TOKİ gerçekten önemli bir kurumdur ama sosyal bir kurum olarak 
önemli bir kurumdur. Eğer onu bir rekabet ortamına sürüklerseniz, o zaman işte 
en büyük istihdam alanlarından birisi olan inşaat sektörünü çökertirsiniz. 
Nitekim, bugün de inşaat sektörü bu anlamda ciddi şekilde sıkıntı içerisine 
girmiş bulunmaktadır. 

Bu bütçede, engelliler, öğrenciler, çalışanlar, çiftçiler, esnaflar, şehit 

aileleri, gaziler, işsizler için yine çare yoktur. Yine temel ve köklü reformlar 
yoktur. 

Her şeye rağmen ama bütün bunlara rağmen, bu bütçenin ülkemiz için, 
ekonomimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Terörsüz, kavgasız, 
barış içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, kaliteli bir demokrasinin, üreten 
bir ekonominin olduğu bir ülkede, önce Türkiye'ınizi kalkındırmak, sonra da 
güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlamış bir ülke olarak öncü bir ülke 
olmamızı temin etmek noktasında Türkiye'ınizin geleceğine, her şeye rağmen, 
umudumu ifade ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK PAR Tİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Y azıcıoğlu. 

----------
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Bölüm IV 

HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDEKİ KONUŞMASI24 

IV.1 - Başbakan A. Mesut Yılmaz Tarafından Kurulan Bakanlar 
Kurulunun Programı Üzerindeki Görüşmelerde Yaptığı Konuşması 
(1 O Mart 1996)25 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 24 Aralık seçimlerinden çıkalı iki buçuk ay oldu. Pazarlıklar, 
görüşmeler, turlar derken, nihayet, Türkiye Cumhuriyeti bir hükümete 
kavuşmuş bulunmaktadır. Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz 
başkanlığında kurulan 53 üncü Hükümetin Programı okunmuştur ve bu 
program üzerinde söz almış bulunuyorum. Programın, ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum ve konuşmama başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

24 Anayasanın 1 1 O uncu maddesi uyarınca, kuruluşundan en geç bir hafta içinde 
Bakanlar Kurulunun programı, Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM'de okunur 
ve iki tam gün geçtikten sonra güvenoyu için görüşmeler yapılır. Hükümet programı 
üzerindeki görüşmelerde, yeni kurulan hükümet, ülke sorunlarına çözüm yollarını, 

izleyeceği politikaları, yönetim anlayışını açıklamaya çalışır. Hükümet, siyasi parti 
grupları ve şahsı adına iki milletvekilinin konuşabildiği görüşmelerde, program baz 
alınarak hükümete yaklaşım ve görüşler ifade edilir. 
25 ANAP ve DYP birlikteliğinde kurulan ve kamuoyunda "Anayol" olarak adlandırılan 
53. Hükümetin programı üzerinde söz alan Yazıcıoğlu, programa yönelik yapıcı 

eleştiriler yaparken Hükümete, özellikle dikkat etmesi gereken hususliırı vurgulamıştır. 
Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a yönelik kaygılarını payiaşınca Gönensay, 
sataşmadan dolayı söz almıştır. Yazıcıoğlu, ANAP'la gerçekleştirilen seçim işbirliği ve 
iktidarın sağ partilerden ·oluşması nedeniyle Hükümete çekimser oy vermiştir. {TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 21, Sayfa 138-143.) 
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Programa önyargısız ve objektif olarak bakmak ve değerlendirmek 
istiyorum; ama, üzülerek ifade edeyim ki, programı yeterli bulmuyorum. 
Ülkenin sayısız, çetrefılli sorunlarına karşı, problemierin katmer katmer olduğu, 
kördüğüm haline geldiği bir ortamda, en azından bu problemierin açık ve 
ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını beklerdik; yuvarlak ifadelerle geçiştirilen 
meseleler karşısında, hiç değilse çözüm yollarının ortaya konulmasını bekler ve 
buna göre programı değerlendirmek isterdik. 

Bu program, meseleleri net biçimde ortaya koymaktan da, bunlara 
çözüm yolları göstermekten de uzak görünmektedir. Hani, Türkiye'yi 
bilmeyen, tanımayan birileri okusa "Vallahi Türkiye'nin işleri tıkırında." bile 
diyebilir bu yazılanlar karşısında. 

Rakam yok arkadaşlar ... Bu programda, hiçbir şekilde rakamlara yer 
verilmemiş. Yıllardır siyasetin içerisinde, son beş yıldır da Parlamentodan bir 
arkadaşınız olarak, rakamlardan bu kadar özenle kaçınılarak yazılmış bir 
programı ilk defa görmekteyim. Ülkenin iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene 
sonra varacağı ekonomik hedeflerin neler olacağını, bu programda okuyarak 
bulamıyoruz. Anlaşılan, bu programın müellitlerinin rakamlarla arası pek hoş 
değil. (RP sıralarından alkışlar) 

Burada, denilebilir ki; bundan önceki hükümetlerin programlarında 
rakamlar vardı da ne oldu; haklısınız; ama, yola çıkarken bir hedef tayin 
edersiniz, bu hedefe vararnasanız bile, bu hedefleri yakalama gayreti içerisinde 
olursunuz. Hani, o, karınca misali "varamasak da yolunda ölürüz" 
diyebilirsiniz; bunu bile diyemiyorsunuz; çünkü, bu Hükümetle bir yerlere 
gitmenin zorlukları da ortadadır. Bunu hepimiz bilriıekteyiz; ancak, bunu, 
yüksek sesle ifade etmenin zorluklarını da gördüğümüz için, belki de o görev 
bir noktada bize düşmektedir. 

Bu konuşmanın, suskunluk içerisinde _bulunan ve belki izahta güçlük 
çeken arkadaşlarımıza, bir noktada tercüman olma doğrultusunda bir konuşma 
olarak değerlendirilmesini rica etmekteyim. 

Programı, eleştirmekten daha çok, objektif . bir şekilde 

değerlendirmekten yanayım. 

Değerli· arkadaşlarım, Hükümet, özelleştirmeyi kısa bir vade içinde 
gerçekleştirmeyi öngörüyor. Başarılı olmalarını temenni ediyorum; ama, ben, 
bu kürsüden bir tekiifte bulunmayı görev sayıyorum. Özelleştirmeyi yaparken, 
en azından bir süre için -örneğin, bir yıllığına- kamu harcamalarının eğitim, 
sağlık ve .adalet hizmetleri dışında kalan kısmının dondurulmasını ya da asgari 
seviyeye çekilmesini tavsiye ediyorum. Kamu harcamalarının savurgan 
boyutlara geldiği ve birkaç istisna dışında, özel sektörün dahi kamudan 

--·-·-·-----------------
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beslendiği bir ülkede, kamu harcamalarının, çok zaruri ve hayati alanlar 
dışında, bir yıllığına dondurulmasının, kamunun borçlanma ihtiyacının 

azaltılmasının sayısız faydaları olacağına inanıyorum. Bu yapıldığı takdirde, bir 
kısım insanların canı acıyacaktır; ama, onlardan daha fazla, hak etmeden 
kamudan beslenen kesimlerin canı acıyacağı için, piyasalara bir nizarn 
getirilmesinin de mümkün olabileceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Programın madde madde eleştirilmesini gereksiz 
gördüğümü baştan söyledim; ama, kimi maddelerine değinmeden de 
geçemeyeceğim. 

Programın "Kentleşme" altbaşlığını taşıyan bölümünde aynen şu ifade 
yer almaktadır: "Kırsal kesimden metropollere hızlı bir kentleşme hareketi 
mevcuttur." Evet, ifade aynen böyledir. Bana göre, özensizce yazılmış bu 
ibarenin Türkçesi şöyle olmalıydı: Kırsal kesimden kentlere yönelen göç, 
kentlerin dokusunu bozmakta, başıbozuk ve çarpık bir altyapılaşmaya yol 
açmaktadır; fakat, programı hazırlayan arkadaşlarımızın gözünde, kırsal 

kesimden metropollere yönelen göç, hızlı bir kentleşmeye yol açmaktaymış; 
bunun adına kentleşme değil, olsa olsa düzensiz gecekondulaşma, gettolaşma, 
köyleşme denir arkadaşları. Onun için, bu noktaya gelindiği yerde, kırsal 

kesimden büyük şehirlere olan göçün önlenmesini, yerinde alınacak tedbirlerle, 
ne şekilde yapacağımızın önsezilerini bize vermeleri gerekirdi. Bunu 
engellemenin yolu, göçü yerinde durdurmaktır. İstanbul'un, Ankara'nın, 
İzmir'in problemi, doğumuzdaki, güneydoğumuzdaki göçü önlemekten 
geçmektedir. 

Bu program, dinamikten de yoksundur. Sanki, hiç yaşanmamış bir 
zaman kesiti içerisinde olan bir Türkiye öngörülmektedir. 

Bu program yazıldığı günlerde, ülkenin dört bir yanında öğrenci 

hareketleri cereyan etmiştir. Öğrenciler, harç parasını çok bularak sokaklara 
dökülmüşlerdir. Yazılan bu programa yükseköğrenim harçlarıyla ilgili bir 
madde, hiç değilse bir ibare olarak konulamaz mıydı diye düşünüyorum. Bu 
ülkenin gençleri, günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onları anlıyor 

muyuz? .. Bir küçük fedakarlık yapamaz mıyız; sigaraya 5 bin lira zam yapıp 
öğrencilerin harçlarını aşağıya çekemez miyiz? Ama, bu konuda bir değİnınede 
bulunulmamış olmasını bir eksiklik olarak görüyorum. Öğrencilerin bu 
problemlerini haklı bir problem olarak görüyorum; ama, öğrencinin bu 
problemini dile getirmek için sokağa dökülmesini, üniversiteyi harap etmesini, 
anarşi ve terör yoluyla bu hakkı istemesini de haklı bulmuyorum. Burada, 
öğrencinin taleplerine duyarlı olmalıyız; ama, öğrenci de taleplerini daha 
demokratik yollarla ifade etmelidir diye düşünüyorum. 
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SSK ve Bağ-Kur'la ilgili maddelerde de aynı eksiklikler söz konusu. 
Modem sosyal devlet, içinden çıkarnıyorum diye, sıkıntıya düşen kurumları 
ortadan kaldırmaz; onları ya revize eder ya da ikame mekanizmalarını bulunca 
ortadan kaldırır. 

SSK ve Bağ-Kur'un içine düştüğü sıkıntının kaynağı bellidir. Birincisi, 
bu kuruluşların sağlık departmanlarının giderleri yüklüdür ve sistemi 
zorlamaktadır; ikincisi de, prim tavanı yüksektir. İşverenler prim ödememeye, 
kaçak işçi çalıştırmaya zorlanıyorlar; o yüzden, sistem çalışmıyor. Burada 
yapılacak olan, sistemi kökünden söküp çöplüğe atmak değildir. Primleri 
aşağıya çekersiniz, hastane ve sağlık hizmetlerini özelleştirirsiniz; ama, 
sistemin, yaşlılık aylığıyla ilgili fonksiyonunu devam ettirirsiniz. Sosyal devlet, 
yaşlılarından üç beş kuruş parayı esirgeyemez. Kaynak ararsanız, bulursunuz; 
içkiye, lüks tüketim maliarına üç beş bin lira zam yaparsınız, yaşlılar güvence 
içerisinde yaşayabilir; ama, bunların nafile sözler olduğunu biliyorum; çünkü, 
bizim emeklimiz, yatağında değil maaş kuyruğunda Ölmeye alışmıştır. Bunlara, 
geçmiş hükümetler seyirci kaldı; milletin, sabah ezanlarında ucuz ekmek 
kuyruğuna girmesine, çöplüklerden kırıntı toplamasına, geçmiş hükümetler 
seyirci kaldılar. Bu yüzden, bu meselenin de duyarsızlıkla karşılanmasını uygun 
bulmam. Yeni Hükümetten, bu konuda duyarlılık beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ı 99 I ile 1995 arası dönemde, halkın yaşayışı, 
çok küçük bir azınlık dışında, değişmedi; hatta, geriye gitti. Bu dönemin kimi 
sorumluları, bugün, yine, ülkenin dümenini eBerinde tutmaktadırlar. Fazlası 

var; bu dönemin, bürokrasideki başarısız sorumluları da, maalesef, yönetirnde 
bulunmaktadır. Bu partinin, Azınlık Hükümetinin DYP kanadının bakanları, bu 
partinin geçmiş dönemdeki ekonomi politikalarının uygulayıcılarıdır. 

Hükümet Programı iyi incelendiğinde, birkaç ay önce, bu bürokratlarca 
hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerinde, daha şimdiden, 
ciddi revizyonlara gidileceği anlaşılmaktadır; örneğin, ı 996 yılı büyüme 
hedefinin aşağıya çekilmesi gibi ... Yani, o bürokratlar, bürokratken Türkiye'ye 
başka hedefler tayin ediyorlar, bakan olunca bu hedefleri görmezden geliyorlar. 
Tam bir bozgun duygusudur bu .. 

Programın, enerjiyle ilgili alt başlığında, enerji sorununun çözümüne 
dair tatmin edici bir strateji görememekteyiz. Bugün, ülkede, az da olsa, gizli 
bir elektrik kesintisi uygulanmaktadır; 1997 yılında, büyük ihtimalle, açık bir 
elektrik kesintisi yaşanacaktır. Geçtiğimiz yıllarda kamunun gerekli yatırımları 
yapmaması, özel sektörün kamunun bıraktığı bu boşluğu doldurması için ise 
mevcut yasal yapının yetersiz olması, bizi bu noktaya getirmiştir. Hükümet 
Programında, bu problemin çözümü için ciddi bir düşüncenin olmadığı 

görülmektedir. 

-------
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Enerji, ülkenin kalkınmasını ve diğer. sektörlerdeki gelişmeleri 

belirleyen bir faktördür ve Azınlık Hükümetinin, bu konuya daha duyarlı 

yaklaşmasını beklemek de hakkımızdır. Programdaki, nükleer santraliarta ilgili 
değİnınelerin sözde kalmamasını ve somut adımlar atılmasını özellikle 
beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin kuruluş tarzı, yani dönüşümlü 

sistem ve bunun getireceği kabine değişiklikleri, siyasi ve ekonomik istikrar 
açısından da bürokrasinin sağlıklı ve aksamadan işlemesi açısından da 
fevkalade sakıncalı diye düşünüyoruz. Çaresiz olarak başvurulmuş olduğu ifade 
edilse de, bunun getireceği zorluklara değinmeyi de bir görev sayıyorum. 
"ı +2+ ı+ diğer" derken, her dönüşüm döneminde, işler d urabil ecek, bürokrasi 
beklentiye girecek, siyasi ve iktisadi hayatta bir boşluk doğabilecektir. 

Tabii ki~ hükümet değişikliklerinin getirebileceği beklentiler 
dolayısıyla, bürokraside de, bürokratın kararlı adımlar atmakta zorluklar 
yaşayacağı bir gerçektir. Bunu, devlet ve millet hayatımız iÇin ciddi bir endişe 
olarak, burada ifade etmek istiyorum. 

Bu Hükümetin en önemli iddialanndan birisi, reform. Hükümet, 
reformları, bu Hükümet şekliyle nasıl gerçekleştirecektir, doğrusu merak 
içerisindeyim. Elbette, bu Hükümetin ortaya kayacağı reformlarla ilgili her 
konunun, Hükümetten daha ziyade, Meclisin sorumluluğu altında olduğunun da 
bilinci içerisindeyiz; ama, zorluklarını görüyoruz. Örneğin, dış politika 
konusunda ANAP, DYP ve DSP nasıl bir ortak payda bulacaklar ... 

DYP-CHP Koalisyonu tarafından, dış politikanın temeli haline getirilen 
"ya olacak, ya olacak" şeklinde ·ve üstelik en kötü pazarlık şartlarında 
imzalanan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Antlaşması, o 
günden bu güne, hem belirsizliğini hem de verilen tavizler itibariyle 
tehlikelerini sürdürmektedir. 

Gerek, Kıbrıs konusunda ortaya çıkan durum ve Rum tarafının Avrupa 
Birliği üyeliğine alınmasının Avrupa Parlamentosunda kabulü gerekse bu kadar 
hayati kararların Türkiye Büyük Millet Meclisine ya da referandum yoluyla 
halka sorulmaması, bu kötü gidişin başka bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Türkiye'nin, söz ve oy hakkının olmadığı Avrupa Birliğinin karar organlarında 
alınan kararlara karşı nasıl bir güvencesinin bulunduğu sorusunun cevabı da 
henüz verilememiştir. 

Kardak krizi örneğinde yaşandığı gibi, Avrupa Birliği, gümrük 
birliğiyle, Türkiye'den kopardığı avantajlardan, ziyadesiyle memnundur ve 
Doğru Yol Partisinin iddia ettiği gibi, tam üyelik konusunda, gündeminde bir 
madde yer almamaktadır. 
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Gümrük Birliği-Kıbrıs ilişkileri konusunda bizim ciddi çekincelerimiz 
vardır. Bu hususun da takipçisi olacağımızı burada ifade etmek istiyorum; biraz 
evvel Sayın Başbakanın bazı açıklamaları dolayısıyla, bu konuyu, takip 
noktasında eleştirmeyi de yeterli görüyorum. 

Gümrük birliği yanında, Türkiye'nin, ne yazık ki ilgisiz bıraktığı 
Karadeniz Ekonomik İşbirliğinden ve diğer dış politika konularından, sadece 
laf olsun kabilinden söz edilmektedir. Yine, dış politikanın hangi ellere, hangi 
gerekçeyle teslim edildiğinin cevabını da kamuoyu merakla beklemektedir. 

Kabinenin Dışişleri Bakanı olarak koltuğa oturtutan Sayın Emre 
Gönensay hakkında, daha düne kadar, Anavatan Partisine yakınlığıyla bilinen 
bir özel televizyon kanalında, dosyalar ·halinde sunulan iddialar ne çabuk 
unutulmuştur. (BBP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN HÜSEYiN CEYLAN (Ankara)- Devam ediyor. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Mart I 995'te, Çiller'in özel 
davetiisi olarak Amerika Birleşik Devletlerine giden ve o sıralarda gündemin 
birinci maddesi olan, Kuzey Irak'la ilgili olarak yaptığı Çekiç Güç çerçevesinde 
çözüm önerileri, Dışişleri ve Genelkurmayın "Bunlar, Sayın Emre Gönensay'ın 
kişisel görüşleridir" açıklamasına muhatap olan bu sayın siyasimizin, yine 
petrol boru hattı konusunda temasta bulunduğu ve hangi odağın uzantısı olduğu 
bizce malum. Bay Tamras ile yaptığı görüşmelerin mahiyeti halen 
bilinmemektedir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Günlerce ekraniara yansıyan, Gönensay ile Tamras arasındaki 

temasların her bir karanlık noktası üzerinde sayısız soru işaretleri varken, dış 
politikanın, bu zatı muhtereme emanet edilmesi, hem ANAP'taki hem de 
DYP'deki sağduyulu arkadaşlarımızı üzmüştür diye düşünüyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) Bu noktadaki endişelerimizi ifadeyi, sorumluluğumuzun 
gereği sayıyorum. 

Bu yapıyla, Kuzey Irak'ta ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın 

meselelerine nasıl bir çözüm bulacağını da merak ediyorum ve bu konudaki 
endişelerimi ifade etmeyi milli bir görev olarak sayıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu Hükümetin istikrar içinde devam 
edebilmesinin, ekonomide, terörle mücadelede, dış politikada, istediğimiz 
başarıları elde etmesinirt elbette zorluklarını görüyoruz. Kalben mutmain 
olmadan, fıkren tam güvenmeden, kalkıp da, nasıl "güveniyoruz" diyelim; 
çünkü, henüz, netlik kazanmayan, cevaplandırılması gereken onlarca sorular 
vardır. Bu Hükümetin, asgari ücret konusunda nasıl bir tutum izleyeceğini i 
Çekiç Güç'ün varlığını sona erdirmeye gücünün yetip yetmeyeceğini henüz 
bilmiyoruz. Y olsuzluklann üzerine gidilebileceğinden ... 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Gideceğiz ... Gideceğiz ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bu kabİnede yer alan çok 
değerli bakanlarımızı bir güven unsuru olarak görüyoruz; ama, ortağı olan 
Hükümetle ilgili, güveni bozmamak endişesinin, yolsuzluklar üzerine gitmenin 
bir engeli haline gelmemesini özellikle burada temenni ediyorum. (BBP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)- Engel olmaz, merak etme ... 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla) - İşte, bu endişelerimizle, 
topyekun bir güven vermekteki çekincemi, sizin de anlayışla karşılayacağınıza 
inanıyorum. , " . 

Mecburi eğitimi sekiz yıla çıkarma vaadini arkasında, İmam-hatip 
okullarının orta kısmının kaldıramayacağı konusunda bir teminatı şu ana kadar 
göremedik; ama, Sayın Baykal'ın, özellikle, imam-hatip okulları konusundaki 
rahatsızlığını da anlayamıyorum ... Bu ülkenin inançlarından, insanlarımızın 

dini değerlerinden ve duygularından kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur. 
İmam-hatip okulları, bu ülkenin inanç ve değerleriyle beraber, çağdaş 
medeniyeti yakalama ufkuyla gençlerimizi yetiştirmektedir. Dolayısıyla, 

bundan da kimse rahatsız olmamalı. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, buyurun tamamlayın efendim. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Evet, kusura bakmayın .. 

BAŞKAN- Estağfurullah efendim. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) -... Sekiz yıla çıkarılmasına biz 
karşı değiliz; ama, imam-hatip okullarının orta kısmının işlediği fonksiyonun 
mutlaka devam ettirilmesinden yanayız. 

Gümrük birliği ve Kıbrıs meşesinin nasıl bir çözüme kavuşturulacağı 
konusunda birtakım iyi niyetleri görüyoruz. Türbanlı kızlarımızın üzerindeki 
baskıya son verileceği konusunda niyetli olup olmadıklarını, burada kararlılıkla 
ifade etmemişlerdir; bu konuyu da bir çekince olarak görüyorum. Bunları 
bilmediğimiz için, içinde yer almadığımız bir Hükümetin sorumluluğunu da 
taşıyamayacağımız ortadadır. 

Biz, Büyük Birlik Partililer olarak, bugüne kadar, önyargısız, sağduyulu 
bir yaklaşım içerisinde olduk, siyasi tutumumuzun en önemli belirleyeni ülke 
çıkarları oldu. Bu yüzden, programda vaat edilen; ama, gerçekten yapılması 
gereken bazı işlerin yapılıp yapılamayacağını görmek ve iktidarı denemek için, 
iktidarın sorumluluğuna ortak olmamak için; ancak, bir hükümet krizini de 
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istemediğimiz için; dört yıldan bu yana "solun dışında bir hükümet kurulsun, 
biz de katkıda bulunalım" dediğimiz için; Sayın Yılmaz'ın önderliğiryde 

kabİnede yer alan değerli bakanianınıza fırsat vermek için kendi görüşlerimizi 
korumak, eleştiri hakkımızı saklı tutmak için çekinser oy vereceğiz. 

Bunun anlamı şöyledir: Buyurun, hayırlı işler yaparsanız yanınızdayız; 
değilse karşınızdayız. Ülke için getireceğiniz her türlü hayırlı işte yanınızda 
olacağız; ama, yanlışlıklarada ortak olmayacağız. 

Hükümet Programında, devletin yeniden yapılandırılması; kamu 
bankalarının özelleştirilmesi; olağanüstü halin tedricen kaldırılması; terörle 
etkin mücadele verilirken, masum halkla teröristin birbirine karıştırılmaması; 
tasarruf tedbirlerine ağırlık verilmesi; işsizliğin azaltılması; yurtdışındaki 

vatandaşların problemleriyle yakından ilgilenilmesi; Türk cumhuriyetleriyle 
ilişkilerin daha da iyileştirilmesi; vakıfların, vakıf üniversite ve hastanelerinin 
teşvik edilmesi; memur, işçi, emekli, çiftçi, esnaf ve sanatkarlardan oluştuğu 
ifade edilen ortadireğin ekonomik ve sosyal bakımdan durumunun 
iyileştirilmesi; fikir, inanç ve vicdan hürriyetlerinin tam ve kamil anlamda 
uygulanır hale gelebilmesi gibi temenni ve hedeflere yürekten katılıyorum; 
bunların gerçekleştirilmesi için, üzerimize düşen katkıya da hazır olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, her türlü cepheleşmenin 

karşısında olmalıyız. Uzun zamandır, ülkemizde, Kürt-Türk, Alevi-Sünni gibi 
yapay ayrılıklar körüklenmektedir. Son zamanlarda, buna bir de, laik-antilaik 
cepheleşme dahil edilmiş ve bu durum, bazı çevrelerce sürekli körüklenmiştir; 
halen de buna devam edilmektedir. Bunu, son derece tehlikeli buluyoruz. Bu 
cepheleşmelere son verilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin gerçekten 
korunması hususunda, bütün siyasi partilerimize görev düşmektedir. 

Yine, Parlamento olarak hassasiyet göstermemiz gereken bir mesele de, 
Parlamento üzerine, antidemokratik ve yasal olmayan bir gölgenin 
düşürülmemesidir. (BBP sıralarından alkışlar) Demokrasiyi, bütün kurum ve 
kurallarıyla ıçımıze sindirmeli ve sandıktan çıkan sonuçlara saygı 

göstermeliyiz. Burada, sandıktan çıkana, kendi inançlarımıza uygun değildir 
diye saygı göstermeyenler, aynı zamanda, demokrasiye de inanmayanlardır. Bu 
ülkede, milli iradenin tam olarak yansımasını, yerleşmesini, demokrasinin 
kurum ve kurallarıyla yerleşmesini istiyorsak, bu ülkede, demokratik yoldan 
iktidara gelmek isteyen herkesi meşru saymak mecburiyetimiz vardır ve bu 
noktada, Parlamento üstünde hiçbir gölgeye de yer vermememiz 
gerekmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, biz, her şeye iyi niyetlerle yaklaşmak istiyoruz. 
Ne herşeye kötü diyen bir muhalefet anlayışı na ne de herşeyi tozpembe 
gösteren bir iktidar anlayışının yanında yer alamayız. Onun için, hayırlı ve 
doğru olan işlere fırsat vermek ve onun yanında yer almak; ama, ülke yararına 
olmayan her konunun da, kararlı bir şekilde karşısında durmak bizim 
siyasetimiz olacaktır. 

Bu anlayış içerisinde, yeni cumhuriyet Hükümetinin programının 
hayırlara vesile olmasını diliyorum, bu duygutarla hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. (BBP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 
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BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ ÜZERİNDEKİ 
KONUŞMALARI26 

ı 81 

V.l - Bazı İllerdeki Olağanüstü Halin Uzatılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi Üzerindeki Görüşmelerde Yaptığı Konuşması 
(ll Kasım 1992)27 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi en içten saygılarımla 

selami ı yorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizin en önemli problemlerinden 
biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki problemimizi, bir an evvel çözüme 

26 TBMM, kanun yapımı ve yürütmenin denetimi yanı sıra önemli konularda karar alma 
yetkisine sahiptir. Anayasa ile verilen bu yetkiler içerisinde olağünüstü hal ve 
sıkıyönetim ilanı, ara ve erken seçim, uzun vadeli planın kabulü, yurt dışına asker 
gönderme ve yabancı silahlı kuvvetlerin ülkede bulunmasına izin verme gibi konular 
bulunmaktadır. Karara bağlanan çoğu husus, yürütmeden Meclise talep şeklinde 

Başbakanlık tezkeresi olarak gelmektedir. Bu bölümde, olağanüstü hal ve silahlı 

kuvvetiere ilişkin Başbakanlık tezkereleri üzerindeki görüşmeler yer almaktadır. 
27 Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van 
illerinde devam eden olağanüstü halin, 19 Kasım 1992 tarihinden itibaren dört ay 
süreyle uzatılınasına ilişkin Başbakan Süleyman Demirel imzalı tezkerenin 
görüşmelerinde şahsı adına söz alan Yazıcıoğlu, güvenlik başta olmak üzere Güney 
Doğu Anadolu'daki sorunlara ilişkin görüşlerini açıklamış ve tezkereye kabul oyu 
vermiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 20, Birleşim 25, 
Sayfa 304-306) 
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kavuşturmayı sağlamanın yollarını aramaktayız. Bu vesileyle, olağanüstü halin 
4 ay daha uzatılınası hususundaki Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşlerimi 
arz etmek istiyorum. 

Güneydoğu Anadolu, ülkemizin en önemli problemini teşkil etmektedir. 
Eğer, bu problemin kaynağı doğru teşhis edilmezse, çarelerini de doğru 

bulmamız mümkün değildir. Güneydoğu Anadolu'daki problemimizin iç ve dış 
sebepleri vardır. 

İç sebepler: Türkiye'nin yıllardır uygulamış olduğu eğitim 
politikasındaki, sosyal ve ekonomik politikalardaki yanlışlıklar ve insan hakları 
hususundaki yanlış uygulamalar, Türkiye'de sosyal dengesizliği alabildiğine 

artırmış ve milli birlik ve bütünlüğümüz ciddi manada zedelenmiş 

bulunmaktadır. Türkiye'de, özellikle, yetmiş yıldır uygulanmış olan gayri milli 
eğitim politikası ve bizi birleştiren, bütünleştiren inançlarımızı dışlayıcı eğitim 
faaliyetleri ve uygulamaları, milletimizin arasındaki bağlan gevşetmiştir. Bu 
uygulamalar, milletimizin inançları ve devlet ile millet, ordu ile millet 
arasındaki bütünlükler zedelendiği için, devlet-millet-ordu ve milli güvenlik 
unsurlarımiz arasındaki birliktelikler ciddi manada yara almıştır. Bundan dolayı, 
milletimizin, bugün, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılaşmaya götürülmesi, dış 
kaynakların ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmede ciddi manada 
istismar kaynağı olmuştur. İçeride meydana getirilmiş olan yanlış uygulamalar, 
emperyalistlerin bölgemizi bölüp parçalama ve yutma politikalarına önemli 
faydalar temin etmiştir. Bundan dolayı, ülkemizin bu bölgesi yara aldığı için, bu 
yara bir an evvel tedavi edilmediği takdirde, bütün bünyemizi bir kangren gibi 
saracağını ve bundan da bütün coğrafyamızın, milletimizin ve devletimizin 
zarar göreceğini tartışmaya bile gerek yoktur. Bu sebeple, Güneydoğu 

Anadolu'da uygulanan olağanüstü halin sorunun çözümlenmesine çare 
olmadığı, bu geçen zaman içerisinde gayet güzel bir şekilde anlaşılmıştır. 

Olağanüstü hal, terörün önlenmesinde çare olmamıştır. Olağanüstü hal, 
Güneydoğu Anadolu' muzdaki problemi çözememiştir; ama, maalesef, 
hükümetler, olağanüstü halin yerine ikame edebileceğimiz ciddi bir tedbir de 
getiremerlikleri için, bugün bir tarafta terör hareketleri devam ederken, diğer 
taraftan olağanüstü halin kaldırılmasının da mümkün olmadığı gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Bu sebeple, olağanüstü halin biran evvel kaldırılarak, ülkemizin 
olağan şartlara kavuşturulmasını ve ülkemizin insan haklarına saygılı 

demokratik anlayışı bütün unsurlarıyla yerleştiren ve bölgemizdeki 
insanlarımızı terör unsurlarından arındırarak, en ciddi ve yaptırırncı şartları da 
yerine getirerek terörün üzerine gidecek ve bölge halkıyla bütünleşecek bir 
uygulamaya bir an evvel kavuşturulmasını istemekteyiz. 
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Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu'muzdaki terör unsurları, 
gerilla taktiklerine uygun hareket etmektedir. Buna karşılık, düzenli ordutarla 
terörü önlemek, terör unsurlarının üzerine gitmek mümkün değildir. 

Dolayısıyla, terörün önlenebilmesi açısından, düzenli orduların dışında, yalnızca 
terörle alakadar olacak, terörle ilgilenecek, daha dar kadroyla çalışacak ve 
olağanüstü şartları gündeme getirmeyecek yeni bir birimin oluşturulması 

zarureti vardır. Eğer, terörle nasıl mücadele edeceğini, bunun sosyal, psikolojik 
ve askeri yönlerini gayet yalandan bilen ve buna göre eğitilmiş olan dar 
kadrolarla terörün üzerine gidecek olursak, vatandaşımız, olağanüstü halin 
şartlarından etkilenmeden ve bölgede insan hakları zedelenmeden, terör 
hadisesinin önlenebileceğine inanmaktayım. 

Dış kuvvetler, güneyimizde suni bir Kürt devleti oluşturup, bunu 
Ermeni Devletiyle birleştirerek; Türkiye ile Asya Türklüğü ve Ortadoğu'daki 
Müslümanlar arasında perde gerilmesini sağlayacak bir sonuca ulaşmak 

istediklerine göre, bu bölgede dışarıdan terörü besleyen devletler karşısında, 
ülkemizin, ciddi ve caydırıcı tedbirler alması lazım. Bu caydırıcı tedbirlerle 
beraber, içeride de, eğitim ve kültür açısından milletimizi birleştirecek ve bizi 
birlik haline getirecek olan maçlarımızı ön plana çıkaracak, tevhit ilkesi 
etrafında milletimizi bütünleştirecek bir çalışmaya, yönlendirmeye acilen 
gitmek mecburiyetimiz vardır. 

Bu noktada, Güneydoğu Anadolu'muzda terörü önlemeye çalışırken, 
güneydoğunun bir an evvel olağan şartlara kavuşturulmasını temin ederken, 
güvenlik kuvvetierimize mensup şehitlerimize ve onların geride kalanlarına, 
devletin sahip çıkması gerekmektedir. 

Zaman zaman, adeta, bölgedeki terör unsurlarının haklan görüşülürken, 
onların hakları gündeme getirilirken; insan haklan gündeme getirilirken, 
güvenlik kuvvetlerimizin hakları adeta görünmez hale gelmektedir. Dolayısıyla, 
bu noktada PKK militanları üzerine devletin caydırıcı, kararlı ve savunmadan 
uzak, doğrudan doğruya terörü yok edici şekilde terör ve PKK'nın üzerine 
gitmesi şarttır. 

Güneydoğu Anadolu'da yapmış olduğum gezilerimdeki bir teşhisimi 
burada arz etmek istiyorum: Karakollarımız, adeta etrafı kum torbalarıyla 

çevrilerek, bir savunma içerisine sokulmuştur. Bu, bölgede insanlarımız 
üzerinde psikolojik olarak korkular meydana getiriyor. Halbuki karakol, orada 
kendisini korumak için kurulmamıştır. Karakol, vatandaşımızı ve coğrafyamızı 
korumak için kurulmuştur. O halde, ciddi bir istihbarat anlayışıyla, bölgemizde 
terörü meydana getiren unsurların yuvaları tespit edilmek suretiyle, güvenlik 
kuvvetlerimiz, savunma psikolojisinden çıkıp, terör unsurunu doğrudan kendi 
yuvasında vurmak yönünde hareket etmelidir. Böyle yapılması halinde, 
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bölgedeki vatandaşlarımızın psikolojik olarak savunması sağlanmış ve 
etkilenmesi de önlenmiş olur ve devletine güven duyar; ama, bugün Güneydoğu 
Anadolu'da halkımız, devletine inanamadığı ve güvenemediği için, PKK 
militanlarının terörü karşısında, onun militanlarından yana tavrını koymaktadır. 
Onun için, vatandaşlarımızın devletine güvenini sağlayacak şekilde, terörü 
yuvasında vuracak hareketleri geliştirmek zorundayız. Bu ölçüde, Kuzey Irak'ta 
meydana getirilmiş harekatı olumlu goruyoruz; ancak, bu harekatı 

gerçekleştirmiş olan güvenlik kuvvetlerimizin girmiş oldukları bu bölgede, 
Kuzey Irak'ta istikrar sağlanıncaya kadar, Irak'ta bütünlüğün temin edileceği ana 
kadar, buralardan çıkmaması gerektiğine inanmaktayım. 

Dolayısıyla, zamanında sınırlar oluşturulurken, yanlış bir sınır çizimiyle 
ülkemizin güvenliğini sağlamak yönünde olumsuz şartlar oluşturan bugünkü 
sınırlarımızın ötesinde ülkemizin bir güvenlik kuşağı oluşturmak mecburiyeti 
vardır. Bu güvenlik kuşağını oluşturmak yönünde elde etmiş olduğumuz 

avantajın sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum ve Çekiç 
Güç'ün bölgemizde varlığı, anarşi ve terörü artırıcı bir unsur olmasından dolayı, 
bir an evvel ülkemizden çıkarılmalı ve Türkiye, bölgemizde hiçbir yabancı 
unsura kendi güvenliğimizi terk etmeyecek ve emanet etmeyecek bir anlayışla, 
Türkiye'nin güvenlik kuvvetleri ve silahlı gücüyle kendi güvenliğini 

sağlayabilecek kuvvete sahip olduğunu, bütün dost ve düşman ülkelere açıkça 
gösterecek bir kararlılıkla hareket etmelidir. Bunun için de, Çekiç Güç olmadan, 
Peşmergelerden yararlanılmadan ve yeni Kürt Federe Devletiyle bu anlamda bir 
pazarlığa oturmadan, Türkiye'nin, kendi güvenliğini doğrudan doğruya 

sağlayabileceğini düşünüyor ve devletimizin bu kudrette olduğuna inanıyorum. 

Süremizin kısıtlı olması dolayısıyla, Türkiye'nin, şu gün içinde 
bulunmuş olduğu şartlar dolayısıyla, devletin güvenliği, ülkemizin birlik ve 
beraberliği bakımından en kısa zamanda olağanüstü şartların ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak ve olağan koşullara geçilecek bir mesafenin kısa 
sürede kabulünü şart olarak görmekle beraber, olağanüstü halin bu şartlar 

altında dört ay daha uzatılınasını olumlu görüyor; ancak, olağanüstü halin 
uygulandığı dönemde bölgede insan haklarına, demokratik anlayışiara ve 
demokrasiye zarar getirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bizi birleştirecek olan, 
birleştiren inançlarımızdır, tarih boyu beraberce birlikte yaşadığımız, kız alıp, 
kız verdiğimiz ve emperyalizme karşı birlikte mücadele ettiğimiz bölge 
halkıyla; Kürtçe konuşanıyla, Türkçe konuşanıyla hepimiz kardeşiz ve bu 
kardeşliğimizi pekiştirecek ve İslamın hoşgörüsü, İslamın birlik ve tevhid ilkesi 
etrafından bizim birlik ve beraberliğimizin korunabileceğine inanmaktayım. 

Hepinize saygılar sunuyorum; Allah'a emanet olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Y azıcıoğlu. 
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V.2 - Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin 
Uzatılınasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Üzerindeki 
Görüşmelerde Yaptığı Konuşması (27 Haziran 1995)28 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, söz 
hakkını bana devrederek, Çekiç Güç konusuyla ilgili görüşlerimi ifade etme 
fırsatını verdiği için, Sayın Abdüllatif Şener Beye teşekkür ediyorum. (BBP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

Çekiç Güç, Kuzey Irak Bölgesinde huzuru sağlamak ve bölgedeki 
Saddam zulmünü önlemek iddialarıyla getirilmiştir. Bu iddialarla 
konuşlandırılmış olan Çekiç Güç, daha sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemine periyodik aralıklarla getirilmek suretiyle, adeta, kalıcı hale 
dönüştürülmüştür. Hatta, bazıları, Çekiç Güç'ün süresiz olarak uzatılınasını dahi 
burada teklif edebilmişlerdir. 

Bu geçen zaman içerisinde, Çekiç Güç, Kuzey Irak'a huzur 
getirememiştir, bölgede istikrara katkıda bulunamamıştır. Çekiç Güç buraya 
konuşlandırıldıktan sonra, Türkiye'de terör, daha da çok artmış, PKK 
eylemlerini daha rahat yapabilme fırsatı bulmuştur. 

Kuzey Irak'ta huzurun sağlanamadığının en açık misali, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 3 5 bin askerle Kuzey Irak'a operasyon yapmak mecburiyetinde 
kalmasından da anlaşılmaktadır. Eğer, bölgede, Çekiç Güç işe yaramış olsaydı, 
öncelikle, Kuzey Irak'ta, Kürt kuvvetler arasındaki çatışmalar bitmiş olacaktı; 
Türkiye, burada, kendisini daha rahat hissetmiş olacaktı; ama, görüyoruz ki, bu 
zaman zarfında, Kuzey Irak'ta, Kürtler arasındaki kavga daha da çok artmış, 
Türkiye de kendisini güvenli hissedememiştir. Bunun için, 35 bin askeriyle, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon yapmak zorunda kalmıştır; 
ama, bu operasyondan sonra da, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri başarılı bir 
operasyon yapmış; ama, arkasında siyasal kararlılık olmadığı için, geriye 
çekildikten sonra, Türkiye, yine, terör saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Yılanın başı ezilmek yerine. Kuzey lrak'ta, yılanın sadece kuyruğu ezildi ği için, 
yılan büyümüş ve Türkiye'ye terör saldırıları tekrar devam etmiştir. 

28 Birinci Körfez Savaşını takiben Irak'ta belli bir düzen kurmak ve gelişmeleri kontrol 
etmek amacıyla oluşturulan ve "Çekiç Güç" olarak adlandırılan çok uluslu gücün görev 
süresinin altı ay daha uzatılınasına ilişkin Başbakan Tansu Çiller imzalı tezkerenin 
görüşmelerinde şahsı adına söz alan Yazıcıoğlu, uluslar arası boyutlarıyla bölücü terör 
konusundaki görüşlerini ifade etmiştir. Yazıcıoğlu tezkereye ret oyu vermiştir. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 90, Birleşim 130, Sayfa 80-82) 
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Sayın Dışişleri Bakanımız, burada, Çekiç Güç'ün görev süresinin 
uzatılınasının sebebi olarak, Birleşmiş Milletlerle Irak arasındaki barışın 

sağlanamamış olmasını göstermiştir. Türkiye'nin, bir defa, kendi dış politikasını 
Birleşmiş Milletiere endeksiediği sürece, milli, onurlu ve tam bağımsızlığımızı 
sağlayacak bir gelecek temin edebilmesi mümkün değildir. 

Bugün, Birleşmiş Milletler, hiçbir yerde güven sağlayamamış ve varlık 
sebebi tartışılır hale gelmiştir; işte, Bosna-Hersek'teki rolü ortadadır. Birleşmiş 
Milletler, Bosna-Hersek'te etkisiz hale gelmiş, hatta oyuncak haline gelmiştir. 
Birleşmiş Milletler, kendi askerini koruyamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri, 
kendi pilotu orada can güvenliğiyle karşı karşıya kaldığında, operasyon yapmış, 
kendi pilotunu kurtarmıştır; ama, bölgedeki insan haklarıyla ilgili üsttenınesi 
gereken hiçbir rolü yerine getirememiştir. Onun için, bugün, Birleşmiş 

Milletiere endeksli olarak yapacağımız bir dış politika, bizi daha da kişiliksiz, 
daha da şahsiyetsiz hale düşürecektir. Bu itibarla Kuzey Irak'taki Çekiç Güç'ün 
varlığını böyle basit bir gerekçeye dayandırmamız da mümkün değildir. 

Çekiç Güç'ün buraya konuşlandırılması sırasında "Çekiç Güç ihanettir" 
diyenler "Çekiç Güç'ün altından daha sonra yılan çıktı" demişlerdir. Sayın 

Demirel, burada Başbakan olmadan evvel buna karşı çıkmış; ama, Başbakan 
olduğunda süre uzatımını istemiştir. Şimdiki Sayın Hükümetin iki kanadı da, 
Çekiç Güç'e karşı çıkmışlar; ama, şimdi, ısrarla, süresini uzatmaya 
çalışmaktadırlar. 

Buradan soruyoruz; muhalefette olduğunuzda ısrarla karşı çıktığınız bu 
Çekiç Güç'ün -İktidara geldiğiniz zaman- neyini gördünüz ki, hangi devlet 
millet menfaatini teşhis ettiniz ki, uzatmakta ısrar etmektesin iz?!. Biz, Türk 
Milletinin menfaatlerini daima ön planda tutan Türk milliyetçisi insanlar olarak, 
açıkça soruyoruz; milletin menfaatini gerektiren, devletin yüksek menfatını 
gerektiren hangi hususlar varsa, bize inandırıcı şekilde anlatınız, önümüze 
getiriniz, size destek olmaya söz veriyoruz; ama, hiçbir zaman inandırıcı 

biçimde önümüze buları getirmiş değilsiniz. 

İşte, Alexander Heig'in yapmış olduğu açıklama; yani, Amerika Birleşik 
Devletlerinin Dışişleri eski Bakanı "Çekiç Güç, PKK'ya yaradı" diyor; yani, 
bunu Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri eski Bakanı bile teşhis etmiş, 
PKK'ya yararlığını ifade etmiş; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizim en 
büyük düşmanımız olan PKK'nın işine yarayan Çekiç Güç'ün görev süresini 
uzatarak, karşımızda rahatça faaliyet yapmasına fırsat verecek; bu, nasıl bir 
mantıktır ... (BBP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

İşte, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanlığını ve Devlet Başkanlığını 
yapmış olan zat, görevinden ayrıldıktan sonra "Çekiç Güç zararlı olmuştur" 
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demek durumunda kalmıştır. Peki, bu bizim üzerimizdeki hangi kuvvettir ki, 
görevde olduğumuz zaman, iktidar koltuğunda oturduğumuz zaman, yetkili 
olduğumuz zaman, bizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çekiç Güç'ün 
süresini uzattırmaya yönlendİrİyor, mecbur ediyor; ama, görevimizden 
ayrıldıktan sonra "Çekiç Güç zararlıdır" demek durumunda bırakıyor ... Burada 
da Devlet eski Başkanının bir ifadesinin altını çiziyorum; diyor ki: "Çekiç 
Güç'ün görev süresinin artık bitirilmesi lazım; zararlı olmuştur; ama, biz, 
Amerika'ya çok bağımlı hale geldiğimiz için, bunu değiştirenleyiz." Bu sözü 
kabul edebilmemiz mümkün değildir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 
kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Bitiriyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mandacılık isteyen, mandacılıktan yana 
olanlar karşısında tam bağımsızlık kavgası veren Kuvvayı Milliye'nin eseridir; 
onun için, herhangi bir yabancı devlete bağı·mlılığımızm artmasından dolayı bir 
yabancı gücün Türkiye'de konuşlandırılmasına boyun eğemez. Böyle bir şey, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine hakarettir. (BBP sıralarından alkışlar) Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, her türlü mandacı düşüneeye karşı tam bağımsızlığı 
temsil etmelidir. Bugün, Çekiç Güç, böyle bir dayatmayla bize kabul ettirilmeye 
çalışılmaktadır. İşte, her defasında, olağanüstü halin ve Çekiç Güç'ün görev 
süresinin uzatımının gündemimize geleceği sırada, Türkiye'de terör olaylarının 
artışını da buna bağlıyoruz. Yani, diyorlar ki, ya kırk satır ya kırk kat ır. .. Ya 
bunu kabul edersiniz ya da Türkiye'de terör olaylarını artırırız demeye 
getirmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bunu kabul edebilmesi 
mümkün değildir. 

Çekiç Güç, buraya huzur iddiasıyla getirilmiş; hızır diye takdim 
edilmiş; ama, hınzır çıkmıştır. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatımının 
bugün sona erdirilmesi yönünde karar vermesini sayın milletvekillerinden 
bekliyor ve Çekiç Güç'ün kesinlikle topraklarımızdan çekip gitmesini istiyoruz. 
Türkiye, kendi güvenliğini, bölge ülkeleriyle birlikte, kendi gücüyle 
sağlamanın, mutlaka, yolunu butmalıdır. 

Saygılar sunuyorum. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
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V.3 - Kosova Kriziyle İlgili Olarak Oluşturulabilecek Çokuluslu 
Müşterek Güce Katılmak Üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt 
Dışına Gönderilmesine İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresi Üzerindeki Görüşmelerde Yaptığı Konuşması (8 Ekim 
1998)29 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorumlu olduğu, 

gerçekten de tarihi ve sosyolojik açıdan da sorumlu olduğu bir konu üzerinde 
görüşmektedir. Kosova meselesi, bizi, tarihi, milli ve insani olarak ilgilendiren 
çok Önemli bir dış sorundur. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Kosova meselesini, çok daha önceden gündemine almalıydı diyorum. 

Büyük Birlik Partisi olarak, biz, bu konularla ilgili hassasiyetimiz 
dolayısıyla, içendeki bir kısım siyasi çekişmelerden başımızı kaldırarak dışarıya 
bakalım ve Türkiye'nin yüzyıllar ötesini ilgilendirecek olayları tahlil edelim, 
takip edelim düşüncesiyle, 3 l Ağustosta Kosova'ya bir inceleme gezisi yapmak 
istedik. Tabii, doğrudan doğruya Kosova'ya gitme imkanı olmadığı için, 
Arnavutluk üzerinden Trapoya bölgesine kadar ulaşarak, bizzat yerinde bazı 
incelemelerde bulunduk. 

Arnavutluk'a yapmış olduğumuz ziyaretimizde, Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Beyle, ayrıca Berişa'yla ve 6 siyasi parti genel başkanıyla 

görüşmelerimiz oldu. Kosova temsilciliğiyle, Kosova Eğitim Bakanıyla ve 
Kosova Kurtuluş Ordusunun oluşumunu sağlayan Ahmet Krasniçi'yle 
görüşmemiz oldu. Dolayısıyla, çok yakından, meseleyi inceleme ve yerinde 
gönne şansına sahip oldum. Trapoya bölgesine bir helikopterle geçerek, orada 
bulunan Kosovalı mültecilerle bire bir görüşmelerimiz oldu. 

Kosova'da tarihin yüzünü kızartacak bir soykırımla karşı karşıyayız. 
Bütün bilgiler, Kosova'da bir jenosit hareketinin oluşturulduğunu ortaya 
koymaktadır. 

29 Kosova'da, Sıpların diğer etnik unsurlara yönelik saldırılarıyla meydana gelen krize 
karşı NA TO çerçevesinde önlemler alınması amacıyla oluşturulacak "Çokuluslu 
Müşterek Güç"e TSK'nın katılmasına yetki verilmesi için Başbakan Mesut Yılmaz 
imzasıyla Meclise gönderilen (3/1 772) esas numaralı Başbakanlık tezkeresinin 
görüşmesinde söz alan Yazıcıoğlu, Arnavutluk ve Kosova'ya gerçekleştirdiği 

ziyaretlerdeki temas ve gözlemlerini aktarmış, bölgedeki krizde izlenmesi gereken 
politikaya yönelik değerlendirmelerde bulunmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 
20, Yasama Yılı 4, Cilt 63, Birleşim 4, Sayfa 378-380) 
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Ben, resmi olan görüşmelerimin ötesinde, Kosovalı mültecilerle bire bir 
yapmış olduğum görüşmelerden sadece bir iki tanesini, zamanım dolayısıyla, 
dikkatierinize sunmak istiyorum. Bir avukat "Kosova'dan yaya olarak, adeta, 
izimize bomba düşerek kaçtık, buraya geldik. 25 kişi tarlada çalışırken, geldiler, 
dizdiler ve -aynı görüşleri bir başka Kosovalı mülteci hanımefendiden de aynı 
şeklide dinledim- bir gencin göğsünü yardılar; babasından, sıcak yüreğine elini 
sokarak yüreğini çıkarmasını istediler ve buna zorladılar. 25 kişiye ayrı ayrı haç 
öptürmek suretiyle 'yapmadığınız takdirde hepinizi bu şekilde yapacağız' 

dediler" diyor. Bunu ilk dinlediğimde, insan olarak, böyle bir hadisenin 
olabileceğini düşünmek bile istemedim; ama, yaşlı bir kadın aynı hadiseyi 
anlattığı zaman ... Yine başka bir yerde "süt sağarken baskına uğradık ve 
gelenler, tek tek her birimizi bağladılar, önümüzde en genç olanımızı kurşuna 
dizrnek suretiyle, bize 'Müslümanlıktan vazgeçtiğinizi söyleyin, haçı öpün' 
dediler" diyorlar. 

Ben, elbette, burada, bir hilal-haç kavgası olduğu iddiasını gündeme 
getirmek istemiyorum. Meseleyi, insan hakları bağlamında görmek istiyorum, 
böyle de değerlendirmemiz icap ettiğini söylüyorum; ancak, karşılaştığım 

mağdur kişilerin anlatmış olduklarını burada ifade etmek istedim. 

Aç, çıplak insanlar 72 saat yürüyerek buralara gelmişler. 

Dokunduğunuzda düşecek yaşlı insanlar, bu bölgeye 72 saatte ulaşabilmişler. 
Toplu bir mülteci kampı yoktur. Herkes bulduğu yere gelmiş, insanlar kendi 
evlerini bu mültecilere vermişler; kendileri komşularına, akrabalarına gitmişler, 
küçük bir odada, salonda 30 kişi bir arada yaşamaktadırlar. Benim elimde 
fotoğrafları var. Bunlar basında yayımlandı, televizyonlarda gösterildi. 
Üzerlerinde hiçbir elbise olmayan, Afrika'da açlık çeken insanlarda 
gördüğünüz, göreceğiniz manzaralarla karşılaştık mültecilerde. 

Şimdi, burada, bu hadiseler karşısında, katliamların, toplu mezarların 
yanı sıra, yurtlarından, yanık topraklarından kaçmış insanların mülteci olarak 
çekmiş olduklan acılar karşısında bizim sessiz kalabilmemiz ve dünyanın 

duyarsız kalması mümkün değildir. Burada, büyük tarihi vebalimiz ve 
sorumluluklarımız vardır. 

Konuya, hadiselerin insani yönü, Balkanlardaki dengelere etkileri ve 
hep dost ve müttefıkimiz diye adlandırdığımız gelişmiş ülkelerin konuya 
yaklaşım şekli olmak üzere üç ayrı zaviyeden bakmak ve her üç zaviyeden de 
Türkiye'nin ilişkisini değerlendirmek durumundayız. 

Kosova'da, son yılların en trajik katliamlarından biri yaşanırken, hayret 
verici bir sessizlik hakim durumdadır. Dünya, bu konuya yeterince ilgili 
değildir; Bosna'da ve Çeçenistan'da olandan çok daha yetersiz görmekteyim; 
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hadise, çok daha sessiz şekilde karşılanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Ermenilerin maruz kaldığı iddia edilen sözde soykırımla uğraşmak bile bir 
öncelik taşımakta, gerçekleşmekte olan bu soykırım görmezlikten 
gelinmektedir. Aynı katillerin Bosna'da sergiledikleri cinayetler karşısında 

Batı'nın tutumu, savaş suçlularının yargılandığı mahkemenin, tek kelimeyle 
fiyaskoya dönüşmesi Sırpları cesaretlendirmekte ve rahat hareket etmelerini 
sağlamaktadır. 

Balkanlarda yaşanan katliamlar, diplomatik lisanda "kontrolsüz şiddet" 
olarak adlandırılmakta, her gün bulunan -ve içlerinde çok sayıda çocuğun da 
bulunduğu- siviHere ait toplu mezarlar bile kontrolsüz şiddet tabirini 
değiştirmeye yetmemektedir. Bu, kontrolsüz şiddet değil, Bosna'da yapılan bir 
soykırımdır, bir vahşettir ve bu, şuurlu bir şekilde yapılmaktadır. 

Türkiye, sadece burada yaşayan insanların Osmanlı'nın izleri olması ve 
bu yüzden katlİama maruz kalmalarından dolayı değil, buradaki insanlarla 
tarihi, coğrafi, kültürel bağlarından dolayı da değil, sadece insan olmanın 

gereğini yerine getirmek için bile müdahil olmak durumundadır; ama, bu 
saydığımız sebepler, Türkiye'nin müdahil olma hakkının, aynı zamanda hukuki 
zeminleri arasında yer almaktadır. 

Balkanlarda meydana gelen gelişmeler, içine, her an Arnavutluk ve 
Makedonya'yı çekebilir; dolayısıyla, yeni bir Balkan savaşı potansiyeli taşıyan 
özellikler arz etmektedir. Balkanlarda hakimiyet savaşı veren ve kendisini, 
düşman unsurları, hiçbir kaide taşımadan yok etmeyi hedefleyen, adı 

konulmamış bir Ortodoks ittifakı, aslında -Bosna dahil- hadiselerin temel sebebi 
olarak kabul edilmelidir. Sırp-Yunan ittifakının Balkanlardaki inisiyatif sahasını 
genişletme çabaları devam ettikçe, bu ve benzer hadiselerin sonu gelmeyecek, 
katliamlar devam edecektir. 

Yunanistan ve Sırbistan, Arnavutluk'u parçalamak istemektedir. Güney 
Arnavutluk'u, orada yaşayan Ortodoks azınlığı gerekçe göstererek kendi 
topraklarının devamı şeklinde algılayan Yunanistan ve topraklarının 

kuzeybatısındaki maden bölgeleri ile güneydeki su kaynakları etrafından 

Arnavut nüfusu temizleme gayreti gösteren Sırplar boş durmamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, lütfen topariayın efendim. 

MUHSİN Y AZICIOGLU (Devamla) -Göçler ve katliamlar yoluyla 
Müslüman Arnavutlardan temizleneo Kosova'nın Sırplaşması, bir başka açıdan, 
Sırp-Yunan ittifakının, Makedonya ve Arnavutluk'un kıskaca alınmasını da 
sağlayacak yeni bir adımı olacaktır. 
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Dolayısıyla, Batı'nın, bu olaylar karşısında daha duyarsız kalması, 

NATO'nun, Birleşmiş Milletler kararı olmadan müdahale edemeyeceğini ifade 
etmiş olması... Ki, Amerika Birleşik Devletleri Başka bölgelerde müdahale 
ederken Birleşmiş Milletiere nasıl karar aldırdı veya karar alma ihtiyacı duydu 
mu?! Bunları dikkate aldığımızda, hayır diyoruz. O halde, burada, Türkiye ve 
Türk dünyasının yüzyıllarını ilgilendiren etrafımızdaki önemli gelişmelere, iç 
siyasi çekişmelerden kafamızı kaldırarak bakmak durumundayız. Gelecek 
nesillerimize, utanmayacakları bir tarih bırakmak istiyorsak, Kosova'ya karşı 
insani görevimizi yapmalıyız. Bunun için, Türkiye, ilişkisi olan bütün 
uluslararası kuruluşlarda Kosova'nın sözcüsü olmalı ve NA TO içerisinde, 
AGiT'te ve Batı Avrupa Birliğinde bu meseleyi daha duyarlı ve yüksek 
perdeden savunabilmelidir. Kosova Kurtuluş Ordusunun meşruiyetini tanımalı 
ve bunların savunma gereçlerine katkıda bulunmalı, Kosova'ya yardım koridoru 
oluşturulmasına imkan sağlamalıdır ve bu konuda Kosova'nın bağımsızlığını 
tanımalıyız ve savunmalıyız. Türkiye olarak bu güce katılınmasının her 
halükarda bizim görevimiz olduğuna inanıyorum. 

Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Balkanlarda da (Kosova'da) bu 
meselede aktif olarak yer almasından yanayız ve bu talebe olumlu katkıda 
bulunacağımızı ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

------------------------------------------------------- -----
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V.4 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın Kozeyinden Ülkemize 
Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldınların Dertaraf Edilmesi 
Amacıyla Gönderilmesine ve Görevlendirilmesine İzin Verilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi Üzerindeki Görüşmelerde Yaptığı 
Konuşması (17 Ekim 2007)30 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; bugün gündemimize gelmiş olan tezkere, geç kalmış olmakla 
beraber, çok isabetli bir teşebbüstür. Ben, bu vesileyle, terörde hayatını 
kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize 
minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. 

Tam birlik olma, beraber olma ve birlikte teröre karşı kararlılık 

gösterme zamanıdır. Bunun için, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneyiisi 
demeden, hangi mezhep ve meşrepten, hangi aşiretten olursa olsun, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda birlikte olduğumuz ve Türkiye'nin 
vatandaşlığı şerefini kazanmış olan herkes, teröre karşı, şiddete karşı birlikte 
vaziyet almak mecburiyetindedir. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51 'inci maddesi· ve NATO 
Anlaşması'nın S'inci maddesi, bizim sıcak takip hakkımızı her zaman 
vennektedir. Türkiye, bu sıcak takip hakkını, bu anlamda, başka birilerine 
danışmadan kullanabilme yetkisine de her zaman sahiptir. Ancak tezkerenin çok 
daha farklı bir anlamı olması gerekir. Bu da, daha derinlikli bir mücadeleyi 
yapabilmek, daha kapsamlı ve belki kalıcı bir temizliği ortaya getirebilmek için 
gereklidir. 

Bu itibarla, bu tezkere münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tam 
bir bütünlük halinde, ordusuyla, milletiyle bütünleşerek, terörle mücadelede 
sonuna kadar kararlı olduğunu göstermek için bir fırsat olarak kullanılmalıdır. 

30 Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yıl süreyle, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör 
tehdidinin ve saldınların hertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede 
bulunmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir 
alanlara gönderilmesine ve görevlendirilmesine Anayasa 'nın 92 nci maddesi uyarınca 
izin verilmesine dair (3/199) esas numaralı Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinde 
şahsı adına kürsüden konuşma imkanı bulamayan Yazıcıoğlu, TBMM İçtüzüğünün 60 
ıncı maddesinde yer alan "Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden 
konuşma izni verebilir." hükmü uyarınca görüşlerini kısaca ifade edebilmiştir. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 2, Birleşim 8, Sayfa 649-650) 
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Tezkere, milletimizin umutları açısından elbette tek çözüm değil, terörle 
mücadele açısından. Ekonomik, sosyal açıdan, psikolojik açıdan, eğitim 
açısından; alınması gereken, göçü önleyecek, işsizliği çözecek, dolayısıyla, terör 
örgütünün insan kaynaklarını kullanmasına fırsat veren bataklığı kurutacak 
tedbirleri apayrı düşünmek gerekir, ama, artık anlaşılmıştır ki, terör dışarıdan 
destek görmeden Türkiye'de yaşayamaz, bu açık. Onun için, Çekiç Güç'ün 
kanatları altında büyümüş olan PKK örgütüne ve Irak'ın kuzeyinde, yine Çekiç 
Güç'ün kanatları altında oluşmuş olan yapılanmaya karşı daha etkin, derinlikli 
ve profesyonelce, terörle mücadelede kullanılacak yöntemlere ihtiyaç vardır. 
Ben bu tezkerenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha etkin mücadelesi için, 
arkasında milleti gösterecek bir unsur olarak kullanılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bundan dolayı da Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına bu 
tezkereye olumlu oy kullanacağız ve bu tezkerenin arkasında olduğumuzu ifade 
ediyor, saygılar, sevgiler sunuyorum. (AK Parti ve Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

V.5 - Irak'ın Kozeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve 
Saldırılarının Dertaraf Edilmesi Amacıyla Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin Görevlendirilmesi için Hükümete Verilen İznin Bir Yıl 
Uzatılınasına Dair Başbakanlık Tezkeresi Üzerindeki Görüşmelerde 
Yaptığı Konuşması (8 Ekim 2008)31 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Türkiye'ye yönelik olarak devam eden terör faaliyetlerini 
durdurmak için sınır ötesine asker göndermek üzere Hükümete verilen yetki 
süresinin bir yıl daha uzatılınasına Büyük Birlik Partisi olarak olumlu 
bakıyoruz. 

31 Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak'ın 
PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve 
görevlendirilmesi için TBMM'nin ı 7 Ekim 2007 tarihli kararıyla Hükümete verilen bir 
yıllık izin süresinin Anayasa'nın 92 nci maddesi uyarınca ı 7 Ekim 2008 tarihinden 
itibaren bir yıl süreyle uzatılınasına dair (3/54 7) esas numaralı Başbakanlık tezkeresinin 
görüşmelerinde şahsı adına kürsüden konuşma imkanı bulamayan Yazıcıoğlu, TBMM 
İçtüzüğünün 60 ıncı maddesinde yer alan "Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye 
Başkan, yerinden konuşma izni verebilir." hükmü uyarınca görüşlerini kısaca ifade 
edebilmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 29, Birleşim 3, 
Sayfa 58-59) 
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Elbette, bu yetkiyi geçmişte kullanmış olan iktidar bu defa da 
Meclisimizden alacak. Bugün uzatılacaktır. Ancak, mesele, yetki vermek ve 
operasyon yapmaktan ibaret değildir. Önemli olan, bu ihaneti durdurmak ve yok 
etmektir. Terör, yaklaşık yirmi beş yıldır devam ediyor. Bu kadar uzun süreli 
dayanması ve ~evam etmesi, arkasında uluslararası güçlerin varlığını açıkça 
ortaya koymaktadır. Bunun için, içeride ekonomik, sosyal ve hukuki tedbirler 
kararlılıkla uygulanmaya konulurken, demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğünden taviz vermeden teröristle kararlı bir mücadele yapılmalıdır. 

Bölgenin işsizliği, yoksulluğu ve göçünün sebebinin PKK olduğu çok iyi bir 
şekilde bölge vatandaşlarımıza aniatılmalıdır ve okullarımızda terör dersleri 
verilmeli ve terörün yakıcı ve yıkıcı yanları herkese çok iyi bir şekilde 
öğreti lmelidir. 

Kürt-Türkmen, Alevi-Sünni kardeşliği, ortak aidiyet duygusu 
geliştirilirken, bölücü terör örgütü ortak düşman olarak kabul edilmelidir. Başta 
milletvekilleri olmak üzere, Kürt-Türkmen herkes PKK'yı terör örgütü olarak 
kabul etmeli ve açıkça tavır koymalıdır. Bir taraftan Mecliste Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden taviz 
vermeyeceğine yemin ederken, diğer tarafta ihanet odaklarıyla birlikte olduğunu 
gizlemeyen milletvekillerinin varlığı Türk milletini ciddi şekilde rahatsız 

etmektedir. 

Terörün dış kaynakları kesilerek lojistik imkanları kurutulmalıdır. 

Bunun için tüm iç ve dış odaklara karşı etkin ve kesin bir müeyyide 
uygulanmalıdır. Son terör saldırılarını ve sonuçlarını milletçe hazmetmemiz 
mümkün değildir. Onur kırıcı bu hareketin karşısında söylenen gerekçeler daha 
da kahredicidir. Artık milletimiz "uzun vadeli", "sabırlı" vesair gibi başlayan 
sözleri duymak istememektedir. 

Teröristle mücadele için sabit karakollar ve düzenli ordu yerine, mobil 
timler şeklinde oluşan özel kuvvetlerle bu mücadele yürütülmelidir. istihbarat 
değerlendirmede ciddi bir koordinasyon kurulunun oluşturulması şarttır. 

Türkiye sadece kendisine ait bir uyduyla ve teknik imkanlarla sınırlarımızı 
kontrol etmelidir ve stratejik iş birliği yaptığımız iddia edilen devletlerle 
istihbarat paytaşırnma güven duyulmamalıdır. 

Irak sınırı fiziki olarak korumaya müsait değildir. Bu sebeple Irak'ta 
kaygılarımızı giderecek bir siyasi otorite oluşana kadar Irak içerisinde bir 
güvenlik amaçlı tampon bölge mutlaka oluşturulmalıdır. Bunun için de ... 
(Mikrofon otomatik ci haz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcıoğlu. 
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Bölüm VI 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ VE 
KONUŞMALARI32 
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VI.l - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının, 

Azerbaycan'da Meydana Gelen Son Gelişmeler ve Darbe Teşebbüsü 
Konusunda Genel Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi (23 Haziran 
1993)33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü ile 
ilgili olarak Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 1 O I inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

32 TBMM 'nin bilgi edinme ve denetim yollarından genel görüşme, toplumu ve Devlet 
faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Genel Kurulda görüşülmesidir. Belli sayıda 
imza taşıması gereken genel görüşme önergesi, Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmaktadır. Genel görüşme önergesi üzerinde önce öngörüşme yapılmakta, 
öngörüşmenin sonunda yapılan oylamayla genel görüşme yapılması kararlaştırılmışsa, 
belli bir süre içerisinde genel görüşme gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerde 

Hükümet, parti grupları, önerge sahipleri ve öngörüşme hariç olmak üzere şahıslar adına 
konuşmalar yapılmaktadır. 
33 22 Haziran 1993 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (8/34) esas numaralı genel 
görüşme önergesi 23 Haziran I 993 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 37, Birleşim 
I 16, Sayfa 107-108) 
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Gerekçe: Bilindiği gibi, Azerbaycan'da son günlerde önemli gelişme ve 
değişmeler meydana gelmiştir. Ülkede meşru seçimlerle işbaşma gelen 
Cumhurbaşkanı Elçibey Bakü'yü terk ederek Nahcivan'a gitmek zorunda 
bırakılmış ve Gence'de isyan eden bir grup ve başı, ülkede yönetime el 
koyduklarını, bütün yetki ve sorumlulukları ellerine aldıklarını açıklamışlardır. 
Olay doğrudan doğruya meşru yönetimi, BM ve AGİK'e üye olan demokratik 
bir ülkeye ve demokratik düzenin bizzat kendisine karşı girişiimiş bir darbe 
niteliğindedir. 

Ermeni saldırılarının artarak devam ettiği bölgedeki istikrarsızlığın çok 
daha büyük bunalımlar doğurmasının muhtemel bulunduğu bugünkü ortamda, 
Azerbaycan'da meydana gelen gelişmeler sadece bu ülke bakımından sonuçlar 
doğuracak olaylar niteliğinde değildir. 

Bu gelişmeler, tüm bölgeyi ve özellikle de Türkiye'yi, Türkiye'nin diğer 
Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini, geleceğini, güvenliğini, Azerbaycan'la 
dostluk ve kardeşlik esasına dayalı tüm münasebetlerini, milli menfaatlarını 
yakından ilgilendirir. Bu nedenle, Azerbaycan'daki son gelişmelerin, 

TBMM'nde enine boyuna, bütün detaylarıyla görüşülerek oradaki son durumun 
tespit edilmesinde, tarihi ve milli menfaatlarımız doğrultusunda gereken 
değerlendirmelerin yapılmasında büyük fayda ve zaruret olduğu kanaatindeyiz. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 1 00 ve 1 O 1 inci maddeleri 
uyarınca acilen bir genel görüşme açılması için gereğini arz ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Gaffar Yakın, Afyon 

Eyüp Aşık, Trabzon 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Mehmet Çevik, Ankara 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Mahmut Orhon, Yozgat. 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Hüsnü Doğan, İstanbul 

Yusuf Bozkurt Özal, Malatya 
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VI.2 - Azerbaycan' da Meydana Gelen Gelişmeler Konusundaki 
Genel Görüşme Önergeleri Üzerindeki Öngörüşmede Yaptığı 
Konuşması (23 Eylül 1993)34 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan 
dış siyasetimizle ilgili ve dış siyasetimizin de en önemli unsurlarından biri olan 
Azerbaycan politikarnızla alakah olarak, bugün, görüşlerimizi aktarabilme ve 
tartışahitme fırsatı bulmuş oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye 2000'li yılların eşiğindeyken,. etrafında 
meydana gelen hadiselerle, tarihimiz ve talibirniz bize çok önemli fırsatlar 

bahsetmiştir. Bu fırsatlar, Türkiye'nin etrafında oluşan zayıf halka 
münasebetiyle ve yeniden şekillenen dünyada Türkiye'ınizi önemli bir ağırlık 
merkezi haline getirme imkanını ortaya koymuştur. Ancak, ne yazıktır ki, 
gelenekselleşmiş olan Dışişlerimizin siyasi anlayışı hantallaşmış; gelişmeleri 
takip edemeyen, değişimi yakalayamayan, statükocu ve soğuk savaş 

döneminden kalan siyasi kadrolarımızın politik anlayışları yüzünden bu fırsatlar 
büyük ölçüde elden kaçırılmıştır. 

Türkiye çevresindeki olaylar değerlendirildiği zaman görülecektir ki, 
Bosna'dan Kafkaslara ve Ortadoğu'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyada, tarihi 
birliğimiz, kader birliğimiz, manevi değerlerimiz olabildiğince 

kucaklayabilecegimiz bir alanı bize bahşetmektedir. Bu gelişmeler, yeniden 
şekillenen dünyada, Türkiye'yi, lider bir ülke konumuna doğru zorla itmektedir. 
Ancak, çok kısa bir sürede önümüzdeki bu fırsatlar kaçırılmıştır. Bu fırsatı 

kaçıran, mevcut siyasi iktidardır. Bizi Asya'ya açacak en Önemli kapı olan 
Azerbaycan, hem jeopolitik ve stratejik konumu ve hem de inanç ve 
değerlerimiz itibariyle kucaklaşmamız gereken kardeşlerimizin yaşadığı bir ülke 
olması dolayısıyla, bizi direkt ilgilendiren bir ülkeydi; ama, Türkiye'de dış 

politika hiçbir zaman milli; bir strateji takip etmediği için, öncelikle "Amerika 
Birleşik Devletleri, Batı ve Rusya ne der ne demez", ondan sonra "milletimiz ne 
der ne demez" diye değerlendirildiği için, en son söylenen milletimiz 
olduğundan dolayı, önümüzdeki bu önemli kapı kapatılmıştır. 

34 Azerbaycan' da meydana gelen gelişmeler konusunda verilen, Yazıcıoğlu ve 9 
arkadaşının önergesiyle birlikte aynı konudaki dört genel görüşme önergesi 
birleştirilerek öngörüşmesi 23 Eylül ı 993 tarihinde birlikte yapılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem ı9, Yasama Yılı 3, Cilt 40, Birleşim 7, Sayfa 108-ı ı ı) 
Görüşmeler sonucu genel görüşme açılması kabul edilmiştir. Söz konusu genel görüşme 
29 Eylül 1993 tarihinde 9 uncu Birleşimde yapılmıştır. 
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Türkiye'de milletimiz, Azerbaycan politikasıyla ve dağılan Sovyetler 
Birliği'nden sonraki açılan Türk dünyasıyla ilgili olarak, iktidardan, kararlı, 
yiğit, başı dik, onurlu bir siyaset izlemesini istemektedir; ama, İktidar, bunun 
daima tersini yapmıştır. Azerbaycan'a üç belikopteri vererneyen Türkiye, 
Ermenistan'a buğday yardımı yapmıştır. "Neden yaptınız?" diye sorunca, bunu 
insanlık adına yaptıklarını ifade etmişlerdir; ama Azerbaycan'da insanlık 

hakları, demokrasi tamamen çiğnenirken, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin 
toprakları işgal edilirken, Türkiye, kendine yakışan onurlu tavrı ortaya 
koyamamı ştır. 

Bütün bu gelişmeler karşısında yetkililerimiz, "biz dünyayla beraber 
hareket ederiz, Azerbaycan'a müdahale edersek iç işlerine karışmış oluruz; 
Ermenistan'a müdahale edersek, karşımıza Kızılordu çıkar" deme bahtsızlığını 
göstermişlerdir. Azerbaycan'daki en son gelişmeler karşısında, Türkiye'nin 
çaresiz gibi gösterilmesinin sebebi de dış politika anlayışı ve Türkiye'yi idare 
edenlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız "eğer sokak politikalarıyla meselelere 
yaklaşırsak, sonunda bunun cezasını sokaktaki çeker" diyor. Bu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyeleri, hiçbir zaman Türkiye'yi maceraya sürüklemek gibi 
bir niyet içerisinde değildir; anla, eğer Anadolu'da rahat oturmak istiyorsak, o 
zaman, Türkiye Bosna'da olmak mecburiyetinde, Kafkaslarda olmak 
mecburiyetinde, Ortadoğu'da olmak mecburiyetindedir. (BBP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Osmanlı yıkılırken Düyunu Umumiyeyle maliyesine el konulduğu 

dönemin o zor şartlarında bile Osmanlının donanınası Yemen'de vardı, 

Kafkaslarda Osmanlı vardı. Galiçya'da, Trablusgarp'ta da Osmanlı vardı. Neden 
vardı? İstanbul'da rahat oturmak için vardı; buna mecburdu. Bu Anadolu, 
üzerinde, hiçbir zaman güçsüz olan bir devleti yaşatmamıştır. O halde, 
Türkiye'yi idare edenler, konjonktürün gerektirdiği şekilde, milli bir siyaset 
izlemek zorundadır. 

Azerbaycan'ın, 3,5 milyonluk Ermenistan karşısında düştüğü zor 
durumun büyük ölçüde sebebi, Türkiye'yi idare eden İktidardır. Neden sebebi 
odur? Çünkü, biz dünyayla beraber hareket edeceğimizi ilan ettiğimiz zaman, 
dünya, Azerbaycan'la beraber değildir, dünya, Ermenistan'la beraberdir. O 
halde, hiçbir zaman Ermenistan'a müdahale edilmeyecek demektir ve Türkiye 
de Ermenistan'a karşı sessiz kalacak demektir. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Teslimiyetçi dış politika ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Dolayısıyla, Türkiye'nin, 
Ermenistan'a müdahale etmeyeceğini ye karşısına Kızılordunun çıkacağını ifade 
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etmesi, Türkiye'yi hiçbir şey yapamayacağı gibi bir sonuca getirmiştir. Sonuçta, 
kendisine büyük sevgi besleyen demokratik yoldan, seçimle iktidara gelmiş olan 
Elçibey'in zor duruma düşürülmesinden sonra, Aliyev'le beraber Azerbaycan'ın 
tekrar Bağımsız Devletler Topluluğuna geçmesi kararı alındıktan itibaren, Sayın 
Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Clinton'a bir mektup yazıyor, "Azerbaycan 
Rusya'nın eline düşüyor" diyor. "Günaydın" diyoruz!.. Günaydın! 

Azerbaycan'ın, Sovyetler Birliğinden kendi iradesiyle koptuktan sonra, tekrar 
bu macerayla Rusya'nın kucağına itilmek istendiğini herkes tespit ederken, 
Türkiye, bununla ilgili kararlı bir politika ortaya koyamamıştır, 

İBRAHiM HALiL ÇELİK (Şanlıurfa)- Çok ayıp ediyoruz, çok ayıp~ .. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Türk devlet geleneğinde hiçbir 
devlet adamı, komşusu bir ülkenin silahlı kuvvetlerinden korktuğunu tarih boyu 
söylememiştir; bu talihsizlik cumhuriyet döneminde yalnızca bizim 
Cumhurbaşkanımıza düşmüştür. (BBP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) O 
sebeple, şu anda Azerbaycan'ın tekrar getirildiği durum şudur: Azerbaycan'da 
meşru bir cumhurbaşkanı seçimle işbaşma gelmiştir. Elçibey... (Mikrofon 
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Efendim; son cümlelerinizi alayım; süreniz doldu. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Türkiye, vermiş olduğu 
vaatlerini yerine getirememekle, burada demokratik yolla iktidara gelmiş olan 
idarecileri zor durumda bırakmış, bilinçli şekilde, demokratik yollarla gelmiş 
olan İktidar hertaraf edilmiş, darbeyle yeni bir iktidar işbaşma gelmiştir. Bunun 
karşısında, Türkiye'nin izlemesi gereken tutum, ne Aliyev ne Elçibey 
meselesidir. Türkiye'nin tutumu, demokratik anlayışı nedeniyle, halkın 

iradesiyle gelmiş olan bir iktidara sahip çıkmak şeklinde olmalıydı, ama, 
Türkiye bunu yapamamıştır. Dolayısıyla, bilinçli şekilde, Azerbaycan'ın 

yeniden Bağımsız Devletler Topluluğuna itilmesine sebep olunmuştur. 

Azerbaycan bu noktaya geldikten sonra, Avusturya, Rusya ve Prusya 
arasında 1815 yılında imzalanmış olan mukaddes ittifak'ta olduğu gibi, yani 
tabandan gelen sesleri birleşerek bastırmak ve diktatör rejimleri devam ettirmek 
isteyen mukaddes ittifakta olduğu gibi, Rusya'nın dağılışıyla beraber de, 
Bağımsız Devletler Topluluğu, tabandan gelen sesleri bastırmak için 
kurulmuştur. İşte, buna başkaldıran Azerbaycan da, birleşilerek 
cezalandırılmıştır. Türkiye, bu cezalandırma hareketine ön ayak olmuştur ve 
sonunda bu noktaya gelince de referandumu tavsiye etmiştir. Sonuçta, 
Azerbaycan, demokratik usullerle gelmiş olduğu noktadan, tekrar 
antidemokratik usullerle idare edilen bir ülke durumuna getirilmiştir. 

Azerbaycan yönetimine demokratik usullerle gelmiş olan bir iktidar şu anda 
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antidemokratik yollarla uzaklaştırılmakta. Birleşmiş Milletler üyesi olan bir 
ülkenin toprakları işgal edilmektedir. 

Bunlar karşısında Türkiye, demokratik yollarla gelmiş olana sahip 
çıkmalı ve Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin topraklarının işgaline karşı 

kararlı ve bölgesinde istikrar unsuru olacak bir ülke durumunda kalarak 
müdahale etmelidir diyoruz. Bunu iç işlerine müdahale etmek anlamında ifade 
etmiyorum. Bu sebeple, Rusya'daki son gelişmeyi de dikkate alarak; Türkiye 
için yeni bir fırsat doğmuştur. Rusya zayıflarken, Türkiye, belli bir noktada yeni 
imkanlara kavuşmuştur. Eğer gelecek nesillerimizin güvenlik içerisinde 
yaşamasını, bölgemizde barışın ve sükfınetin hakim olmasını ve Anadolu'da 
rahat oturmamızı istiyorsak, tek başına çözümü olarak Rusya'nın burada 
yeniden söz sahibi olmasına mani olmak zorundayız. 

Dışişlerimiz, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna giriş 

kararı alması ve en son Rusya gezisini yapıp geldikten ve Kafkaslar politikamızı 
İran ve Rusya'ya ihale ettikten sonra rahatlamış gibi gözükmektedir. İşte bu 
sebeple, önümüzdeki dönemi iyi görmemekteyiz. Türkiye, şu andaki fırsattan da 
yararlanarak birtakım yaptırımları ortaya koyabilme şansını yakalamıştır. 

Kapatılan Azerbaycan kapımızın kilitlenmeden tekrar açılmasını istiyorsak, 
Türkiye, milli bir dış siyaset izlemeli, her türlü müdahaleyi göze almalı ve 
Rusya'yı tek başına bu bölgede çözücü durumuna gelmekten alıkoymalıdır. 

Azerbaycan'a karşı kardeşliğimizin gereği olarak ve Türkiye olarak, 
demokratik olmayan yönetimlere karşı, demokratik usullerle gelen yönetimlere 
tercih koymamız gerektiğini tekrar ifade ederek bugün öngörüşmesini 

yaptığımız Azerbaycan politikasıyla ilgili genel görüşmenin açılmasını bu 
bakımlardan·faydalı buluyor ve ilerideki görüşlerimizi o safhada anlatmak üzere 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
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VI.3 - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 Arkadaşının, 

Çeçenistan ve Kafkasya' da Meydana Gelen Son Olaylar Konusunda 
Genel Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi (23 Aralık 1994)35 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çeçenistan'da ve Kafkasya'da meydana gelen son olaylar, fevkalade 
kaygı verici ve ülkemiz bakımından son derece önemlidir. Türkiye, bu olumsuz 
gelişmeler karşısında, bigane kalamaz ve kendisini ilgilendirmeyen olaylar 
şeklinde de sayamaz. 

Bu itibar la, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 1 00 ve 1 O 1 inci maddeleri 
gereğince, Çeçenistan ve Kafkasya'daki olaylarla ilgili olarak, TBMM'de acilen 
bir genel görüşme açılması ve bu talebimizin aynı konuyla ilgili verilen ve 
Danışma Kurulunca 27.12.1994 Salı günü, öngörüşmelerinin yapılması 

kararlaştırılan genel görüşme önergeleriyle birleştirilerek ele alınması için 
gereğini arz ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

İsmet Gür, Aksaray 

Mehmet Çevik, Ankara 

Murat Başesgioğlu, Kastamonu 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş 

Ali Er, İçel 

Ahmet Sanal, Adana 

Gerekçe: . Rus birliklerinin Çeçenistan'ı işgal i ve yaşlı, kadın, çocuk 
demeden silahsız ve savunmasız sivilleri katletmesi, şehirleri ve köyleri 
bombardıman etmesi, temel insan haklarına da, uluslararası hukuka da aykırı 
eylemlerdir. 

35 23 Aralık 1994 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (8/57) esas numaralı genel 
görüşme önergesi 27 Aralık 1994 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 77, Birleşim 62, 
Sayfa 17-1 8) 
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Çeçenistan ve Kafkasya'da yaşayan bu Müslüman topluluklarla 
Türkiye'nin tarihi, kültürel ve etnik bağları vardır. Bunlar, bizim akrabamız, 
yakınlarımızdır. 

Bu sebeple, Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalması 

düşünülemez. Türkiye'nin, BM, ABD, NATO, AGİK ve diğer devletler ve bazı 
uluslararası kuruluşlar nezdinde acilen yapması gereken girişimler vardır. 

Bunların, gecikmeden, hemen yapılmasında zaruret bulunmaktadır. 

VI.4 - Çeçenistan ve Kafkasya'da Meydana Gelen Son Olaylar 
Konusundaki Genel Görüşme Önergeleri Üzerindeki Öngörüşmede 
Yaptığı Konuşması (27 Aralık 1994)36 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; etrafımızda giderek daralan ateş çemberinin, her geçen gün, bizi 
yaralayan, üzüntüye boğan -gerek Balkanlarda gerek Kafkaslar'daki acılardan 
birisi olarak- Çeçenistan'ın işgali dolayısıyla, milletimizin yaralanan yüreğinin, 
bir noktada sesi olmak ve konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde acilen ele 
alınarak, milli' bir siyasetin ortaya konulması ve belirlenmesi açısından önem 
arz eden bir genel görüşmenin açılması konusunda yapılan bu toplantıyı, 

Çeçenistan bakımından, geleceğimiz bakımından önemli görüyorum ve 
sözlerime başlarken, çağımızın Şeyh Şamil'i Dudayev'e ve kahraman Çeçenlere, 
hürriyet ye bağımsızlık mücadelelerinde başarılar diliyor ve orada şehit olan 
bütün insanların hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Rusya, Afganistan'da uygulamış olduğu usul ve üslubu, Çeçenistan'da 
da aynen uygulamıştır. Sovyetler Birliği döneminde, önce, Afganistan içerisinde 
bir muhalif grup meydana getirmiş, sonra onun çağrısına uyduğu iddiasıyla, 
bağımsız Afganistan'ı işgale kalkışmıştı. Aynı şeyi -şu anda Çeçenistan için de 
uygulamıştır. Nasıl ki, Afganistan'ın işgali Sovyetler Birliğinin dağılmasını 

meydana getirmişse, hemen ifade etmek istiyorum ki, Çeçenistan'ı işgale 

kalkışan Rusya da, dökmüş olduğu kanda boğulacak ve sonuçta, nasıl 

Afganistan'ın, Sovyetleri dağıtmasına sebep olan direnişiyle karşılaşmışsa, 

Çeçenistan işgalinde de, Rusya aynı akıbetle karşı karşıya kalacaktır. 

36 Çeçenistan ve Kafkasya'da meydana gelen olaylar konusunda verilen, Muhsin 
Yazıcıoğlu ve 1 O arkadaşının önergesiyle birlikte aynı konudaki iki genel görüşme 
önergesi birleştirilerek öngörüşmesi 27 Aralık I 994 tarihinde birlikte yapılmıştır. 

(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem ı9, Yasama Yılı 4, Cilt 77, Birleşim 62, Sayfa 52-54) 
Görüşmeler sonucu genel görüşme açılması kabul edilmiştir. Söz konusu genel görüşme 
ı O ve 1 ı Ocak ı 995 tarihlerindeki 65 ve 66 ncı birleşimlerde yapılmıştır. 
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Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Kafkasya'nın yerli halklarından 
biri olan Çeçenler ve onların özyurdu olan Çeçenistan, Kafkasların ayrılmaz bir 
parçasıdır. Şimdi, Çeçenistan'da bir ilhak ve soy~ırımla karşı karşıyayız. Bu 
soykırım karşısında biz, olayı, Rusya'nın bir iç sorunu olarak asla göremeyiz. 
Bu, hukuki açıdan da, tarihsel açıdan da böyle ifade etmeye mecbur olduğumuz 
bir olaydır. 

Çeçenistan, Sovyetler Birliğinin dağılışı sırasında, yeniden yapılanan 
Rusya Federasyonu içerisinde yer almamıştır; dolayısıyla, Rusya 
Federasyonunun hukuki hiçbir metninin altına imza koymamıştır. Bu sebeple, 
Çeçenistan, selfdeterminasyon hakkını kullanmış ve 1991 yılında bağımsızlığını 
ilan etmiştir. O andan itibaren, altına imza koymamış olduğu Rusya 
Federasyonunun hiçbir bağlayıcı hükmüne de tabi değildir. Dolayısıyla, 

Çeçenistan, Rusya'nın yeniden yapılanmasında yer almadığı için, Sovyetler 
Birliği dağıldığı sırada, Sovyetler Birliği içerisinde yer almış olan bütün diğer 
cumhuriyetierin kendi iradesiyle ortaya koyduğu bağımsızlık ve onun 
arkasından meydana getirmiş olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde 
de yer almamıştır. 

Yani, kendi iradesini ortaya koymuş, arkasından, hür olarak, demokratik 
hakkını kuHanıp, kendi Cumhurbaşkanını da seçmiştir. Yüzde 85 oy alarak 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı vardır; Dudayev, yüzde 85 oyunu aldığı bir halkı, 
bağımsız bir cumhuriyeti temsil etmektedir. Dolayısıyla, Rusya'nın buradaki 
hareketi, tamamen bir işgal, ilhak hareketidir ve bağımsızlığa karşı emperyalist, 
saldırgan bir harekettir. 

Burada, biz, bağımsız bir devletin yanında mı yer alacağız, yoksa Çarlık 
Rusyası'nı yeniden ihya etmek isteyen, saldırgan, yayılınacı Rusya'nın yanında 
mı yer alacağız? Tarafımızı açıkça ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, Amerika Birleşik Devletleri, küçük Yalta 
olarak adlandırdığı, Clinton ve Yeltsin arasındaki görüşmeden, ortaya çıkan 
yeni paylaşımın bir ifadesi olarak, Kafkasları Rusya'nın arka bahçesi gibi tarif 
eden yaklaşımını; yani, bu hadiseyi Rusya'nın iç işi olarak görme yaklaşımını, 
aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil eden kişiler tarafından da 
bu yaklaşımı ortaya koyacak şekilde benzer açıklamalar yapılmasını üzüntüyle 
karşılıyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz. 

Muğlak, belirsiz ve işgalciye cesaret verecek açıklamalar yerine, milli 
perspektif, miHI siyaset ve milletimizin menfaatları ve hakları doğrultusunda 
açık ifadeler kuHanmak daha doğru olur kanaatindeyim. Bu itibarla, Türk 
Milletinin, Çeçenistan'ın işgali karşısında gösterdiği ilgi ve duyarlılığı, saygı ve 
takdirle karşılıyorum. 
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Şu ana kadar, hiç tereddüt etmeden, akrabalık, manevi ve milli 
bağlarımız açısından meseleye yaklaşarak, milli duyarlılık ortaya koyan Türk 
Milletinin bu duyarlılığını saygıyla ve takdirle karşılarken; milleti temsil eden 
ve milletin hissiyatının tercümanı olması ·gereken organlanmızm ... 

ALİ OGUZ (İstanbul) - Milletin gerisinde kalan ... 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla) - ... milletin gerisinde kalmış 
olmasını da, üzüntüyle karşılıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

· Kendi parlamentosunu bombalamaktan çekinmeyen bir diktatör olan 
Yel ts in, Çeçenistan'ı işgal girişiminden vazgeçmezse, bütün Kafkas halkları ve 
Türk dünyası, savaşın, giderek, tarafı durumuna gelecektir. (Mikrofon otomatik 
cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)-Tamamlıyorum efendim. 

Haksızlık ve zulümler karşısında daima bir bütün olmuş Kafkas 
toplulukları ye Müslüman Türk Milleti, Çeçenlerin bu onurlu mücadelesinin 
yanında kararlılıkla yerlerini alacak ve bu direnişin yanında yerini alırken, 

maddi ve manevi, her alanda bu mücadeleye omuz verecektir. 

Dış politikamız, milli bir çizgi üzerinde olmak mecburiyetindedir. Şu 
ana kadar, Türkiye, dış politikada, maalesef, pasif savunma anlayışıyla siyasi 
yörüngesini belirlemiştir; dış politikada, hep, pasif savunma çizgisini takip 
etmiştir. Türkiye, etrafında meydana gelen olaylar, konjonktür ve kendi milli 
menfaatlarını dikkate alarak, artık, aktif savunmaya dayanan bir. dış politika 
izlemek zorundadır. Bunun için, artık, Türkiye, kabuğunu yırtmalı, tarihin kendi 
üzerine yüklemiş olduğu misyanun gereğini ortaya koymalı ve buna uygun bir 
siyaset yapmalıdır. Buna, tarih bizi zorlamaktadır. 

Bunu ifade ederken, asla, savaş çığırtkanlığı yapmak veya Türkiye'yi 
maceraya sevk etmek gibi bir duygu içerisinde söylemiyorum; tarih, bize bunu 
mecbur kılmaktadır. Biz, tarihin hükmettiği, üzerimize yüklediği misyonu 
yerine getirmek zorundayız. 

Onun için, Türkiye, asla kendi kabuğuna girerek, kabuğuna sıkışarak 
hareket edemez. Osmanlı, Düyun-i Umumiyeyle idare edildiği bir durumdayken 
bile, Trablusgarp'ta donanmasını gezdiriyor, Galiçya'da ve Kafkaslarda asker 
bulunduruyordu; niçin; İstanbul'da rahat oturmak için. Bugün, eğer, Ankara'da 
rahat oturmak istiyorsak -bırakalım inançlanmızın, soyumuzun gerektirdiği 

mecburiyederi-sadece savunma için, Kafkaslar politikasına aktif müdahalede 
bulunmak, Bosna'ya aktif müdahelede bulunmak mecburiyetindeyiz. (BBP ve 
RP sıralarından alkışlar) 
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Onun için, Türkiye'nin, Türk dünyasının ve Kafkas topluluklarının 

savunma bendi olan Çeçenistan'ın bu bendinin yıkılınaması ve Dudayev'in 
şahsında verilen bu şanlı direnişin kırılmaması için, elimizden gelen her şeyi 
yapmak zorundayız; sadece sözle değil, fiilen yapmak mecburiyetimiz var. 

Burada, Türk Milletinin hissiyatma tercüman olmak bakımından -
sözlerimi tamamlarken- yaşasın kahraman Çeçenlerin hürriyet ve bağımsızlık 
mücadelesi, kahrolsun her türlü emperyalizm ve sömürgecil ik diyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

VI.5 - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının, 

Gümrük Birliği Konusunda Genel Görüşme Açılmasına İlişkin 
•• 37 
ünergesi (21 Şubat 1995) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük Birliği konusu, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden 
birisi haline gelmiştir. Ancak, konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde enine 
boyuna ve bütün yönleriyle görüşülmüş, tartışılmış değildir. 

Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün ı 00 ve ı O ı inci maddeleri gereğince 
bu konuda bir genel görüşme açılmasını ve bu talebimizin aynı konudaki diğer 
önergelerle birleştirilerek 2ı.2.ı995 tarihinde öngörüşmesi yapılacak genel 
görüşme talepleriyle birlikte ele alınmasını arz ve talep ediyoruz. 

Saygı I arım ızla. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Gaffar Yakın, Afyon 

İsmail Coşar, Çankırı 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

Hasan Dikici, Kahramanmaraş 

İsmet Gür, Aksaray 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Gerekçe: Gümrük Birliği konusu fevkalade önemlidir. Ancak, bu kadar 
önemli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugüne kadar enine 
boyuna ele alınmadığı da bir gerçektir. Batılı ülkeler, Türkiye'yi, Avrupa 

37 2 ı Şubat ı 995 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (8/6 ı) esas numaralı genel 
görüşme önergesi aynı gün Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştur. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem ı9, Yasama Yılı 4, Cilt 79, Birleşim 77, Sayfa 367) 
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Birliğine tam üye olarak kabul etmeden ve serbest dolaşım gibi birtakım 

taahhütlerini yerine getirmeden, Türkiye'den taviz üstüne taviz koparmaya 
uğraşmaktadırlar. 

Gümrük Birliği konusuyla, Kıbrıs, güneydoğu, demokratikleşme, insan 
hakları gibi birtakım konular irtibatlandırılmakta ve Türkiye'nin talebi, bu 
konularda birtakım baskı ve istismarlara dönüştürülmektedir. Bu, milli 
menfaatlarımızla asla bağdaştırılamaz. 

Özetle, Gümrük Birliği ile Türkiye'nin kazancı, hangi sektörler 
bakımından ne olabilecektir ve bunun karşılığında muhtemel kayıplarımız ve 
dezavantajlarımız neler olacaktır? Batı'nın şartlan ve Türkiye'nin net tavır ve 
talepleri nasıl olmalıdır? 

Bu konularda Parlamentonun bilgi sahibi olması ve konuyu bütün 
detaylarıyla müzakere etmesi mutlak bir zarurettir. Bu itibarla, önergemizin 
acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. 

VI.6 - Gümrük Birliği Konusunda Genel Görüşme Açılmasına İlişkin 
Önergeler Üzerindeki Öngörüşmede Yaptığı Konuşması (21 Şubat 
1995l8 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Gümrük Birliği ve Kıbrıs konusunda genel görüşme açılmasıyla 
ilgili olarak,. söz almış bulunuyorum; Büyük Birlik Partisi adına, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gümrük Birliği, Türkiye için, hayati önemi haiz bir konudur; 
dolayısıyla, bu önemi derecesinde Gümrük Birliğinin tartışılması icap 
etmektedir. Görüyoruz ki, şu ana kadar, gerek Avrupa Birliği gerekse Gümrük 
Birliği konusu Türk Kamuoyuna yeterince mal edilememiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde de yeterince görüşülmemiştir. Vatandaşlarımız, Avrupa 
Birliği ve . Gümrük Birliğinin neleri getireceği ve hangi yükümlülükleri 
sağlayacağı konusunda yeterince bilgiye sahip değildir. 

38 Gümrük Birliği konusunda verilen, Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının önergesiyle 
birlikte aynı konudaki üç genel görüşme önergesi birleştirilerek öngörüşmesi 2 I Şubat 
1995 tarihinde birlikte yapılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, 
Cilt 79, Birleşim 77, Sayfa 399-401) Görüşmeler sonucu genel görüşme açılması kabul 
edilmiştir. Söz konusu genel görüşme 28 Şubat 1995 tarihinde yapılmıştır. 
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Türkiye, siyasi iradesini koyarak, önce Avrupa Topluluğuna girmeyi, 
sonra da Avrupa Birliğine girişi bir takvime bağlamış ve bu husus, Gümrük 
Birliğine giriş de bir takvime bağlanmıştır. Dolayısıyla, bu siyasi tercihini, 
toplumsal bir tercih haline dönüştürmek için, uzun süre tek taraflı propaganda 
yapmıştır. 

Yoğun bir propagandaya girişiimiş olmasına rağmen, halen, Türk 
Milleti, bunun getireceği sonuçlar konusunda net bir bilgiye sahip olamamıştır. 
Türkiye, otuz yıllık bir çalışmadan sonra, bugün, geriye dönüp bakıldığında, 
bizzat, bu siyasi tercihi koyan siyasi kadrolar, farklı siyasi partilerde iktidar 
olmuş olsalar bile, her zaman Türkiye'nin yönetiminde bulunmuş olmalarına 
rağmen, bizzat bu kararı vermiş olanların, halen, Türkiye'nin, Gümrük Birliğine 
ve Avrupa Birliğine yeterince hazır olmadığını ifade ettiklerini görüyoruz. Hazır 
olmuş mudur olmamış mıdır, bu ayrı bir konu; ama, sonuçta, bir takvime 
bağlanmış olduğu için, bugün, birçok konuyu tartışmakta, elbette geç kahnmış 
bulunulmaktadır. 

Gümrük Birliği konusu, Türkiye'nin siyasi kararıyla, Avrupa Birliğiyle 
beraber almış olduğu ve takvime bağlamış olduğu bir konu olduğu için, Kıbrıs 
konusuyla ilinti kurulması kesinlikle doğru değildir. 

Avrupa Birliğine tam üye olmadan Gümrük Birliğine girmeye karar 
vermiş olan, dünyadaki tek Ülke Türkiye'dir, Avrupa Birliğine girmeden 
Gümrük Birliğine girmek, Türkiye için, dış ticaret politikasını, tamamen, 
Ankara yerine Brüksel'e emanet etmesi demektir. Avrupa Birliğine girmeden 
Gümrük Birliğine girmiş olmamız halinde, üçüncü ülkelerle yapacağımız ticari 
münasebetlerimizi, Avrupa'nın almış olduğu kararlara göre yürüteceğiz 

demektir. Karar organlarında bulunmadığımız Avrupa Birliğinin aldığı kararlara 
uyma mecburiyetimiz doğacaktır. Avrupa Birliğinin dışındaki üçüncü ülkelerle 
ticari münasebetlerimiz, Avrupa'dan çıkacak kararlara göre olacaktır. Bu 
duruma göre, Türkiye, Türk cumhuriyetleriyle münasebetlerinde ve diğer 

Ortadoğu ülkeleriyle münasebetlerinde, keza, Karadeniz İşbirliğiyle ilgili olarak 
gireceği münasebetlerde zorlanacak ve Avrupa'nın alacağı kararlara uymak 
durumunda kalacaktır. 

CHP sayın sözcüsünün ifade ettiği gibi, Türk cumhuriyetleri ve Kafkas 
topluluklarıyla olan münasebetlerimizde, onların ekonomik gelişimini 

tamamlamada önemli ölçüde katkıda bulunacağımız görüşünü burada doğru 
bulmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Yine, Türkiye, Gümrük Birliğine girerken referandum yapmamıştır. 
Millet ne istiyor belli değildir. Norveç halkı, tam üye olmak için referandum 
yapmıştır; İsviçre, tam üye olmaya karşı çıkmış ve Avrupa Ekonomik Alanı 

-------------------------- -----·· -----
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anlaşmasına üye olmayı reddetmiştir; Fransa, İrlanda ve İsviçre gibi ülkeler 
referandum yapmışlardır. Bunlar, Avrupa Birliği taahhütlerini bu şekilde 
yaptıkları halde, Türkiye, doğrudan doğruya iradesini ortaya koyup, takvime 
girip, dahil olmuştur; ama, Avrupa Birliği, bu zamana kadar taahhütlerini, 
Türkiye açısından yerine getirmemiştir. 

Serbest dolaşım, tekstil kotaları, antidamping vergilerinin kaldırılması 
gibi taahhütler nerededir, bunu soran yoktur, Gümrük Birliğine girildiğinde 3-
3,5 milyar dolarlık gelir kaybını telafi · edecek bir yardım şu ana kadar 
görülmemiştir. İspanya, Portekiz ve Yunanistan bu konuda büyük yardımlar 
almışlardır. 

Türkiye'iıin, bütün bunlara rağmen, Gümrük Birliğine girmesi halinde, 
şeker, süt ürünleri, ağaç ürünleri, et işleme sanayii ve konserve sa~ayii gibi 
sektörlerde hiç şansının olmadığını görüyoruz. 

' . 

Zorlanacak sektörler ise otomotiv yan sanayii, gıda, tarım, yem, kağıt, 
tütün, yün, tekstil, beyaz eşya, elektronik gibi sanayi dallarıyla uğraşan kesim 
olacaktır. Bu sanayi dalları kesinlikle zorlanacak ve imalat sanayiinde, Türkiye, 
rekabet yapamayacaktır. Bu durumda, özellikle tarım ürünlerinde destek de 
ortadan kaldırılacağı için, GATT Anlaşması dolayısıyla, dalaylı şekilde, Batı, 
tarım ürünlerine ve diğer sanayie yardım yapma şansını bulurken, Türkiye, bu 
noktada da yardım yapamayacağı için, iddia edildiği gibi,. halkın, Gümrük 
Birliğine girişle, bundan istifade edeceği, ucuz imkanlara kavuşacağı gibi 
varsayımlar da doğru değildir; çünkü, çok miktarda, Türkiye'ye mal girişi 

olacağı için; Türkiye, ithalat patlamasını yaşayacağından dolayı, bu arada, bu 
ithalatı karşılayacak şekilde, derecede yeterli dövize sahip olmadığindan dolayı, 
dövizde fıyat artışına gidilecek ve döviz artarken, bu arada, Türk parasının 
değer kaybına uğrayacağı, bundan da, daha çok halkın zarar göreceği, 
düşüncesindeyiz. 

Türkiye, bütün bunlar karşısında, çok unsurlu, çok yönlü, çok odaklı 
ticari münasebetlere, ekonomik münasebetlere girebilme şar1:sı olan bir ülkedir. 
Coğrafi konumu, jeopolitik konumu ve etrafında gelişen olaylara baktığımızda, 
Türkiye, Asya ile Türk cumhuriyetleriyle, Uzakdoğu ile, Ortadoğu ile, Akdeniz 
ülkeleriyle ve Karadeniz ülkeleriyle ekonomik münasebetler kurma açısından, 
diğer ülkelerden çok daha farklı şansiara sahip olan bir ülke durumundadır. 
Bunu kullandığı takdirde, Türkiye, Avrupa Topluluğuna mahkum olmadan 
ekonomisini geliştirebilecek imkanlara sahiptir. Bu alternatiflerini ortaya 
koyarak, otuz yıllık macerasını, hiç değilse daha pahalıya mal edebilme; hiç 
olmazsa, vermiş olduğu otuz yıllık emeğini daha da iyi değerlendirebilme 

şansına sahiptir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlayalım. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Böyle olduğu halde, bu şansını 
kullanacağı yerde, Gümrük Birliğine girişi, adeta bir mecburiyet gibi, bir 
mahkfımiyet gibi milletin önüne koymuştur, bir ülkü haline getirmiştir ve bunu 
gerçekleştirmedİğİ takdirde mahvolacak, bitecekmiş gibi bir imaj ortaya 
koymaktadır. 

İşte bu noktada önümüze Kıbrıs meselesi girmektedir. Türkiye'nin, 
Gümrük Birliğine girişinin, hem de takvime bağlanmış olan Gümrük Birliğine 
girişinin, Kıbrıs'la münasebetlendirilmesine müsamaha göstermesi kesinlikle 
kabul edilemez. Kıbrıs, Türkiye'nin imza koymadığı hiçbir uluslararası 

münasebete giremez ve hiçbir uluslararası topluluğa katılması... (Mikrofon 
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - ... mümkün değildir; çünkü, 
Türkiye, garantör bir ülkedir ve Kıbrıs Anayasasında, garantör ülkelerin razı 
olmadığı hiçbir uluslararası topluluğa Kıbrıs'ın girerneyeceği açıkça ifade 
edilmektedir. Bu sebeple, Güney Kıbrıs'ın, Kıbrıs adına müracaatına, Sayın 

Bakanın ifade ettiği gibi, zamanın hükümetleri eğer gevşek davranmış, 

zamanında tepki göstermemişse bile, bugünkü Hükümetin, bu konuda daha net, 
daha kararlı tavırlar ortaya koymasını biz bekliyoruz ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin, böyle bir durum karşısında Türkiye ile entegrasyona 
gitmesinin de, geç kahnmış bir tavır olacağını düşünüyoruz. Şimdiden, 

Türkiye'nin, Kıbrıs'la savunma işbirliği anlaşmasını yapmasını ve diğer 

münasebetlerini ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - ... geliştirerek, konuyu 
netleştirmesini doğru buluyoruz. 

Bu konuda Meclisimizin bir genel görüşme kararı almasını ve konuyu 
enine boyuna tartışmasını faydalı buluyoruz. 

Bu münasebetle, bütün milletvekilierimize saygılar sunuyorum. (BBP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
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VI. 7 - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının, Dış 
Politika Konusunda Genel Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi 
(16 Mayıs 1995)39 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk dış politikası bakımından fevkalade önemli olan birtakım olaylar 
ardı ardına gelmiş ve bunlar hem günümüz hem de geleceğimiz için ciddi bir 
mahiyet arz etmişlerdir. 

Hükümet bu gelişmelerle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yeterli bilgi vermemiş, bu konularda adeta geçiştirmeye ve göz göre göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakmaya çalışılmıştır. 

Kuzey Irak'a yapılan askeri harekat ve bunun gelişme seyri, Sayın 

Başbakanın Amerika Birleşik Devletleri gezisi ve · Ermenistan'a hava 
koridorunun açılması, Gümrük Birliği ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler, Hollanda'da 
kurulduğu bildirilen sözde sürgün parlamentosu ile Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisinin Türkiye ile ilgili son · kararı ve bütün bunlar 
muvacehesinde Türk dış politikası konusunda Anayasanın 98 ve İçtüzüğün ı 00 
ve ı O ı inci maddesi uyarınca acilen bir genel görüşme açılması ve bu 
talebimizin konuyla ilgili verilen diğer önergelerle birleştirilerek ele alınmasını 
arz ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

Kadir Ramazan Coşkun, 

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Necdet Yazıcı, Zonguldak 

İsmet Gür, Aksaray 

İstanbul Gaffar Yakın, Afyon 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Gerekçe: Kuzey Irak harekatı son derece büyük ve önemli bir harekattır. 
Bu kadar önemli bir harekat hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine gereken 
bilgilerin verilmemesi ve adeta Meclisin devre dışı bırakılması asla kabul 
edilemez. 

39 4 Mayıs 1995 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (8/64) esas numaralı genel 
görüşme önergesi I 6 Mayıs 1995 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmuştur. Önerge, görüşülmediğinden dönem sonunda hükümsüz kalmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 86, Birleşim 110, Sayfa 219-220) 
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Türkiye'nin Ermenistan'a hava koridorunu açmasının gerekçeleri 
nelerdir? Buna karşılık Ermenistan neler yapmış, hangi adımları atmıştır? İşgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmeyen, Türkiye ile ilgili asılsız soykırım 
iddialarını devam ettiren Ermenistan'a karşı bizim böyle bir taviz verınemizin 
anlamı nedir ve gerekçeleri nelerdir? 

Gümrük Birliği ve Kıbrıs konusunda gelinen son durum, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinin aldığı son karar ve Hollanda'da kurulduğu 
bildirilen sözde sürgün parlamentosu hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin en geniş anlamda bilgilendirilmesine ve bu konuları müzakere 
etmesine mutlak bir ihtiyaç ve zorunluluk vardır. 

Bu nedenle genel görüşme talebimizin acilen gündeme alınmasını arz 
ve talep ediyoruz. 

VI.8- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının, Bosna
Hersek'te Meydana Gelen Son Gelişmeler Konusunda Genel 
Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi (18/7/1995)40 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmeler konusunun, Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün ı 00 ve ı O ı inci maddeleri uyarınca acilen bir genel görüşme 
açılmasını ve bu talebimizin, konuyla ilgili verilen diğer önergelerle 
birleştirilerek ele alınmasını arz ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

İsmet Gür, Aksaray 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

Gaffar Yakın, Afyon 

Mahmut Orhon, Yozgat Mehmet Çevik, Ankara 

Gerekçe: Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen 
Srebrenica'da Sırplar tarafından işgal edilmiş ve binlerce Müslüman Boşnak bir 
katliamla karşı karşıya bırakılmıştır. Şu anda, Birleşmiş Milletler tarafından 

40 1 8 Temmuz ı 995 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (8/68) esas numaralı genel 
görüşme önergesi ı 9 Temmuz ı 995 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmuştur. {TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 4, Cilt 92, Birleşim 
143, Sayfa 412) 
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güvenli bölge ilan edilen Saraybosna dahil birçok şehir de aynı tehlikeyle her an 
karşı karşıya bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin, NATO'nun, AGiT'in sessiz 
ve seyirci kaldığı bu gelişmeler karşısında, Türkiye olarak biz, eli kolu bağlı 
duramayız. 

Silah ambargosu, sadece Müslüman Boşnaklar için söz konusu olmakta, 
Sırplar her türlü yoldan silah temin edebilmektedir. Orada katledilen insanlar 
bizim kardeşlerimizdir, yakınlarımızdır. 

Türkiye olarak, gerek bizzat gerek dünya çapında alınabilecek tedbirleri 
gözden geçirmek ve gelişmeleri ortaya koymak bakımından, acilen, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bir genel görüşme açılmasını zaruri görmekteyiz. 

Saygılarımızla. 

VI.9- Bosna-Hersek'te Meydana Gelen Son Gelişmeler Konusundaki 
Genel Görüşmede Yaptığı Konuşması (14/8/1995)41 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok önemli bir konuyu 
yeniden gündemine almaktadır. Bosna gibi, milletimizi yakından ilgilendiren 
böyle önemli bir konunun gündeme alınmasında katkısı olan siyasi partilere ve 
Meclisimize, sözlerime başlarken teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, daha önce, tarihinin en önemli, onurlu 
bir kararını almıştı. Bu karar doğrultusunda, eksiksiz, bütün siyasi partilerin 
altına imza koymuş olduğu bir bildiri yayımlandı. Bosna-Hersek'le ilgili olarak 
yaytmlanmış olan bu bildiride, öncelikle Hükümetimize önemli yönlendirmeler 
yapılmış ve Bosna-Hersek'le ilgili alması gereken kararlarla ilgili olarak da, 
milli iradenin sesini, Hükümete duyurmak istemiştir. Ayrıca, Birleşmiş 

Milletler' e, NA TO'ya, Batılı ülkelere çok önemli çağrılarda bulunmuştur; fakat, 
görüyoruz ki, bu geçen zaman zarfında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin almış 
olduğu bu kararla ilgili, yayımlamış olduğu bildiriyle alakah olarak, Hükümet, 
üzerine düşenleri, maalesef yapmamıştır. Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

41 Bosna-Hersek'teki son gelişmeler konusunda verilen, Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 
arkadaşının önergesiyle birlikte aynı konudaki altı genel görüşme önergesi 
birleştirilerek öngörüşmesi 1 9· Temmuz 1995 tarihinde 143 üncü Birleşimde birlikte 
yapılmıştır. Görüşmeler sonucu genel görüşme açılması kabul edilmiştir. Söz konusu 
genel görüşme 14 Ağustos 1 995 tarihinde yapılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 
19, Yasama Yılı 4, Cilt 93, Birleşim 148, Sayfa 417-41 9) 
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burada konuşacak konuşacak, birtakım kararlar alacak, bunu Hükümete 
iletecek; ama, sonuçta, sesine hiç kulak verilmeyecekse; bu milli· irade sözde 
kalacak, boşlukta kalacaksa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tür toplantıları 
yapmasının hiçbir kıymeti olmayacaktır. 

Bu itibarla, bu toplantıyı vesile addederek, Sayın Hükümetimizin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmış olduğu toplantıda aldığı karar 
doğrultusunda yayımladığı bildiri hakkında ne gibi işlemler yaptığını, ne gibi 
çalışmalar içerisinde bulunduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi olarak 
aktarmalıdır. Burada -bildiride- eğer, Bosna-Hersek'teki uygulanan ambargo 
kaldırılmazsa, Türk Hükümetinin ambargoyu tek taraflı olarak delmesi yönünde 
çağrıda bulunulmuştur. Ayrıca, Kosova'da, Sancak'ta ve daha sonra 
Arnavutluk'ta bu savaşın tesirlerinin görüleceği dikkate alınarak, şimdiden, bu 
bölgede birtakım askeri işbirliği kararlarının alınması ve bölgeye daha kolay 
ulaşım sağlanabilmesi için birtakım koridorların açılması hususunda da, 
Hükümetten isteklerde bulunulmuştur; dolayısıyla, bu konularda Hükümetin ne 
yaptığını bilmek istemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Bosna'daki hadise, sadece Boşnak'ları 

ilgilendiren bir konu değildir, sadece Doğu Avrupa'yı ilgilendiren bir konu da 
değildir; doğrudan doğruya Türkiye'yi ilgilendiren bir hadisedir. 

Türkiye'nin bu bölgede tarihi, milli ve kültürel mirasları vardır. Burada 
tahrip edilen miraslarımıza sahip çıkmak ve ayrıca, dini inançlarımız dolayısıyla 
soykırıma uğrayan Müslüman kardeşlerimizle ilgili vebalimizin gereğini yerine 
getirmek durumundayız. 

Dini ve etnik kıyım, dünyanın gözleri önünde ve Birleşmiş Milletierin 
üyesi ve bağımsız bir devlet olan Bosna-Hersek Cumhuriyetinin işgal altında 
tutulan bu bölge topraklarında işlenmektedir. İnsanlığın yüce değerleri 
çiğnenirken, önce Birleşmiş Milletler, daha sonra da, Birleşmiş Milletler 
emrindeki NA TO, olaylara müdahale edip, çözüm arar gibi görünmüş; ancak, 
diplomatik girişimler ve askeri önlemler sonuç vermeyerek, Sırp saldırganlığı 
bu bölgede bütün vahşetiyle devam etmiştir. 

Gelinen noktada, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi, Batı 
Avrupa Birliği, AGiT ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler tamamen aciz 
kalmış ve tüm itibarlarını yitirmişlerdir. Avrupalı ülkelerin politikaları, 
masumla saldırganı aynı noktaya ve aynı kefeye koyarak, burada bir ambargo 
uygulamış, zalimle mazlumu eşit değerlendirmiştir. Almış olduğu karar her ne 
kadar böyleyse de, sonuçta Sırplar, Av.rupa'da her türlü de.steği arkalarında 
bulduğu ıçın, Birleşmiş Milletierin uygulamış olduğu ambargodan 
etkilenmemiş, her türlü ağır silahiara sahip olduklarından, Bosna'da bir soykırım 
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uygulamışlardır. Birleşmiş Milletierin uygulamış :olduğu ambargo, zalime 
destek ve mazluma ambargo şekline dönüşmüştür; dolayısıyla, Birleşmiş 

Milletierin ambargosundan dolayı, Sırplann, burada mazlum bir milleti, 
soykırıma uğratmasından, doğrudan doğruya Sırplar kadar, en az Birleşmiş 
Milletler, NA TO, Amerika ve bütün Batı sorumludur; bu katliama ortaktır; bu 
ortaklığını uzun süre devam ettirmiştir. 

Saldırganlar, Bosna-Hersek'teki Müslümanlardan bölgeyi tamamen 
temizleyene kadar, bu saldırganlıklarını sürdüreceklerdir. İşte bu noktada 
Hırvatistan'ın imdada yetişmiş ve bölgede Krajina Sırplarını geriye püskürterek, 
Krajina Bölgesini ele geçirmiş olması, Boşnakları bir nebze rahatlatmıştır. 

Ancak, biz bu noktada da rahat değiliz. Çünkü, Hırvatlann bu ileri harekatı 
dolayısıyla kaçan Sırplar (Krajina Sırpları) Sırhistan tarafından Kosova'ya 
yerleştirilmiştir; Kosova'ya yerleştirilmiş olmaları, burada yeni bir tehlikeyi 
gündeme getirmektedir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bilindiği gibi Kosova Bölgesi, 
Arnavutların çoğunlukta olduğu özerk bir bölgedir. Buraya Sırpların 

yerleştirilmiş olması, bu bölgenin, Sırhistan tarafından bir müddet sonra işgal 
edileceği gibi endişeleri gündeme getirmektedir. 

Dolayısıyla, biz, bu gelişen olayları rahat bir şekilde izleyemeyiz. Bir 
müddet sonra Sırplar ile Hırvatlar arasında bir anlaşma vuku bul ursa, Boşnaklar, 
yine bu kıskaç altında, kendilerine bir garanti bulamayacaklardır. 

Bu itibarla, Amerika Birleşik Devletlerinin, tek taraflı olarak 
ambargoyu kaldırma kararını Clinton'un veto etmiş olması, dolayısıyla, burada, _ 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanının da konuya yaklaşımını ortaya 
koymaktadır. 

Türkiye, çok acil olarak birtakım tedbirler almalıdır. Büyük Millet 
Meclisinin yayımlamış olduğu bildiri doğrultusunda, adım adım bu bildirideki 
alınan kararları, Hükümet, yerine getirmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, bu 
ambargoyu kaldırma yönünde, eğer -yeniden gündeme geldiği takdirde
Clinton'un isteği doğrultusunda karar alırsa, Türkiye, Amerika ile ilgili 
ilişkilerini de gözden geçirme durumunda olmalıdır. 

Bosna'yla ilgili konu, bizim için milli bir meseledir, dini bir meseledir, 
insani bir meseledir ve bu konuda, çok kararlı olma mecburiyetimiz vardır. 
Gelecek nesillerimize karşı başımızın dik olabilmesi için, Türkiye, onurlu 
hareket etmelidir. Her onurlu hareketin, elbette, bir riski de vardır. Riski göze 
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almayanlar hiçbir onurlu hareket yapamazlar, riski göze almayanlar hiçbir 
şahsiyedi hareketi yapamaz, adımı atamazlar. Bosna-Hersek konusunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kapsamlı görüşmeler yapmıştır; bununla ilgili 
çeşitli kararlar almıştır; onun için, konu, Hükümetin, bu onurlu milli iradeye 
karşı bu onurlu sese kulak vermesine kalmaktadır. Demokratik ülkelerde, 
hükümetler, o ülkenin kamuoyunun ve meclisinin sesine kulak verir; kamuoyu 
doğrultusunda ve meclisin aldığı kararlar doğrultusunda hareket ederler. 

Onun için, Hükümetimiz, bugünkü görüşmeyi de dikkate alarak, daha 
onurlu, kararlı birtakım adımlar atmalı, uluslararası kuruluşları harekete 
geçirmeli, Avrupa'yı harekete geçirmeli, Amerika Birleşik Devletlerini harekete 
geçirmelidir. 

Kuveyt'in kurtarılmasıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletlerin, adım 

atışının aynısını burada da yapması gerekmektedir; yapmıyorsa, Türkiye, 
elindeki kozları kullanmalıdır. Ortadoğu'daki kozlarını da, Amerika'ya karşı, bu 
noktada kullanmalıdır. 

Bu itibarla, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün yapılacak olan 
görüşmelerin, Bosna- Hersek'le ilgili hayırlı kararların alınmasına vesile 
olmasını temenni ederken, Hükümetin, Meclisin ve milletin sesine kulak 
vermesini. Millet Meclisinin iradesi ve isteği doğrultusunda daha kararlı adımlar 
atmasını diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (BBP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
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VI.lO :- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 22 Arkadaşının, 
Balkanlar ve Diğer Avrupa Ülkeleri ile İlgili Olarak izlenen Dış 
Politika Konusunda Bir Genel Görüşme Açılmasına İlişkin 
Önergesi42 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Birliğine dahil ülkelerin Hıristiyan demokrat partileri, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesine medeniyet farklılığı gerekçesiyle karŞı 
çıkmaktadırlar. 

Öte yandan, Almanya'nın, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve 
Slovenya gibi, Avrupa Birliğiyle ilişkileri Türkiye'nİnkine nazaran çok daha 
yeni olan ülkeleri Avrupa Birliğine dahil etmek ve böylece, Avrupa Birliği 
içinde tartışılmaz bir güç sahibi olmak istediği göz-lenmektedir. 

Ayrıca, Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi ve 
Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın hakları konusunda zaman zaman 
uluslararası insan hakları anlayışına sığmayan ve diplomatik nezaketi aşan 

tavırlar sergilemesi, Türkiye'nin imajını sarsan gelişmelere yol açabileceği 

endişelerine sebep olmaktadır. 

Bütün bu gelişmelere karşılık, Balkanlarda Türkiye'nin müttefikleri 
arasında düşünmemiz gereken Arnavutluk'ta cereyan eden son olaylarda 
Türkiye'nin ihmalkar davrandığı ve Yunanistan'ın Arnavutluk içindeki olaylarda 
inisiyatif ele geçirdiği yolunda yorumlar yapılmaktadır. Tamamı 15 milyon 
Amerikan Doları olan bir kaynağı bulamadığı için isyanları bastıramayan 

Arnavutluk'a yardım etmeyişimiz, dış politikamızın bir eksiği olarak 
değerlendirilmektedir. 

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tavırlarında son günlerde bir yumuşama 
içine girmesinin sebepleri kamuoyumuzda yeterince tartışılmadan, Türkiye'nin 
de aynı şekilde mukabelede bulunması, ileride telafi edilemeyecek tavizlere yol 
açabilecektir. 

42 8 Nisan 1997 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (8/12) esas numaralı önerge, 9 
Nisan 1997 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştur. AB üyeliği, 

Arnavutluk'taki gelişmeler, Almanya ile ilişkiler, Yunanistan'la diyalog gibi Avrupa 
ülkelerine yönelik dış politikaya ilişkin konuları içeren önerge görüşülmemiş ve dönem 
sonunda hükümsüz kalmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 2, Cilt 
25, Birleşim 80, Sayfa 54-55) 
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Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine alınması gibi 
Yunanistan için çok önemli bir konuda Türkiye'nin aleyhte tavır koymasını 
engellemek ıçın komşumuzun yumuşama ıçme girmesını olumsuz 
karşılamıyoruz. Ancak, böyle bir durumdan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'la ilgili 
tavizler vermeden, sağlanabilecek en çok faydayla çıkması, yoğun diplomatik 
gayretler gerektirmektedir. 

Türkiye'nin, genelde Balkanlar ve Avrupa ile ilgili politikalarını, özelde 
Almanya ve Yunanistan ile ilişkilerini gözden geçirmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Hanefi Çelik, Tokat 

Lütfi Y alman, Konya 

Osman Hazer, Afyon 

Zeki Ertugay, Erzurum 

Mustafa Çiloğlu, Burdur 

İlyas Arslan, Yozgat 

Memduh Büyükkılıç, Kayseri 

İsmail Köse, Erzurum 

Mehmet Aykaç, Çorum 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Biltekin, Özdemir, Samsun 

Orhan Kavuncu, Adana 

Nevzat Yanmaz, Sivas 

Kemal Albayrak, Kırıkkale 

Ünal Erkan, Ankara 

Cemi] Çiçek, Ankara 

Hüseyin Arı, Konya 

Mehmet Ekici, Ankara 

Abdullah Örnek, Yozgat 

Mehmet Ali Bilici, Adana 

Nurettin Kaldırımcı, Kayseri 

Hasan Çağlayan, Çorum 

TBMM KUTUPHANESI



118 ı TBMM'de Bir Lider 

VI.11 Rejim Tartışmaları Konusundaki Genel Görüşme 

Önergesinin Öngörüşmesinde Şahsına Sataşılması Nedeniyle Yaptığı 
Konuşma (31 Mart 1998)43 

YÜKSELYALOVA (Aydın)- ... 

Şimdi, madem siyaset diyorsunuz, buradan çıkan neticeyi arz etmek 
durumundayım. Bağımsız milletvekili arkadaşlarıma bir şey demiyorum, 
İçtüzüğün öngördüğü belirli bir sayıyı elde edebilmek amacıyla, elbette, başka 
imzalara muhtaç durumdaydılar, böylesi bir öneriyi götürmüş olabilirler. Şimdi, 
Büyük Birlik Partisi mensubu 4 sayın milletvekilinin görüşü, Türkiye'de, 
ararejimle ilgili tartışmaların olduğu ve bunun da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde mutlaka görüşülmesi gerektiği yönünde ise -ki imzalarından bunu 
anlıyoruz- o zaman, geride kalan, Sayın Genel Başkanlarının da içerisinde yer 
aldığı 3 sayın milletvekili tarafından bu görüşün paylaşılmadığı sonucuna 
ulaşırız; yani, bu, bir manevi tüzelkişilik anlamında, Büyük Birlik Partisinin 
paylaşabildiği bir görüş olmamış. 

BAŞKAN - Şimdi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın 

Yazıcıoğlu, gönderdiği bir pusulada diyor ki: "Sayın ANAP sözcüsü Yüksel 
Yalova, genel görüşme talebiyle ilgili dilekçede, Büyük Birlik Partili 4 
milletvekilinin imzasının olduğunu, Genel Başkan ve diğer milletvekilleri 
imzalamadığına göre, bu görüşe katılınıyorlar diye düşünebileceğini 

belirtmiştir." Bu durum, aslında, kendisine bir sataşmadır yani ... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- O, bir yorumdur ... 
BAŞKAN - Efendim, yorum olmaz; böyle tutarsız yorum olmaz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, o, şahıs adına yapılan bir 

yorum dur. 
BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, yalnız bu konuya bağlı olarak; yani, 

aslında, yerinizden de söyleyebilirsiniz ... 

43 FP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 33 arkadaşının, rejim tartışmaları konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesi esnasında, ANAP Aydın 
Milletvekili Yüksel Yalova, önergeye imza veren FP'ye mensup olmayan 
milletvekilierine yönelik yorum yapar. Yedi BBP milletvekilinden dördünün önergede 
imzasının bulunmasının, imzası olmayan Genel Başkan Yazıcıoğlu 'nun önergedeki 
görüşleri paylaşmadığı şeklinde anlaşılabileceğini öne sürer. Yazıcıoğlu, sataşma 

nedeniyle söz alarak konuya açıklık getirir. 28 Şubat sürecinin ağırlığı altındaki 

dönemde demokrasiden yana duruşunu net bir şekilde bir daha sergiler. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 20, Yasama Yılı 3, Cilt 73, Birleşim 73, Sayfa 264-266.) 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, o, şahıs adına yapılan bir 
yorumdur ... 

BAŞKAN - Efendim, ismini zikretti, dedi ki: "Bu genel görüşme 
önergesine katılınıyor demektir." Ee, demek ki, kendi ... (ANAP sıralarından 
gürültüler) Efendim, rica ediyorum, evvela, kürsüye çıkarken, neyi 
konuşacağınızı iyi düşünün, o konuşmanın ucunun nereye kadar gideceğini, 
varacağını hesaba katın, ondan sonra konuşun ve biz de, Başkanlık olarak, 
burada zor duruma düşmeyelim ... (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim, çok kısa; ama, bu konuya bağlı olarak... Rica 
ediyorum ... 

HiKMET AYDIN (Çanakkale) - Sayın Başkan, bir şey sorabilir 
miyim ... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, bize saygısızlık yapma 
hakkını vermez size o kürsü! Biraz önceki sözünüzü ... 

BAŞKAN - Ben saygısızlık yapmıyorum; siz konuşmanızın ne anlama 
geldiğini de biliyorsunuz herhalde ... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Eğer, Türkçe bilginiz yoksa, ayrı konu ... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; tamamen konuyla alakalı, elbette, o sınırlar içerisinde kalarak, 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Burada, böyle bir genel görüşmenin yapılmak istenmesinin sebebi çok 
açıktır. Belki de Parlamentoda konuşulmasını istemediğimiz bu konu -
Anadolu'dan geliyoruz- kahvelerde konuşuluyor, her yerde konuşuluyor. Ne 
deniyor; "Türkiye'de ararejim var diyenler" veya "ararejim tartışmasını açanlar" 
söz konusu. 

İşte, bir genel başkan "ararejim vardır"dedi, ararejimden bahsetti. 
Bunun üzerine, dışarıda, demokrasi, zaman zaman tartışılıyor; Parlamentomuz 
bir araya gelsin ve Türkiye'de demokrasiyle ilgili bir endişe var mı yok mu; 
bunu tartışsın, bir endişe yoksa, bunu açıkça dekiare etsin. Eğer, varsa, o zaman, 
Parlamento, kendi saygınlığına sahip çıksın, kendi saygınlığını korusun; milli 
iradenin güvence altında olduğunu ifade etsin ... 

Şimdi, çok değerli Cemil Çiçek Bey, bununla ilgili olarak bir önerge 
getiriyor ve bunu imzaya açıyor; burada olan arkadaşlarımız imzalıyor, 
olmayanlar da imzalamıyor. Anavatan Partisi bir önerge getireceği zaman, genel 
başkanı dahil, hepiniz, altına imza atıyor musunuz; hayır. 

-------------------- --··-
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Şimdi, bunları tartışmak yerine, polemik açmak yerine, açıkça, 

Türkiye'de milletin iradesi üzerinde bir baskı var mı yok mu? Türkiye'de, zaman 
zaman, demokrasi askıya alınmış, 27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller 
yapılmış; bunlar, ülkeye hiçbir şey getirmemiş. 

Şimdi, yine, 28 Şubattan bu tarafa bir tartışma var; siz mi imzaladınız, 
onlar mı imzaladı, imzalamadı mı... Bizi hiç ilgilendirmiyor; bizi, neticesi 
ilgilendiriyor. Netice itibariyle, dışarıdan Türkiye'nin görüntüsü "her an darbe 
olacak; içinde kavga olan bir Türkiye" şeklindedir, böyle bir görüntüsü var. 

Bunu silelim. Bunu silmenin tek yolu, Parlamentonun, kendisine, 
yetkilerine sahip çıkmasıdır. Türkiye, demokratik, hukuk devleti kuralları 

içerisinde problemlerini çözecektir. Parlamentonun üzerinde hiçbir kuvvet 
yoktur, olamaz. Eğer, böyle bir şey söz konusu olursa -ki, siz, yok deseniz de 
millet bunu görüyor; zaman zaman Hükümetler üzerinde, demokrasi dışı, 

siyaset dışı güçlerin etkileri ve baskıları var- bu baskılar karşısında, hangi 
hükümet olursa olsun -54 üncü Hükümet mi, 55 inci Hükümet mi, fark etmiyor 
bizim için- kim, siyaset dışı birtakım güçlerin karşısında kendisini baskı altında 
hissediyorsa, biz, onlara demokrasi adına güç vermeye hazırız. Yani, mesele, 
Türkiye'nin kendisine sahip çıkmasıdır, Parlamentonun kendisine sahip 
çıkmasıdır, bunu dekiare etmesidir. 

Burada, bu tartışmaları, kısır çekişmeleri bırakalım; bütün partiler, şu 
genel görüşmenin sonucunda, ortak bir karar çıkaralım, kanaat çıkaralım, 

dışarıya ve içeriye mesaj verelim; Parlamentonun kendi meselelerine sahip 
çıktığını, demokrasiye sahip çıktığını, Türkiye'de, Parlamentonun üzerinde 
başka bir kurumun tanınmayacağını, millet iradesine sahip çıkılacağını ifade 
edelim. Bizim, talebimiz, isteğimiz de bundan ibarettir ve Türkiye de bizden 
bunu beklemektedir, millet bizden bunu bekliyor. Akşam ne olacak diye yatıp, 
sabah kuşkuyla kalkmak istemiyor millet; parlamentosuna güvenmek istiyor, 
parlamentosunun bu konuda fikir birliği içerisinde olmasını istiyor. 

İktidarlar ile muhalefetin çekişmesi, demokrasinin gereği; ama, 
demokrasiye sahip çıkmanın, iktidar mücadelesinden çok ayrı olarak 
değerlendirilmesi lazımdır. Biz, bu katkıları her zaman vermeye hazırız. 

Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılamanın yolu da, bütün siyasi partilerin, 
Parlamento, millet iradesi ve demokrasi konusundaki konsensüsünü açıkça 

dekiare etmesi ve ifade etmesidir. 

Bu duygularımı burada ifade etmiş oluyorum. 

Saygı sunuyorum; teşekkür ederim. (BBP sıralarından alkışlar) 
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Bölüm VII 

.GENSORU ÖNERGESİ44 

VII.l - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 20 Arkadaşının, 
Görevlendirme ve Atamalarda Usulsüz ve Partizanca Uygulamalar 
Yaparak Ülkede Gerginlik ve Huzursuzluğa Yol Açtığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay Hakkında Bir Gensoru 
Açılmasına İlişkin Önergesi45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın(l 

Milli' Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay hakkında Anayasanın 99 
uncu maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 1 06 ncı maddesi 
gereğince bir gensoru açılması için gereğini arz ederiz. 

· Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

44
. Gensoru, Meclisin hükümeti denetleme yollarındandır. Hükümetin izlediği 

politikalardan dolayı Bakanlar Kurulu hakkında veya alanlarındaki uygulamalar 
nedeniyle Başbakan ve bakanlar hakkında gensoru önergesi, en az yirmi milletvekilince 
veya bir siyasi parti grubunca verilebilmektedir. Anayasada belli süreler içerisinde 
sonuçlandıniması öngörülen gensoruda önce önergenin gündeme alınıp alınmayacağı 
görüşülür. Gündeme alınması kabul edilirse görüşmesi gerçekleştirilir. Bu görüşmede 
verilen güvensizlik önergesi iki gün sonra oylanır. Sonuçta Meclis salt çoğunluğunun 
oyuyla önergenin muhatabı Bakanlar Kurulu üyesi düşürülebilir. 
45 Meclis Başkanlığına 5 Mart 1998 tarihinde verilen (I 1114)) esas numaralı gensoru 
önergesi, I O Mart I 998 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştur. Genel 
Kurulun 17 Mart I 998 tarihli 67 nci birleşiminde yapılan görüşmeler sonucu 
gensorunun gündeme alınması reddedilmiştir. Yazıcıoğlu, önerge sahibi adına konuşma 
hakkını Ankara Milletvekili Mehmet Ekici'ye devretmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem 20, Yasama Yılı 3, Cilt 47, Birleşim 64, 10/3/1998, Sayfa I 80-182) 
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Orhan Kavuncu, Adana 

Ali Coşkun, İstanbul 

İsmail Köse, Erzurum 

Ayvaz Gökdemir, Kayseri 

İlyas Arslan, Yozgat 

Necmi Hoşver, Bolu 

Recep Kırış, Kayseri 

Hasan Çağlayan, Çorum 

Hanefi Çelik, Tokat 

Zeki Ertugay, Erzurum 

TBMM'de Bir Lider 

Cemil Çiçek, Ankara 

Tayyar Altıkulaç, İstanbul 

Mehmet Aykaç, Çorum 

Mehmet Ekici, Ankara 

Nevzat Yanmaz, Sivas 

Şaban Karataş, Ankara 

Kadir Bozkurt, Sinop 

Sadi Somuncuoğlu, Aksaray 

Mustafa Çiloğlu, Burdur 

Mukadder Başeğmez, İstanbul 

Gerekçe: Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından, ülke 
genelinde yapılan partizanca atamalar ve görevlendirmeler neticesinde, eğitim 
camiasında huzursuzluk ve partizanlık yoğun bir şekilde yayılmaya başlamıştır. 

Milli Eğitim Bakanı göreve başladıktan sonra, il ve ilçe milli eğitim 
müdürleri ve okul müdürleri kadrolarında yüzde 90'lara varan bir değişiklik ve 
kıyım yapmıştır. Bu atamaların kahir ekseriyeti "Görevlendirme" şeklinde 

yapılmıştır. 

l - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 9 uncu maddesinin (c) 
bendinde "Geçici görevlendirme, memurun muvafakatİ ile olur ve iki yılı 

geçemez." (e) bendinde ise "Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel 
Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili bakanlıkların müşterek kararı ile 
yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, 
sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir" diye yazmaktadır. 

31. 1.1974 tarih ve 14785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet 
Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; 

a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin 

mesleğiyle ilgisi bulunması, 

b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi; 

5 inci maddesinde "Kurum, şartların varolması halinde geçici süreli 
olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu Resmi 
Gazetede duyurur." 
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6 ncı maddede ise "Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel 
Dairesinin uygun görüşü üzerine, ilgili Bakanlıklar ve Maliye Bakanlığınca 
birlikte kararlaştırılır." 

ı 5 inci maddede de "Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl 
kurumdaki kadrosuna, bir diğer memur geçici olarak görevlendirilemez" 
denilmektedir. 

Bütün bu kanun ve yönetmeliklerin açık hükümlerine rağmen, Sayın 
Bakan "Üçlü Kararname" ile tayin edilmesi gereken personeli, koalisyonun 
diğer ortaklarına bu atamaları yaptırmanın zorluğunu ve atayacağı kişilerin ehil 
olmadığını bildiğinden, ayrıca çoğunun eski TÖB-DER'ci ve militanlıklarından 
kaynaklanan sicil bozuklukları olması sebebiyle, bu "Üçlü Kararname" atianmış 
ve hükümlere aykırı usulsüz görevlendirmeler yapmıştır. 

Görevlendirmeler dışında, asaleten yaptığı atamalarda da partizanca 
davranmış ve huzursuzluğa sebep olmuştur. 

Bu atamalara, sadece iki ilden örnek vermek istiyorum; İçel ve Adana. 

İçel'de, 1 milli eğitim müdürü, 3 il milli eğitim müdür yardımcısı, 4 il 
milli eğitim şube müdürü, ll okul müdürü, okul müdür yardımcısı görevden 
alınmış, yerlerine eski TÖB-DER yanlısı aşırı solcular atanmıştır. 

Adana'da da keza, gerek il merkezi gerekse ilçelerde, il milli eğitim 
müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri geçici görevlendirmelerle atanmış, 
aynı partizanca tutumu sergilemektedirler. 

Türkiye genelinde yapılan bu tip değişiklik sayısı yüzlercedir ve bu 
arındırma hareketi büyük bir hızla devam etmektedir. 

Sayın Bakan, ayrıca, ders kitaplarının içeriğinin de değiştirilmesi için 
çalışmalara başlamış ve milli-manevi unsurları eğitimden ayıklama hesaplarına 
girmiştir. 

6. ı .1998 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 3 üncü sahifesinde "Eğitimde 
Reform" başlıklı haberde, Talİm Terbiye Kurulu yeni Başkanının getireceği 
değişiklikler şöyle sıralanmış: 

"Biyoloji: Yaratılış Teorisi programdan çıkarılarak yerine Darwin'in 
Evrim Teorisine yer verilecek. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Türk-İslam sentezli bütün görüşler 
ayıklanacak, ilk olarak Türkler dünyanın en soylu ve köklü ırkıdır. Türkler, 
kendi sayiarına yakışır din arayışına girmiştir. Anayurtlarından göçleri sırasında 
da, İslamiyet gibi, kendi sayiarına yakışan ulvi ve cihanşümul bir din olan 
İslamiyede karşılaşmışlardır. İslamiyet, Türkleri daha da soylu ve yüce kıldı. 
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İslamiyetİn ışığında onlar dünyanın beş kıtasına yayılmış en büyük 
imparatorluklar kurdular" şeklindeki okuma parçası, yayılınacı ve Türk-İslam 
sentezci kabul .edilerek atılıyor; ayrıca, Veda Hutbesinden bazı bölümler 
çıkarılmaktadır." 

Bu yazı, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlandı; tekzip görmedi. Bu tip 
haberler diğer basında da yer aldı ve "Eğitimde İrtica", "Karanlığa Dönüş" gibi 
başlıklarla kınandı. Sayın Bakanın bu İcraatlarından anlaşılacağı üzere, kendisi, 
gerçekten eğitimimizi karanlığa götürmektedir. Ayrıca, imam-hatip okulları ile 
diğer okul ve üniversitelerde başörtüsü konusundaki uygulamaları da din ve 
vicdan hürriyetine aykırı bulunmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığın 26 Aralık I 997'de yayımladığı "Sekiz Yıllık 

Kesintisiz Zorunlu İlköğretim" isimli kitabın 35 inci sahifesinde "4306 sayılı 
Kanun kapsamında yapılacak harcamalarda uyulacak esas ve usuller" başlıklı 
bölümde Devlet ihale Kanunundan farklı olarak, ihalelerin kontrolörlüğü için 
ayrı bir ihale yapılacak, kontrolörlük fırmasının aynı zamanda da müşavirlik 
hizmeti vermesi de sağlanacaktır denilerek, devamında da, adeta birtakım 
fırmalar tarif edilmektedir. 

Bütün bunlar, Sayın Bakanın taraflı, partizan, suiniyetli davranışlar 

içerisinde olduğunu, bu uygulamaların ülkemizi bir kutuplaşmaya ve gerginliğin 
Bakanlık eliyle tırmandırılarak bir kaos ortamına sürüklendiğimizi ortaya 
koymaktadır. 
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Bölüm VIII 

MECLiS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ VE 
KONUŞMALARI46 

1125 

VIII.l - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının, 
Sivas'ta Meydana Gelen Olayları Araştırmak Amacıyla Bir Meclis . - ~ 
Araştırması Açılmasına Ilişkin ünergesi (5 Temmuz 1993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas'ta meydana gelen ve 40'a yakın vatandaşımızin ölümüyle 
sonuçlanan olaylarla, ilgili olarak İçtüzüğün 1 02 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: Olayda 40'a yakın vatandaşımız ölmüştür. Olayların devam 
etme ve yayılma istidadı hala mümkün ve muhtemel gözükmektedir. Olaylar 
her türlü provokasyona müsait olup, bir mezhep çatışmasına, milli birliği tehdit 
eden boyutlara ulaşabilir. 

46 Meclis araştırması, Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarındandır. Belli bir konuda 
bilgi edinmek üzere bir komisyon aracılığıyla yapılan inceleme olan Meclis araştırması 
belli sayıda imza taşıması gereken bir önergeyle talep edilmekte, önergenin görüşmeleri 
sonunda yapılan oylamada araştırma açılması kabul edilirse bir komisyon 
kurulmaktadır. Meclis araştırması komisyonu, belli süre içerisinde yapacağı inceleme ve 
araştırmalar sonucunda bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor üzerinde Genel Kurulda 
genel görüşme açılmaktadır. 
47 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Otelinin yakılması olayından sonra, 5 Temmuz 
1993 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (10/1 14) esas numaralı önerge, 6 Temmuz 
1993 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 38, Birleşim 123, Sayfa 42) 

TBMM KUTUPHANESI



126 ı TBMM'de Bir Lider 

Bir yandan güneydoğu ve diğer bölgelerimizde terörist eylemler 
sürerken, öte yandan bu olayların oluşması, ciddiyetle üzerinde durulması, 
sebeplerinin, faillerinin, tahrikçilerİnİn tespit edilmesi, gerekli karar ve 
tedbirlerin alınması son derece önemlidir. 

Bu nedenle, talebimizin öncelikle ele alınması ve işleme konulması için 
gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

İsmet Gür, Aksaray 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Musa Demirci, Sivas 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

Gaffar Yakın, Afyon 

Yusuf Bozkurt Özal, Malatya 

VIII.2 - 2 Temmuz 1993'de Sivas'ta Meydana Gelen Olayların 

Araştırılması Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergeleri 
Üzerindeki Görüşmede Yaptığı Konuşması (6 Temmuz 1993)48 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas) - Değerli Başkan, muhterem 
milletvekilleri; hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Bütün milletimizi derin bir acıya boğan Sivas olayları ve bu olaylarda 
hayatını kaybeden insanlarımızın derin üzüntüsüyle sözlerime başlarken, olayda 
hayatını kaybedenierin yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Bugün, Erzincan'ın Başpınar Köyünde, camiye dotdurularak öldürülmüş 
olan vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sivas'ta meydana gelmiş olan hadisenin sadece -
münferİt olarak- Sivas olayları olarak ele alınmasının doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Hadiseyi, geçmişten bugüne akıp gelen yaygın terör olaylarını 
ve Türkiye'nin çekilmek istendiği bölme ve parçalama girdabını dikkate alarak 

48 2 Temmuz ı 993 'te Sivas 'ta meydana gelen olayların araştırılması amacıyla verilen, 
Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının önergesiyle birlikte aynı konuda verilen dört 
Meclis araştırması önergesi birleştirilerek 6 Temmuz ı 993 tarihinde birlikte görüşülmüş 
ve bir ·Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 
ı 9, Yasama Yılı 2, Cilt 38, Birleşim 123, Sayfa 93-97) 
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değerlendirmek zorundayız. Bu sebeple, hepimiz, sorumluluklarımızı müdrik 
olarak, bu milletin vekilieri olmanın sorumluluğuyla meseleye yaklaşmak 
mecburiyetindeyiz. 

Ülkemiz, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle çok önemli bir 
mevki işgal ediyor. Bu coğrafya, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan, 

Sovyetleri İslam coğrafyasıyla birleştiren önemli bir kavşağı işgal etmektedir. 
Dolayısıyla, bütün kültürlerin, dinlerin, mezheplerin yoğrulduğu, hamurlandığı, 
kavgasının verildiği, uzlaşıldığı, zaman zaman çok acı olayların yaşandığı bu 
coğrafyada, topluluklar zayıf olduğu zaman yaşayamamışlar ve bu coğrafya, 
üzerinde güçlü olmayan bir devleti hiçbir zaman yaşatmamıştır. Müslüman Türk 
Milleti, işte böyle bir coğrafyada hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. 

Osmanlı'ın yıkılışından bu yana yeniden ayağa kalkmaya çalışan bu 
milleti, hiçbir zaman, emperyalist ülkeler rahat bırakmamıştır. Dolayısıyla, 

yeniden şekillenmeye çalışan dünyada, yeni dünya düzeni oluşurken, Müslüman 
Türk Milletinin, inançlarıyla beraber yeniden yapılanmasını ve ayağa 

kalkmasını da hiç kimse hazmedemez. 

O sebeple, ülkemiz çok ciddi kıskaç altına alınmıştır ve bu kıskacın 
sonucu olarak da, Türkiye'de çeşitli bölme faaliyetleri yürütülmektedir. I 2 
Eylülden önce sağ-sol kavgası diye bizi böleni er, bugün de Kürt-Türk diye, 
Alevi-Sünni diye, laik-antilaik diye, dinci-dinsiz diye bölmeye çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri burada bir olayı değerlendirirken, sorumlulukianna 
uygun olarak değerlendirmek zorundadır. Burada, biz birbirimize gül atsak, bu, 
Anadolu coğrafyamızda taşa dönüşmektedir. O sebeple, Sivas olayını da bahane 
ederek, hiç kimse, seçmene selam niteliğinde konuşma yapmamalıdır. Bu tür 
konuşmaları talihsizlik olarak görmekteyim. 

Sivas olayına geliyorum: Sivas'ta sükfin vardır, barış vardır, kardeşlik 
vardır. En acı olayları yaşamış olan Sivasımız; 12 Eylülden önce, ölenleriyle, 
cezaevlerinde çile çekenleriyle, işkence görenleriyle, zulüm görenleriyle, 
Alevisiyle, Sünnisiyle çok acı çekmiş bir şehrimizdir. Bu şehrimiz, bu acıların 
sonucu olarak geçmişin değerlendirmesini iyi yapmış, Alevi - Sünni ayırımı 
yapmadan, bugün kardeşçe, el ele yaşama şansını, imkanını bulmuş bir şehirdir. 
Dolayısıyla, anlaşılıyor ki, Güneydoğu Anadolumuzda ve çeşitli illerimizde 
meydana gelen terör girdabına Sivasımız da çekilmek istenmiş ve bu sulh ve 
sükfın şehrinde, "Pir Sultan Abdal Şenlikleri" adı altında organize edilen kültür 
şenliği, küfür şenliğine dönüştürütmek suretiyle bir tahrikin unsuru haline 
getirilmek istenmiştir. 

Sayın Vali, bu etkinliklere elbette müsaade edecektir; demokrasinin 
gereği olarak her türlü kültür faaliyetine müsaade edilebilir; ancak, Pir Sultan 
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Abdal gibi bir şairin, halka mal olmuş olan bir kişinin kültür şenliğine, "Pir 
Sultan Abdal'ı tanımıyorum" diyen bir zat hangi maksatla davet edilmiştir? .. 
Bundan daha evvel, gitmek istediği birçok ilde, tahrik unsuru olduğu 
gerekçesiyle o ile girişine müsaade edilmeyen Aziz Nesin'in, bu şehre gelişi ve 
buradaki konuşmaları -ki, sayın sözcülerin ifade ettiği ve vaktim olmadığı için 
ifade edemediğim daha önceki sözleri dolayısıyla ve tahrik unsuru olduğu 
gerekçesiyle- bir noktada arı kovanma çomak sokmak anlamında bir davranış 
olmuştur. 

Siz, an kovanma çomağı sokarsanız, anların sizi sokmasından şikayetçi 
olamazsınız. Bunu söylerken, meydana gelmiş olan toplumsal hadiseyi, o 
toplumsal hadisenin sonucu olarak bir otelde meydana gelen yangını ve 36 
vatandaşımızın ölümünü hoşgörüyor olarnam ve kesinlikle böyle bir maksarlım 
söz konusu değildir; ama, olayların sonuçlarını yorumlamak ve yargılamak 
yerine, olayları başlatan sebeplere dikkat etmek mecburiyetimiz vardır. Olaylar 
belli bir istikamette geliştirilmiş ve bir gün önce, Müslümanların adı 
kullanılarak dağıtılan bildiriler de -bir noktada- tahrik unsuru olmak suretiyle, 
hadise, toplumsal bir cinnete dönüştürülmüştür. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- O, bir noktada mı olmuş?! 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Evet. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- O "ana unsur" olmuş, öbürü "bir noktada" 
olmuş!.. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Elbette. Türkiye'de şu ana 
kadar meydana getirilmiş olan, güneydoğumuzda toplu katHarnlara varan 
hadiselere ne kadar karşıysak, Sivas'ta meydana gelmiş olan bu toplu katliama 
da aynı derecede karşı çıkıyoruz. Sonuç itibariyle, meydana getirilmiş 
tahrikterin sonucu olarak oluşmuş hadiseyi getirip de camiye bağlamak, imama 
bağlamak, Müslümana bağlamak da, aynı derecede, hadiseyi çarpık bir mantıkla 
buraya getirmek demektir. (BBP sıralarından alkışlar) 

ALİ İBRAHiM TUTU (Erzincan)- Olayda imam var ama! .. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir 
defa, İslam dini, hiç kimseyi öldürme hakkını kimseye vermemektedir. Allah'ın 
verdiği canı ancak Allah alır ve Cenabı Allah, hiç kimseye, kendisinin hakkı 
olan can alma hakkını vermemiştir... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 
kapatıldı) 

BAŞKAN - 2 dakika süre veriyorum Sayın Y azıcıoğlu. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Dolayısıyla, orada, otele 
sığınmış vatandaştan, etrafını çevirerek, onları ateşe verip yakma gibi bir 
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maksadı güden, Müslüman olamaz. Siz, bu kürsüden, gelir, hadiseyi bu şekle 
dönüştürürseniz, yanlış yapmış olursunuz. 

İşte, orada bu hadise cereyan etmiştir; ama, yanan otelin arka tarafında, 
kaçacak hiçbir yer olmadığı için sığınılmış olan dar bir alanda, yani, 
havalandırma bölgesinde sıkışmış olan 33 vatandaşımızı pencereden içeriye 
alarak, üç saat onları tedavi edip, dışarıdaki, cinnet halinde bulunan kitleyi 
haberdar etmeden koruyan, sonra da, hiç kimsenin haberi olmadan tahliyelerini 
sağlayan Büyük Birlik Partisinin mensupları da Müslümandır ve eğer 

Müslümanlık öldürmeyi gerektirmiş olsaydı, aynı hadise Büyük Birlik 
Partisinde de gerçekleştirilirdi; orada onların iki dakika bile durdurulması, 33 
vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesine sebep olurdu .... 

ALİ İBRAHiM TUTU (Erzincan) Baştan alsalardı tümü 
kurtulacaktı; almadı lar ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Hayır efendim, yanlış 
biliyorsunuz. Eğer Sayın Başkan müsaade edebilirse, çok önemli bir noktaya 
değiniirliği için, laf atıldığı için söylemek zorunda kaldığımdan dolayı... 

BAŞKAN - Söyleyin efendim. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Efendim, sadece bir bayanın 
söylediği söze dayalı olarak değil.. ... 

ALİ İBRAHiM TUTU (Erzincan)- 30 kişi söylüyor. .. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Hadise şudur: Büyük Birlik 
Partisinin camlan kınldığı anda, arkada mahsur kalmış olan insanlarımız fark 
edilince, elbette, Partimize bir saldırı mı gerçekleştiriliyor, başka bir şey mi 
yapılıyor diye, Partideki çaycı kardeşimizin, ilk tepki olarak, Partimize 
bulaştıolmaması ve hadisenin doğrudan doğruya Partiye intikal etmemesi için 
tepkisi olmuştur, doğrudur; ama, hemen arkasından, Partimizin yetkilileri, bir 
oda öteden bu odaya gelerek -ne kadar saniye sürerse, işte o kadar zamanda
hadiseye müdahale etmiş, boğulmakta olan vatandaşların hepsini de içeriye 
almış, o arada, kendilerine de, "başka arkadaşların ız varsa kurtarın" denildiği 
zaman, diğerlerinin otelin en üst katına kaçtıkları onlar tarafından söylenmiştir .. 

Dolayısıyla, hadiseyi bu şekilde değerlendirdiğimizde, olay, bir tahrik 
unsuruyla başlamış, kitle, şuursuz bir noktaya gelmiş ve provakasyon yapacak 
unsurların kitlelerin arasına katılması neticesinde, olayın sonuçları da bu şekilde 
acı olmuştur. 

Bunun sonucunda ne yapmak lazımdır? Suçlayarak değil, meseleyi 
Alevi - Sünni meselesine çekerek değil, sorumluluğumuzun gereği olarak, 
meseleye daha soğukkanlı olarak yaklaşmak zorundayız. 
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Aziz Nesin, hiçbir zaman Alev) vatandaşlarımızın temsilcisi olamaz, 
temsilcisi olma hakkı da yoktur. Alev1siyle Sünni'siyle bu milletin temsilcileri 
biziz, öyleyse, hadisede, Alev1-Sünnl meselesi değil; doğrudan doğruya, Aziz 
Nesin'in tahriki, ona fırsat verenlerin ihmalleri ve bunu istismar eden birtakım 
odakların Müslüman cemaati tahriki sonucunda, bu toplu eylemlerin meydana 
gelişi söz konusudur ve bu noktada, Sayın Valinin basiretsizliği, Sayın Valinin 
ihmali, Sayın Valinin beceriksizliği, korkaklığı ve bununla beraber, elbette, 
zamanında müdahale etmeyen yetkililerin de sorumlulukları vardır; ama burada, 
sayın emniyet görevlilerinin, hadiseyi daha da büyük boyutlara ulaştınnama 
noktasındaki soğukkanlı tavırlarını da takdirle anmak mecburiyetindeyiz. 

Toplumsal olayları hepimiz biliyoruz. Eğer bu noktada, yargılamasız 
infazı yapanlara ne kadar karşıysak, orada, halkın üzerine doğrudan ateş etme 
hakkını kullanmayanların da o kadar karşısında olmak durumundayız. O 
bakımdan, hadiseyi başka yöne çekmemeliyiz. Hadisenin Alevi - Sünni 
meselesiyle ilgisi yoktur. Türkiye'de bir Alevi-Sünni meselesi yoktur. 
Türkiye'de Alevi vatandaşlarımızla Sünni vatandaşlarımiz arasında hiçbir 
mesele yoktur. Geçmişte, İdeolojik sebeplerle istismar edilmek istenen Alev) 
vatandaşlarımız olayın içine nasıl çekildiyse, şimdi, birtakım eski tüfeklerin bu 
olayı istismar ederek yeniden terör girdabına çekme tehlikesi vardır, buna karşı, 
Alevlsiyle, Sünni'siyle el ele tutuşarak, bu ülkenin insanları olarak, barış ve 
kardeşlik içerisinde yaşamanın gereğini yapmalıyız. Hadisenin, camiye 
bulaştırılarak, şeriata bulaştırılarak, dine bulaştırılarak başka yöne çekilmesine 
de karşı çıkıyorum. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- "Şeriat istiyoruz" diye bağırıyorlar. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla) - Şeriat İslamdır şeriat İslam 
demektir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Ne demek, "Şeriat İslamdır" demek? 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Hiç kimse, şeriat düzeni 
istemekle şeriatı birbiriyle karıştırmasın. Kimse, bu anlamda, milletimizin 
inançlarına burada küfretme hakkını kendinde bulmamalıdır. Bu kürsü, 
inançlara küfür kürsüsü değildir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu ... Sayın Yazıcıoğlu, tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Küfreden yok. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Edilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, tamamlamanızı rica ediyorum. 
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MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Şeriata küfrederseniz, 
milletimin inancına küfretmiş olursunuz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Şeriat yok. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Otur Yerine! 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Oturmuyorum ... Burası laik devlet, şeriat 
değil; şeriat yok. 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, süreniz dolmuştur ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Laik devlet ayrıdır ... 

BAŞKAN - Tamamlamanızı rica ediyorum ... 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Şeriat yok. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Otur yerine. (Kahramanmaraş 
Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün üzerine 
yürümesi) 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım ... Değerli arkadaşlarım, lütfen ... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkan, izniniz olursa bir şey 
söylemek istiyorum: "Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak" deniyor. 
Bu nedir, ne, ne?! 

BAŞKAN- Sayın Mustafa Yılmaz, lütfen ... Lütfen ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) Milletin inançlarına 
küfredeceksiniz, arkasından da bu hakkı kendinizde bulduğunuzu iddia 
edeceksiniz ... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Cumhuriyeti yıkmaya yemin 
edenler var. .. 

BAŞKAN- Sayın Mustafa Yılmaz, lütfen ... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün dünyanın gözü Yüce Meclisimizin 
üzerinde. Sevginin, birliğin, hoşgörünün örneği olmak durumundayız. 

Milletimizin gözü üzerimizde. 

Sayın Yazıcıoğlu, son cümlenizi söyleyerek lütfen konuşmanızı bitirin. 
Araştırma önergesinin açılmasından yana ... 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - ben şunu ifade etmek 
istiyorum. Kavramlarımızı yerinde kullanmalıyız. 

------------------------- -- ------
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Cumhuriyeti yıkma girişimleri var. 
Cemalettin Kaplan, Cumhuriyeti yıkmak için uğraşıyor; ona ses çıkanlmıyor. 

SALMAN KAYA (Ankara) - İnsanları yakanlara niye tepki 
göstermiyorsun uz?! 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla) - Kavramlanmızı yerinde 
kullanmalıyiz, maksadİmızı aşan sözler söylememeliyiz. 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, tamamlayın lütfen. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Kavramlarımızı kullanırken 
inançlara yönelmemeliyiz. 

· ifade etmek istediğim hadise budur. 

SALMAN KAYA (Ankara) - Yüzbinler geçti, yüzbinler ... Yüreğin 
varsa dışarıya çıksaydın. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Dolayısıyla, sorumlusu kimse, 
orada, kibriti çakan, oteli yakan, toplumu tahrik eden ve hadiseye sebep olanlar 
kimse; hepsinin hesabının sorulmasını, yargılanmasını, adalete teslim edilmesini 
istiyoruz ve Meclis tarafından bu araştırmanın yapılması kararına da katkıda 
buıunmak istiyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim. 

VIII.3 - 2 Temmuz 1993'de Sivas'ta Meydana Gelen Olaylarm 
Araştırılması Amacıyla Verilen· Meclis Araştırması Önergeleri 
Üzerindeki Görüşmede Yaptığı Konuşmasındaki Maksadını Aşan 
Bir Beyanının Düzeltilmesine İlişkin Önergesi (20 Temmuz 1993)49 

BAŞKAN- Üç arkadaşıma gündem dışı söz vermeden önce Sivas 
Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir önergesi vardır; okuyorum: 

49 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta meydana gelen olayların araştırılması amacıyla verilen 
Meclis araştırması önergelerinin 6 Temmuz 1993 tarihli 123 üncü Birleşimdeki 
görüşmelerinde yaptığı konuşması sırasında sehven sarf ettiği bir ifadenin düzeltilmesi 
amacıyla verdiği ( 4/ I 87) esas numaralı önergesi Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 38, Birleşim 
1 29, Sayfa 460) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6. 7. I 993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 123 üncü 
Birleşimindeki konuşmam sırasında maksadımı aşan bir beyan olmuştur. 

"Toplumsal olayları hepimiz biliyoruz. Eğer bu noktada yargısız infazı 

yapanlara ne kadar karşıysak, orada da halkın üzerine doğrudan ateş etme 
hakkını kullanmayanların da o kadar karşısında olmak durumundayız" şeklinde 
geçen ifadem yanlıştır. Anlatmak istediğim; "Toplumsal olayları hepimiz 
biliyoruz. Eğer bu noktada yargısız infazı yapanlara ne kadar karşıysak, orada 
da halkın üzerine doğrudan ateş etme hakkını kullanmayan ve itidalini 
koruyanları da o kadar takdir etmek durumundayız" şeklindeydi. 

Bu hususun Genel Kurula açıklanmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Tutanağa geçmiştir Sayın Yazıcıoğlu. 

VIII.4 - 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Meydana Gelen Olayların 
Sebep ve Sorumluları ile Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması 
ve Maddi Zararların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu Üzerindeki Genel Görüşmede Yaptığı 
Konuşması (16 Kasım 1993)50 

BAŞKAN- ... 

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, size söz veriyorum; söz hakkınız, Sayın 

Ökkeş Şendiller'in söz hakkını size devretmesinden doğuyor. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

ZİY A HALiS (Sivas) - Muhsin, sen de Aziz Nesin'den başlama, 
bilmediğimiz bir şeyler söyle. 

MUHSİN Y AZICIOGLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

50 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta meydana gelen olayların araştırılması amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonunun hazırladığı 369 sıra sayılı rapor, Genel Kurulda 16 
Kasım 1993 tarihinde görüşülmüştür. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama 
Yılı 3, Cilt 43, Birleşim 28, Sayfa 40 1-404) 
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Bugün, hiç arzu etmediğimiz ve gündemimize gelmesini asla 
istemediğimiz bir konuyu tartışmak zorunda kaldığımız için üzüntü 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ancak, ülkemiz, gerçekten ciddi badireler 
atlatıyor. 

Bugün, bin küsur yıldır yaşadığımız ve vatanlaştırdığımız bu topraklar 
parçalanmak suretiyle, beraber, kol kola, gönül gönüle, omuz omuza 
emperyalizme karşı mücadele verdiğimiz ve birlikte bir kader birliği oluşturarak 
beraberce yaşamayı yüzyıllarca başarmış olduğumuz insanlar birbirine 
düşürülmek suretiyle, milletimiz bölünmek ve parçalanmak istenmektedir. 

Üniter devlet yapımız bozularak, bu anayurdumuzdan kovulmak ve 
Batılıların sık sık söylediği gibi, geldiğimiz yere gönderilmek istenmekteyiz. 

Bu olayların büyük bir çoğunluğunun, işte bu hesaplara dayalı olarak, 
provokasyonlar sonucu çıkarıldığı kanaatini, hemen hemen çoğunluğumuz 

paylaşıyoruz. Ancak, olaylara teşhis koyarken, önyargısız, tamamen objektif, 
hiçbir siyasi hesap yapmadan, "seçmen" veya "taraflar" hesabı yapmadan 
olayları değerlendirmiş olur isek, daha sağlıklı sonuçlar çıkaracağımız 

kanaatindeyim. 

Ben, Güneydoğu Anadolu'da başlatılmış ve yürütülmekte olan PKK 
hadisesinin bir dış boyutunun olduğunu ifade ettiğim zaman, elbet yeni bir şey 
söylemiş olmam, hepimiz paylaşıyoruz bunu. Ancak, PKK'nın, Güneydoğu 
Anadolu'da belli bir alana sıkışmış eylemini, bütün Anadolu'ya yaymak için, 
ihtiyaç duymuş olduğu militan pazarını ve yeni eylem alanını oluşturmak üzere 
Sivas, Erzincan, Erzurum yörelerini de kullanmak istediğini, son olaylardan 
anlıyoruz, İşte, böyle bir ihtiyacın duyulduğu bir dönemde, Sivas olaylarının 
olmasını bu arzunun bir parçası gibi değerlendirirsek, elimizde deliller olmasa 
bile, isabetli bir teşhis yapmış oluruz. 

Bugün, Sivas'ta çok hassas bir ortam olduğunu herkes biliyor. 12 Eylül 
öncesinde de acı olaylar yaşanmıştır. Sivas, 12 Eylül öncesinin faturasını çok 
ağır ödemiştir. Mağdurlarıyla, ölenleriyle, cezaevinde yatanlarıyla, hep beraber 
Sivas bu acıyı geçmişte çektiğinden dolayı, terörün alanı içerisine Sivas'ı 

sokmamak için, Sivaslı büyük gayret göstermiş, dayanışma göstermiş ve Sivas, 
bugüne kadar terör alanı içerisine katılmamıştır. 

12 Eylül öncesinde Alevi-Sünni çatışması gibi gösterilen Sivas olayının 
da altında sağ-sol kavgası vardır, Alevi-Sünni çatışması yoktur. Şimdi, son 
yapılan harlisede de, yine bir Alevi-Sünni çatışması yoktur, tamamen tertip 
vardır ve Sivas'ı, hassasiyeti dolayısıyla olayların içerisine çekme arzusu vardır. 

Burada alet olan şeyler nedir? .. 
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Elbette Sayın Halis "Aziz Nesin'den başlamayın" dedi; ama ışın 
ortasında duran, Aziz Nesin. Aziz Nesin'i görmezlikten gelerek Sivas'taki olayı 
yorumlamamız mümkün değil. 

ŞAHİN ULUSOY (Tokat) - 1980 öncesinde de mi Aziz Nesin 
oradaydı? 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - 1980 öncesinde de başkaları 
vardı. 

ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Ama, kim yapıyor olayları o zaman?! 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Birileri yapıyor; işte onları 
beraber teşhis edelim. 

Aziz Nesin, Sivas'a davet edilmiştir, getirilmiştir. Elbette düşüncelerini 
açıklamakta serbesttir. 

Hiç kimse, hiç kimsenin düşüncesini açıklamasına ipotek koyamaz; ama 
bu arada, Sivas'taki mahalli basının kamuoyuna vermiş olduğu mesaj, Aziz 
Nesin'in ifadeleriyle veya bilinen kişiliğiyle birleştirildiği zaman, Sivas'ta bu 
tahrik ortamı hazır hale getirilmiştir. Bunda, tek başına Pir Sultan Abdal 
şenliklerini yapanları ifade etmiyorum, onun arkasından olayı kamuoyuna 
duyururken yapılmış olan tavırlar da belki bunda etkili olmuştur ve sonuçta, 
birinci aşaması, normal, bütün Türkiye'de, belki hangi ile gitmiş olsaydı Aziz 
Nesin, orada yapılması beklenilen tabii tepkiler niteliğindedir. O tabii tepkiye, 
herhalde hiç kimse, doğrudan, karşı bir şey söyleyemez. Vatandaş buna 
tepkilerini gösterebilir. Yarın başka yerde de olabilir. Demokratik bir ülkede, 
birisi söz söyleme hakkına sahip olduğu kadar, başkalan da onu protesto etme 
hakkına sahiptir; ancak, onu yangın noktasına kadar getiren zincirde asıl suçlu 
ve sorumlu, devleti idare etme sorumluluğunu yüklenmiş olanlardır. O 
sorumluluk, aynı zamanda sizin de sorumluluğunuz dahilindedir; çünkü, iktidar 
olanlar, muktedir olmaya mecburdurlar ve hiç kimse, o sorumluluğu kendi 
üstünden atarak, "ben iktidarım; ama Sivas'taki olay beni ilgilendirmez, onu 
söyleyemeyen ben değilim, oradaki Vali" deme hakkına sahip değildir. 

ALİ İBRAHiM TUTU (Erzincan) - Öldürme hakkına da sahip 
değildir. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla)- Efendim, Sivas'taki Valiyi de, 
"işte, SHP'nin Valisi" filan diye vatandaşın suçladığını söylüyoruz ... Bunda da 
gerçekçi olalım. Hükümetin kuruluşu itibariyle kamuoyuna yansımış olan 
görüntü, Türkiye'de valilikleri, Hükümeti oluşturan iki partinin payiaşarak tayin 
ettiği şeklindedir. Buna siz mi bu görüntüyü verdiniz, medya mı verdi, 
bilemiyorum, kim verdiyse, verdi, ama sonuçta vatandaş bunu anlıyor. Bununla 
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beraber, yapılan Pir Sultan şenliklerinde, bizim milli şairimizin kişiliğiyle hiç 
alakası olmayan bir ortamda Valinin göstermiş olduğu tavır, Valiyle Aziz 
Nesin'in kişiliğini bütünleştirmiştir. Bütün bunları, psikolojik tepkilere sebep 
olan nedenler arasında sayabiliriz; ama sonuçta, bu tahriklerle beraber, Sivas'ta 
dağıtılmış olan, "Müslümanlara" başlığı altındaki bildiri var... Kim 
dağıtmıştır? .. Bunu tespit görevi, hem Komisyonun hem de iktidarın görevidir. 
Bunları meçhul birilerine yükteyerek bir yere varmamız mümkün değildir. Kim 
yapmıştır, nasıl yapmıştır, nerede yapmıştır? Sorumluluk sahibi olanlar bunu 
bulmaya mecburdur. Bulmazsa, hepimiz havanda su döveriz ve sonuçta da bir 
şey elde edemeyiz. 

Olayın ikinci kesimine kadar, beceriksiz Valinin, acz içerisindeki 
emniyetin ve iktidar sahiplerinin iktidarsızlığının sonucu olarak, dört, beş saat, 
sokaklarda, insanlar yürümüşler, bağırmışlar, tahrik olmuşlar, birbirini tahrik 
etmişler -sarhoşuyla, meyhaneden çıkanıyla, her tür insanıyla- ve bu olaylar 
devam ederek sonunda otel yangını hadisesi gerçekleşmiştir. 

Otel yangınında elbette yine idareyi elinde bulunduraniann sorumluluğu 
vardır. Herhalde, arka kapıdan 3 1 kişiyi kurtaran Büyük Birlik Partisinin 
sorumluluğu olduğunu iddia edemezsiniz. 

Geçen konuşmada da söylemiştim -sonradan konuşmaları tutanaklardan 
okudum, konuşmalarınızda, cesaretten bahsediyorsunuz, vesaireden 
bahsediyorsunuz, dışarıya çıkın diyorsunuz da- Büyük Birlik Partisinin orada 
göstermiş olduğu tavrı ve davranışı çıkıp burada ifade etme ihtiyacını 

göstermemiş olmanızı da, çok yanlış bir davranış olarak burada ifade etmeye 
mecburum. 

BAŞKAN -Lütfen bağlayalım. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - O tavrı önceden kimin 
göstermesi lazımdı? .. Bunu bir hanımefendi, çıktı, televizyonda söyledi, ona 
hepiniz kırık plak gibi takıldınız. Yanan otelle (15 bin kişinin sardığı otel) 
Büyük Birlik Partisinin yan yana olduğunu, ne Büyük Birlik Partisi bilmektedir 
ne de otelde bulunanlar bilmektedir. Arasında sadece bir sac var. Otelden 
kurtulmak isteyenler sacı devirdikten sonra Partinin penceresi kırılmış, pencere 
kırıldığından dolayı, Partiye saldırı var düşüncesiyle Partiden bir kişinin yapmış 
olduğu bir tepki var. Öbür odadan bu odaya kaç saniyede gelinebilirse, bir 
gürültü üzerine; o kadar kısa sürede il başkanı yetişmiş, meseleye müdahil 
olmuş, 3 I kişi içeriye alınmış, 3,5 saat içeride alıkonulmuş, aileleriyle telefon 
irtibatı sağlanmış, dışanda emniyetle irtibat sağlanmış; hepsinin tahliye edilmesi 
temin edilmiştir. Tahliye edildiği sırada ve daha öncesinde de, Gaziantep'ten 
bizzat ben telefonla konuşarak, aileleriyle görüştürülmelerini ve kendilerinin, 
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dışarıdaki toplulukların haberi olmadan tahliyesinin temini yolunda gayret 
göstermelerini istemişimdir. 

ALİ İBRAHiM TUTU (Erzincan)- O tavrı önceden gösterseydiniz 
kimse ölmeyecekti. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla) - Bunun bu raporda ifade 
edilmemiş olmasını ayrı bir üzüntü olarak burada kaydetmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, lütfen bağlayalım. 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Devamla)- Bağlıyorum efendim. 

Mesele şunun ya da bunun tavrı değil; sonuçta, objektif kalamamanın 
verdiği üzüntüyü ifade etmek için bunu gündeme getirmiş oluyorum. Yoksa, 
burada, tahrik edilmiş kitleler vardır ve toplum elbette şuursuzdur; ama 
provokatörler şuurludur. Şuurlu olan provokatörleri tespit yerine, tahrik olmuş 
topluluklara takılıp kalarak, arkasından da, bu milletin -tekrar ediyorum- bu 
kürsüden, yine, dinine, imanına, inancına, şeriatma söz söyleyerek, bu milletin 
inançlarına hakaret etme hakkını hiç kimse kendisinde bulmamalıdır. Böyle 
yaparsak, yanlış yapmış oluruz. 

Yangın olayını kınıyorum, yangından dolayı sorumluluğu olaniann 
açığa çıkarılmasını istiyorum; hem milletin bir vekili olarak hem de bir Sivaslı 
olarak, kim sorumluysa cezasının verilmesini istiyorum. Bundan, Sivaslı 

mağdur olmuştur, milletimiz mağdur olmuştur; ama, başta iktidar sahipleri 
sorumluluğu kabul edip, önce onların bu sorumluluğun hakkini vermesi 
lazımdır. 

Almanya'da, polisin bir teröristi vurması ve sonunda teröristin üstünden 
silah çıkmaması sonucu; "ben, onu vuran değilim; ama onun, yargısız olarak, 
elinde silah olmadığı halde vurulmasına, benim sorumluluğum dahilindeki bir 
polis görevlisinin sebep olması nedeniyle istifa ediyorum" diyenler kadar, 
siyasette fazileti, Türkiye'de de bizim siyasetçimizin gösterebilmesi lazım 

geldiğine inanıyorum. Bunu yapamayanlar, burada, milletin inançlanna, 
milletin şeriatına, milletin değer yargılarına, milletin camiine, milletin hocasına, 
sarığına hakaret ederek kendi sorumluluklarından kurtulacaklannı 

zannediyorlarsa, yanılmış olurlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (BBP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, ama ona hiçbir zaman müsaade 
etmeyiz. 
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VIII.5 - Sivas Milletvekili Muhsin Yazı cı oğlu ve 1 O Arkadaş ının, 
Güneydoğudaki Terör Olaylarının Nedenlerinin ve Bu Olaylarla 
İlgili ihmal iddialannın Araştırılması Amacıyla Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (22 Haziran 1993)51 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz son günlerde terör batağına doğru, halkımız ise her geçen gün 
korku ve umutsuzluğa sürüklenmektedir. Bu korku ve umutsuzluğun neticesi 
devlete güven sarsılmakta, bundan da terörden medet umanlar ve demokrasi 
düşmanı güçler karlı çıkmaktadır. Son Bingöl katlİarnı da göstermiştir ki, 
terörün üzerine kararlı bir şekilde gidilmediği ve yetkililerin büyük kusur ve 
ihmallerinin olduğu anlaşılmıştır. Malatya'dan sevk edilen erierin geçeceği 
güzergah bilindiği halde gerekli tedbir alınmadığı gibi, adeta kurbanlık koyun 
misali, kendileri, savunmadan da yoksun bırakılmışlardır. Bununla da 
kalınmayarak, Bingöl'e 8 kilometre mesafede olay olduğu halde müdahalede 
geç kalınmıştır. 8 kilometreyi insan yürüyerek bir saatte, koşarak da yarım 
saatte alır, vasıta ile ise, en fazla ı 0- ı 5 dakikada olay yerine ulaşılması 

gerekirdi. Bu zaman zarfında da yanlarında 60 esirle teröristler nereye 
kaçabilirler? Olay yerinden ancak 5-6 kilometre uzaklaşabilirler. Anında 

karadan ve-havadan müdahale yapılsaydı, şehit erierin birçoğunun kurtarılması 
mümkündü. Kaldı ki, son olaylar da göstermiştir ki, eğer olaya müdahale 
yapılsaydı bu kadar zayi olmazdı. 

ihmal bununla da bitmiyor. Olayın meydana geleceği bir hafta önceden 
ihbar edildiği halde, gerekli tedbir alınmamıştır. Milliyet Gazetesinin yaptığı 
yayın da göstermiştir ki, hem olaylar karşısında ihbara rağmen tedbir 
alınmamış, hem de tedbir almayanların kusurları olmadığına dair rapor 
düzenlenmiştir. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı yeniden soruşturma 
açtırmıştır. Bu olaylar da göstermiştir ki, olaylar üzerinde tarafsız bir 
soruşturma yapılmamaktadır, özellikle güneydoğuda terörün gerçek 
sebeplerinin araştırılması, bölge halkının, ekonomik ve sosyal durumlarının 
belirlenmesi için gerekli araştırmanın yapılması şarttır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yapacağı bu araştırma sonucuna göre güneydoğu ve terör olayiarına 
objektif bir bakış açısıyla milli bir politika geliştirilmesi, çözümün başlangıcı 
olacaktır. 

51 Elazığ-Bingöl karayolunda 33 askerin şehit edildiği olaydan sonra, 18 Haziran 1993 
tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (1 0/1 06) esas numaralı Meclis araştırması 

önergesi, 22 Haziran 1993 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştur. 
Görüşülmeyen önerge dönem bitiminde hükümsüz kalmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 37, Birleşim 115, Sayfa 27-28) 

--------
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Türkiye'nin bölgede istikrar unsuru olduğunun, her vesile ile dile 
getirilmesine rağmen, son terör olayları ve sınırlarımız ötesindeki dünya 
olayları, Türkiye adasının, istikrar adası olarak Dünya ülkeleri nezdinde 
itibarının zedeleneceği bir noktaya gelmiştir. 

Soruşturma ve araştırmanın tarafsız yapılması için olaya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin el koyması elzem hale gelmiştir. 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün I 02 ve 1 03 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

Ökkeş Şendiler, Kahramanmaraş 

Ahmet Özdemir, Gümüşhane 

Kazım Ataoğlu, Bingöl 

R. Ercüment Konukman, İstanbul 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Mustafa Kılıçaslan, Sakarya 

Recep Kırış, Kahramanmaraş 

Lütfi Doğan, Tokat 

Gaffar Yakın, Afyon 

VIII.6 - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve ll Arkadaş ının, 
Depremiere Karşı Alınan ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit 
Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 
(4 Ekim 1995)52 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Eylül 1995 tarihinde Afyon-Dinar'da meydana gelen deprem 
felaketinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş, önemli ölçüde can ve mal 
kayıpları meydana gelmiştir. 

Depremler konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri incelemek, 
kamuya ait binaların neden en çok hasar gördüğünü tespit etmek, depremiere 
karşı oluşturulacak, temel politika ve tedbirler paketini ortaya çıkarmak 

52 Meclis Başkanlığına Dinar depremi sonrası, 3 Ekim I 995 tarihinde verilen (1 0/244) 
esas numaralı Meclis araştırması önergesi 4 Ekim I 995 tarihinde Genel Kurulda 
okunarak bilgiye sunulmuştur. Önerge, görüşülmemiş ve dönem bitiminde hükümsüz 
kalmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 5, Cilt 94, Birleşim 3, 
Sayfa 342-344) 
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amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün I 02 ve 1 03 üncü maddeleri uyarınca, 
acilen bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

İsmet Gür, Aksaray 

Esat Bütün, Kahramanmaraş 

Yusuf Pamuk, İstanbul 

İbrahim Özsoy, Afyon 

Halit Dumankaya, İstanbul 

~ecep Kırış, Kahramanmaraş 

Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş 

Ahmet Özdemir, Tokat 

Saffet Topaktaş, Kahramanmaraş 

Kadir Ramazan Coşkun, İstanbul 

Murat Başesgioğlu, Kastamonu 

Gerekçe: Yurdumuzun değişik bölgelerinde belli aralıklarla ·zaman 
zaman büyük depremler meydana gelmiş ve bunlar büyük can ve mal kaybına 
neden olmuştur. 

Japonya gibi, bize göre depremierin yaşandığı birçok ülkede meydana 
gelen tahribat ve kayıplar, bizdekine göre daha az olmaktadır; herhalde, bu, 
sebepsiz değildir. Yer seçiminden, binaların yapımına, eğitimden sivil savunma 
ve kurtarma hizmetlerine varıncaya kadar, birçok açıdan konunun 
incelenmesine ihtiyaç vardır. 

Kamuya ait binaların teknik şartlara, daha uygun olarak yapılması 
gerekirken, en önce yıkılanlar da onlar olmaktadır. Bütün bunların nedenlerini 
tespit ederek, tedbirlerinin araştırılması ve gereğinin yapılması için daha fazla 
geç kalınmamalıdır. · 

Saygılarımızla. 
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Bölüm IX 

SORU ÖNERGELERİ53 

IX.l - İsrail Ziyaretine İlişkin Başbakandan Sözlü Sorusu54 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Sayın Başbakan tarafından, Anayasa ve 
lçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca sözlü olarak cevaplandırılması için, 
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ı O. ı ı .1994 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 

Sivas Miiietvekili 

ı- Ortadoğu gezınız sırasında İsrail' de yapmış olduğunuz 
konuşmada Arz-ı Mev'ud'un kutsal topraklarında bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğunuzu beyan ettiniz. 

Arz-ı Mev'ud'un ne olduğunu biliyor musunuz? 

53 Tek imzayla işletilebilen soru yolu Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarındandır. 
Soru, Başbakan veya bir bakandan, beiii bir konuda yazılı veya sözlü olarak 
cevaplandırılmak üzere bir önergeyle bilgi istemektir. Yazılı soru önergesinin cevabı 
ilgili bakanın imzasıyla yazılı olarak verilmektedir. Sözlü soru önergesi ise Genel 
Kurulda bir bakan tarafından cevaplandırılmaktadır. Soru önergeleri ve cevapları 

TBMM Tutanak Dergisinde yayımlanmaktadır. 
54 ll Kasım 1994 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (6/1255) esas numaralı sözlü 
soru önergesi cevaplandırılmamış ve dönem bitiminde hükümsüz kalmıştır. 
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2- Bu konuşmayı irticalen mi yoksa yazılı bir metinden okuyarak 
mı yaptınız? 

3- Yazılı metin üzerinden konuşmuş iseniz, konuşma metninizi 
kim hazırladı? 

4- Bu metni hazırlayan kişi, yahudi asıllı mıdır? 
5- Arz-ı Mev'ud'a Fırat'ın ve Güneydoğu Anadolu'nun dahil 

olduğunu biliyor musunuz? 
6- Bu konuşmanızla siz de, Güneydoğu Anadolu'yu ve Fırat'ı 

İsrail'e vaad etmiş olmuyor musunuz? 
7- Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e meşruiyet kazandırarak, 

nereye varmak istiyorsunuz? 
8- 600 yıl bu topraklarda egemen olan Osmanlı imparatorluğunu 

Arz-ı Mev'ud'un işgaleisi alarak tanımlamış olmuyor musunuz? 

Bundan sonraki Türkiye dış siyasetinin yeni stratejisini, vaad edilmiş 
toprakları İsrail'e kazandırma temeli üzerine mi inşa edeceksiniz? 

IX.2- SİHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayi Limited Şirketinin Kiraya 
V erilmesinden Sonra Bazı İşçilerin İ şten Çıkarıldığı İ ddiasına İlişkin 
Başbakandan Yazılı Sorusu ve Devlet Bakanının Cevabı55 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan Süleyman Demirel tarafından Anayasa 
ve içtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, yazılı olarak cevaplandırılmasının 

sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

I. Halen Sivas'ta faaliyet gösteren SİHAZ (Sivas Giyim Sanayi Limited 
Şirketi)'nin 5 yıllığına kiraya verilmesiyle, bu kuruluşta meydana gelen 
gelişmelerden haberdar mısınız? 

2. Fabrikayı kiralayan Ayşe Bala'nın yaklaşık 600 işçinin işine son 
vermesi üzerine, zat-ı alinize başvuran işçilere gerek 20 Ekim 1991 tarihinden 

55 I 2 Aralık I 992 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /643) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Devlet Bakanı Cavit Çağlar tarafından cevaplandırılmıştır. {TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 29, Birleşim 66, 10/2/1993, Sayfa 291-
294) 
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önce, gerekse 4 Eylül 1992 tarihinde Meydan Camii önünde, işçilerin işlerine 
tekrar dönmelerini sağlamak için Ankara'ya döner dönmez gerekli girişimleri 
yapacağınız yolunda taahhütde bulundunuz mu? 

3. SİHAZ'da işlerine son verilen işçilerin tekrar işe alınmaları için ne 
gibi girişimlerde bulundunuz? 

4. SİHAZ'da işlerine son verilen işçilerin problemlerinin çözümü için ne 
gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.002-2.03/0392 ı 

Konu: Yazılı Soru önergesi Hk. 

ı 0.2.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22. ı2. ı 992 Tarihli ve A.OI.O.GNS.O.l 0.00.02-7/643-3220/15 ı 56 
sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilgide kayıtlı yazınız 
ekinde yer alan SİHAZ (Sivas Hazır Giyim Sanayii Limited Şirketi) hakkındaki 
önergede yer alan sorular tetkik edilmiştir. 

Konu hakkındaki görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu tarafından SİHAZ Sivas 
Hazır Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak Sayın Başbakan'a tevcih edilen 
yazılı soru Önergesinde yer alan ve idaremizi ilgilendiren sorulara, söz konusu 
Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreyi içerecek ekonomik ve sosyal 
göstergeler başlıklar halinde verilerek cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 

Tesisin Kuruluşu: Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 4.9.1985 
tarih, K- ı O sayılı karan çerçevesinde, Sümerbank tarafından Sivas Hazır Giyim 
Tesislerin yapımına 27.7. I 985 tarihinde başlanmıştır. 

Tesisin finansmanı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nce 
karşılanmıştır. 
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12.2.1987 tarihinde idareınİzin % 84,84 iştiraklİ ile kurulan KÖYTEKS 
Yatırım Holding A.Ş. (KÖYTEK A.Ş.) tarafından Sivas Hazır Giyim Tesisleri 
devralmarak 4.5.1987 tarihinde Sihaz Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Tic A.Ş. 
(SİHAZ) kurulmuştur. Kuruluş Sermayesi 3,5 Milyar TL'dir. 

işletilmesi: 28.7, 1987 tarihinden 31.12.1990 tarihine kadar KÖYTEKS 
A.Ş. adına Sümerbank'ın yan kuruluşu olan Süti A.Ş. ve Suteks A.Ş. tarafından 
yapılmıştır. Sihaz A.Ş.'nin 1990 yılı dönemi bilanço zararı 7 366 423 894. -TL. 
dir. 

Kiralanması: Daha sonra KÖYTEKS A.Ş. işletmecilikten vazgeçerek 
tesisin ilanla kiralanınasına çalışmıştır. İlan sonunda tesis, en uygun fiyatı veren 
Şark A.Ş.'ne (Yeni Sihaz Ltd. Şti.) 25.2.1991 tarihi itibariyle 5 yıllığına kiraya 
verilmiştir. 

Kiralama sırasında Şirkette muhtelif cins ve markalarda 330 adet dikiş 
makinesi mevcuttur. 

Kiraya verilirken çalışan 428 işçinin iş akitleri Sihaz A.Ş. tarafından 
feshedilerek kıdem ve ihbar öneileri ile kullanılmamış izin paralara olarak yasa 
gereği 3 439 720 273. - TL, tazminat ödenmiştir. 21.2. 1991 . tarihli kira 
sözleşmesinin eki olan 22.2.1991 tarihli protokol gereği işçilerin tümünün 
25.2.1991 tarihi itibariyle Şark A.Ş.'nin personeli olarak işe başlatılması 

sağlanın ı ştır. 

Devam eden Toplu iş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonucunda TİS'in 
kiracı tarafından imzalanarak uygulanması sağlanmak suretiyle işçilerin özlük 
hakları ye menfaatleri koruma altına alınmıştır. 

Bugünkü Durumu: Sihaz A.Ş'nin sermayesi ve ortaklık yapısı; 

Şirket sermayesi 25 Milyar TL. olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 

KÖYTEKS A.Ş.% 97,1332, Özel İdare o/o 2,3864, Sidaş% 0,4772, Süti 
A.Ş. o/o 0,0016, Erzurum A.Ş. o/o 0,0016 

Ekonomik Durum: Söz konusu işletmeyi kiralayan Yeni SİHAZ Ltd. 
Şti., Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne yaptığı ihracat taahhüdünü yerine 
getirmek amacıyla KÖYTEKS A.Ş.'nin iznini alarak kiraladığı 330 Makineye 
141 makine daha ilave etmiştir, Buna bağlı olarak işçi sayısında 750 kişiye 
kadar artış olmuş ve çift vardiya çalışma sistemi getirilmiştir. 

Şirket ayrıca yine KÖYTEKS A.Ş.'nin kiraladığı Yerköy ve Erzincan 
fabrikalarını da kiralamıştır. 

Şirketteki işçi sayısı bugün itibariyle 100 kişi civarında olup, iş hacmi 
olarak yeni elemana ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. 
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işten Çıkarmalar: Kira sözleşmesi döneminde işten çıkarılan işçilerle 
ilgili yapılan incelemede; 

- 199 I yılında işten çıkarılan işçiler için işçi sendikasının kiracı 

aleyhine açtığı 1991/367 esas no.Iu dava, işverenin işçileri kanunsuz eylemleri 
sonucunda çıkarttığı ve işçilerin hukuki bir mağduriyetlerinin söz konusu 
olmadığı mahkeme tarafından kabul edilmiştir. (Anılan Mahkeme kararı ekte 
sunulmuştur.) 

- ı 992 yılı sonlarında iş akitleri feshedilen işçilerin, işten 

çıkarıimalarına gerekçe olarak, noter marifetiyle tesbit edilen işi bırakma eylemi 
ve kasten hatalı üretim yapılması, bu üretimin kaliteli gibi gösterilerek Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD)'ne ihracı sonucunda, yabancı fırmanın ürünleri iadesi 
ve tazminat talebi ile tahsili gösterilmektedir. 

Adı geçen tesisin SİHAZ A.Ş. tarafından zarar etmesine rağmen 
çalıştırıldığı dönemdeki çalışma ortamına tekrar kavuşmak ümidi ve vaadi ile 
kiracıya işin bıraktınlmasına yönelik olmak üzere, işçilerin kanunsuz 
hareketlere teşvik ve yönlendirildiğine dair haber alındığı KÖYTEKS A.Ş. 
tarafından belirtilmektedir. 

Diğer taraftan KÖYTEKS A,Ş.'ne 27.11.1992 tarih, KOF/41 sayılı 
Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu Kararı ile iştiraklerindeki hisselerini ve yapmış 
olduğu tesisleri satma ve kiralama yetkisi verilmiştir. 

T.C. 

Kayseri İş Mahkemesi 

Esas No: 1991/367 Karar No: 1992/354 

Hakim: Abdullah Doğan 20786 Katip: Hafıze Gürlek 

Davacı: Teksif Türkiye tekstil örme ve giyim sanayi işçileri sendikası 
Aydoğmu Sokak. 1/5 Kurtuluş/ Ankara 

Vekili: Av. Sevgi Esen Kayseri Barosunda kayıtlı 

Davalı: Yeni Sihaz Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Ayşe 
Bacı Erzincan Karayolu 3. Km. Sivas 

Vekili: Av. Nezihe Velikağ Av. Suzan Çoşkurlu Sivas Barosundan. 

Dava: Kanunsuz grev olmadığının tesbiti. 

Dava tarihi: 28.8. ı 991 Karar tarihi: 22.9. ı 992 

Davacı vekili davalı aleyhine ikame eylediği kanunsuz grev olmanın 
tesbiti davasının yapılan duruşması sonunda: 
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G. Düşünüldü: Davacı vekili 28.8. ı 99ı tarihli dava dilekçesinde özetle, 
Davalı işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunun müvekili sendika üyesi 
olduğunun ve ı 3 .8. ı 99 ı tarihinde, ikramiye bayram harç lı ğı, vergi iadesi, 
Temmuz ayı ücretleri, ceza mesai uygulaması, sosyal izinierin kullandırılması 
süt izinlerinin verilmemesi, hasta işçilere vizite kağıdı verilmeyişi, sendika 
üyeliğinin engellenmesi ve sendikalı işçileri baskı uygulanması Ücret pusulası 
verilmeyişi sigorta primlerinin eksik ödenmesi, yasa dışı deneme süresi 
uygulanması, gibi nedenlerle, işi bıraktıklarını, bu eyleminde yasa dışı grev 
olmadığını iddia ederek eylemin yasa dışı olmadığının tesbitine, iş akİtierinin 

tazminattı feshi ile işe alımlarının tebıiğle durdurulmasını karar verilmesini 
istemiştir. 

Davalı vekilieri ı 1. 9. ı 99 ı tarihi i cevap di lekçesinde, Davacının 

davasını kabul etmediklerini ihtiyati tedbir (ç) isteminin ve grev yasal 
olduğunun tesbitine ilişkin taleplerinin reddi ile yargılama giderleri ile ücreti 
vekaletin davacıya yükletilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Deliller toplanmış, belgeler incelenmiş, Sivas İş Mahkemesinin ı99ı 
değişik iş esas ı991/2 D. İş karar sayılı tespit dosyası celp edildiği incelendi 
Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ı99ı/140 Esas 1992/ı22 karar sayılı 
tespit dosyası celp edildiği ve incelendiği, 2822 sayılı Kanunun 25.27.28 ve 
devamı maddelerinde yasanın öngördüğü şartları taşımadığından ve grevin yasal 
olmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir. 

Hüküm: Yukarda açıklandığı üzere. 

ı. Davanın reddine. 

2. Alınması gereken ı ı 800. TL. harcdan peşin alınan 7 700 TL. harcın 
mahsubu ile bakiye 4 ı 00 TL. harcın davacıdan alınarak hazineye gelir 
kaydedilmesi. 

3. Davalı davayı ve kaleten temsil ettiğinden maktu 250 000 TL. vekalet 
ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine. 

4. Davacının yaptığı mahkeme masrafının kendi üzerinde bırakılmasına, 
Davalının yaptığı 286 000 TL. mahkeme masrafının davacıdan alınarak 

davalıya verilmesine. Dair karar davacı vekilinin yüzünde davaimm yolluğunda 
temyize açık olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 22.9.1992 
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IX.3 - SİHAZ-Sivas Hazır Giyim Sanayinde İşin e Son V erilen 
İşçilerin Asgari Ücretle Sendikasız Çalıştırıldığı iddiasına İlişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı56 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay tarafından, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereği yazılı olarak 
cevaplandırılmasının sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

ı. Sivas'ta faaliyet gösteren ve bir süre önce 5 yıllığına kiraya verilen 
SIHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayiinde yaklaşık 600 işçinin işine son verildiğini, 
işçilerin yıllardır asgari ücret karşılığı sendikasız olarak çalıştırıldığını biliyor 
musunuz? 

2. SİHAZ'da cereyan eden gelişmeleri, ILO sözleşmeleri ve iş barışının 
sağlanması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3. Bu konuda şimdiye kadar herhangi bir girişiminiz oldu mu? 

4. Mağdur edilen yaklaşık 600 işçinin haklarının iadesi için ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. ı 3.0.ÇGM.O.ll.OO;O 1.6 ı 0-2543 

Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ı 5.2. ı 993 

İlgi: T.B.M.M. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22.ı2.1992 
tarih ve 644-322 ı /15 ı 57 sayılı yazısı. 

56 12 Aralık ı 992 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/644) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tarafından 

cevaplandırılmıştır. {TBMM Tutanak Dergisi, Dönem ı 9, Yasama Yılı 2, Ciıt 29, 
Birleşim 68, ı6/2/ı993, Sayfa 429-433) 
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.Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun tarafıından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği, SİHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. 
işyerinde; yaklaşık 600 işçinin işine son verildiği, işçileri·n· yıllardır asgari ücret 
karşılığı sendikasıt olarak çalıştırıldıkları, bu durumun ILO sözleşmeleri ve 
işbarışı açısından nasıl değerlendirildiği, mağdur edilen söz konusu işyeri 

işçilerinin haklarının iadesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğü ve bugüne kadar 
yapılan girişimler konusundaki ilgi yazı ekinde alınan 12.1 2. I 992 tarihli yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizde çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hukuki' ilişkiler 14 75 sayılı 
İş Kanununun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. 

Söz konusu Kanun kapsamına giren bütün işyerlerinde işçi-işveren 

ilişkileri ve· dolayısıyla çalışanların hak ve yükümlülükleri bu Kanun 
doğrultusunda Bakanlığımca takip edilmekte ve yasaya aykırılıkların görülmesi 
halinde gerekli idari işlemler yerine getirilmektedir. 

Bir ülkenin gelişmesinde en önemli kaynak hiç kuşkusuz insan 
unsurudur. Bu gücün iyi organize edilmesi yanında uygun bir çalışma ortamina 
olan gereksinim de göz önüne alındığında, sosyal ilişkilerin güçlenmesi, 
toplumsal huzurun sağlanması ve en önemlisi verimliliğin artması ·da 
gerçekleşmiş olacaktır. Bakarılığımdaki çalışmalar da bu çerçevede ele 
alınmakta ve çalışanların böyle bir ortama kavuşturutınasma gayret 
edilmektedir. 

Bakanlığıının görevi, sendikalı, toplu iş sözleşmeli bir ortamda, işçilerin 
yasalarla tanınmış haklarını en iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve 
çalışma yasalarının ihlalinden doğacak her türlü olumsuzlukları gidermektir. 

Ayrıca, işçinin geleceğinden güven duyması, işini kaybetme, dolayısiyle 
kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını oluşturan gelirinden yoksun kalma 
endişesinin dışında tutulması, iş hukukunun en önemli amaçlarından biri 
sayı lmaktadır. 

İşçilerimizin fesihlere karşı gerektiği şekilde korunamadığı bir hukuk 
düzeninde, sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi özerkliği ve grev hakkının 
eksik kalacağı, yeterli işlevi göremeyeceği açıktır. Başka bir anlatımla; 

kalkınmanın temel faktörünün insan ve insan emeğinin korunması olduğu 

çağımızda, işçinin iş güvencesinin sağlanması zorunludur. 

Bunun için de, Bakanlığımca hazırlanan iş güvencesi yasa tasarısı titiz 
bir çalışma sonucu sosyal tarafların tartışmasına açılmış ve uzun tartışma ve 
katkılardan sonra son şekli verilerek 

Başbakanlığa sunulmuştur. 
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İş güvencesi yasa tasarısının amacı; keyfi, yani nedensiz işten 
çıkarmaları önlemektir. 

Bakanlığıının işçi ve işveren ilişkilerinde izlediği bu genel politika 
hakkında kısa özet bilgilerden sonra, söz konusu yazılı soru önergesinde 
belirtilen konulara ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapabiliriz. 

SİHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk defa 9.7. ı 987 
tarihinde işletmeye açılmış, 1.8.1988 tarihinde SÜTİ Sümer Tekstil İşletmeleri 
A.Ş. adına devredilmiştir. 

Adı geçen işletme 20.1 ı .1989 tarihinde tekrar SİHAZ Hazır Giyim 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmiş, 25.2. ı 99ı tarihinde de yeni Sivas Hazır 
Giyim Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.'ne beş yıllığına kiralanmıştır. 

işyerindeki huzursuzlukların işletmenin kısa aralıklarla el 
değiştirmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Nitekim, işyerinde örgütlü Teksif Sendikası ile bazı işçilerin 

Bakanlığıma yaptığı başvuru üzerine yapılan incelemelerde, işverence, ışçı 

ücretlerinin, vergi iadelerinin, toplu iş sözleşmesi ile sağlanan sosyal yardım 
alacaklarının zamanında ödenmediği, ı475 sayılı İş Kanununun 30 uncu 
maddesine göre verilmesi gereken ücret hesap pusulasının verilmediği, süresi 
belirli hizmet akdiyle işe alınan işçilerin işe alınmadan önce en az onbeş gün 
ücretsiz ve sigortasız olarak deneme mahiyetinde, yasaya aykırı olarak 
çalıştırıldıkları ve buna, benzer birçok yasal olmayan uygulamaların yapıldığı 
tespit edilmiştir. 

Belirtilen bu uygulamaların kontrolü ve giderilmesinin sağlanması 

amacıyla da işyerinin faaliyete geçtiği tarihten 15.12. ı 992 tarihine kadar toplam 
26 kez denetim yapılmış ve bu denetimler sonucunda adı geçen işyerine 54 100 
000 TL. idari para cezası uygulanmıştır. 

Belirli süreli hizmet akdiyle çalışan Hayati Tipici adlı işçinin ı 2.8. ı 99 ı 
günü iş akdinin feshedilmesi üzerine, diğer işyeri işçilerinin de, arkadaşlarına 
destek sağlamak amacıyla direnişe başladıkları iddiası öne sürülmüştür. İşçilerin 
işi bırakma eylemlerinin yasal olmadığı yolunda işverence Sivas İş 
Mahkemesine ve Sivas. 2 nci noterliğine başvurulduğu tespit edilmiştir. 

Bu eylemden sonra da, ı 90 işçinin iş akdi feshedilmi ş, yapılan 

girişimler sonrasında, bu işçilerden 45'i dışında diğerlerinin tekrar işe alınmaları 
sağlanmıştır. 

Son olarak, 4. ı 2.1992 tarihinde işçilere ödenmemiş olan Ekim ve 
Kasım aylan ücretlerinden ilk etapta, Ekim ayına ait olanın noter huzurunda 
ödeneceği, Kasım ayı ücretlerinin ise bir hafta sonra verileceği duyurulmuş, bu 
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teklife karşı işçiler her iki ayın ücretlerinin birlikte ödenmesinde ısrarlı olmuşlar 
ve işbaşı yapmamışlardır. İşverenlik bu durumu hem noter hem de mahkeme 
kanalı ile tespit ettirmiş, 7. ı 2. ı 992 tarih ve 30 sayılı yazısı ile de 464 İşçinin iş 
akİtierinin ı 4 75 sayılı İş Kanununun ı 7 nci maddesine göre feshedildiğini 
bildirmiştir. Daha sonra 17. ı 2. ı 992 tarihinde ı 6 işçinin daha aynı şekilde 

çıkarıldığı tespit edilmiştir. 

Bu gelişmelerden sonra, adı geçen işyeri 16. ı 2. ı 992 tarihinde bir kez 
daha Bakanlığım İş Müfettişlerince incelemeye tabi tutulmuş ve sonuçta, iş akdi 
fesih işlemlerinin sendikal nedenlerle yapıldığı yolundaki iddiaların doğruluğu 
saptanamamış, hatta ifadesine başvurulan işçilerin işyerinde sendikal baskı 

olduğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmadıkları anlaşılmıştır. 

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi vermiş olduğu 8. ı O. ı 99 ı tarih ve 
E.ı99ı/7678, K.ı99ı/12930 sayılı kararında; "İş akdinin sendikal nedenlerle 
feshinin sadece tanık ifadesi ile kanıtlanamayacağı, bu hususun kesin bilgi ve 
belgelere dayanması gerektiğini açık olarak belirtmiştir. 

Bu nedenle de, işyeri işçilerinin istemeleri halinde 282 ı sayılı Kanunun 
3 ı inci maddesine göre iş mahkemesinde dava açıp, varsa bu konudaki 
iddialarını kanıtlamaları gerekmektedir. 

Ayrıca, işyeri işçilerinden biri hariç tamamının Ekim ayı maaşlarının 
ödendiği, Kasım ayı maaşlarının ise 20-25 Aralık ı 992 tarihlerinde ödeneceği 
işveren yetkililerince ifade edilmiş, ancak, belirtilen bu günde herhangi bir 
ödeme yapılmadığı, işçilerin işyerine zarar verdiği iddiası ile ücretlerinin bloke 
edildiği öğrenilmiştir. 

Diğer yandan, maaşlarını almayarak eyleme geçen işçilerden 34ı 'i 
hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, ı 992/4939 
sayılı dosyada soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. 

Son olarak işyeri işçilerinden iyi hali görülen ve eyleme katılmayan 
işçilerden ı43'ünün yapılan temaslar sonucu işbaşı yapmaları sağlanmıştır. 

Diğer işçiler hakkında da şu an için Bakanlığımca yapılacak bir işlem 

bulunmamakta, yargı kararının beklenınesi gerekmektedir. 

İşyerinde Teksif Sendikasının taraf olduğu 1.9.1990 -1.9.ı992 yürürlük 
süreli toplu iş sözleşmesinin süresi sona ermiş olup, hizmet akdi hükmü olarak 
devam etmektedir. 

Yeni dönem sözleşme faaliyetleri sırasında da yetki tespiti istemi 
tarihinde söz konusu işyerinde 700 işçinin çalıştığı, bunlardan sadece 220'sinin 
Teksif Sendikası üyesi olduğu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun aradığı yeterli çoğunluğ~n sağlanamadığı tespit edilmiş, 
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yapılan bu tespite adı geçen sendikaca itiraz edilmesi üzerine konu yargıya 
intikal etmiş olup, dava halen devam etmektedir. 

Mevcut yasal düzenlemelere göre, işyerinde uygulanan bir toplu iş 

sözleşmesinden sendika üyelerinin yanı sıra sendika üyesi olmayanların da 
dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilmeleri olanaklıdır. Bu biçimde 
sözleşmelerden yararlanma ancak toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde 
gerçekleşmektedir. Süresinin sona ermesinden sonra ise sözleşme hükümleri 
hizmet akdi hükmü olarak devam edeceğinden işyerine yeni alınan işçilerin 

dayanışmalı olarak da olsa sözleşmeden yararlanmaları söz konusu 
o lamayacaktır. 

Önergede adı geçen ,işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin 
yürürlük süresinin I .9. 1992 tarihinde sona ererek hizmet akdine dönüşmesi 
karşısında yeni dönem toplu iş sözleşmesi bağıtlanıncaya veya taraflar arasında 
hizmet akdine dayalı yeni bir ücret tespiti yapılıncaya kadar bu işçilerin asgari 
ücret seviyesinde ücret almaları kaçınılmaz olacaktır. 

Ayrıca, ücretierin taraflar arasında yapıJan görüşmeler sırasında 

serbestçe tespit edilmesi nedeniyle Bakanlığıının sözleşme görüşmelerine 

katılarak teklif ve önerilerde bulunması, bu anlamda taratlara müdahale etmesi 
mümkün görülmemektedir. 

Halen yargıda bulunan yetki sorunu ışçı sendikası lehine 
sonuçlandığında yeni dönem sözleşme faaliyetleri başiayabilecek ve ücret 
kayıpları da bu suretle önlenmiş olacaktır. 

Diğer yandan, 14 75 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca 
tespit edilen ve 1.8.1992 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, kamu 
düzeni ile ilgili olup, bu ücretin altında bir ödeme yapılması söz konusu 
olmayacaktır. Bunun üzerindeki ücretler ise toplu sözleşmeler ve hizmet akitleri 
ile taraflar arasında belirlenmektedir. 

Sendikal hakların ülkemizde ILO standartlarına uygun çerçevede 
kurumsallaştırılması, işçi işveren ilişkilerinin sosyal güvenceleri geliştirici ve 
çalışma barışını güçlendirİcİ yönde yeniden düzenlenmesi koalisyon protokolü 
ve Hükümet Programında da yer alan temel terci İllerimizdir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 25 ve 26 Kasım 1992 tarihli oturumlarında toplam yedi ILO 
sözleşmesinin onaylanması ve bunlardan altısının kanuniaşması bu arzumuzu 
açıkça göstermektedir. 

Onaylanan ILO sözleşmeleri çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin 

mevcut düzenlemeler Bakanlığımca yeniden gözden geçirilmekte ve söz konusu 
sözleşmelere aykırı düzenlernelerin tespiti yapılmaktadır. 

----------- -- ------
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Uyum çalışmaları sonrasında hayata geçirilecek yeni sistem ile dernek 
kurma özgürlüğü ve örgütlenme hakkı korunacak, en önemlisi de keyfi işten 
çıkannalar kesinlikle önlenmiş.ve iş barışı dasağianmış olacaktır. 

SİHAZ Sivas Hazır Giyim Sanayii işyerinde bugüne kadar 26 kez 
inceleme yapılması ve 143 işçinin işlerine iade edilmesi Bakanlığıının bu 
konudaki duyarlılığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Ancak, 341 işçi hakkında Sivas Cumhuriyet Savcılığına işverenlikçe 
suç duyurusunda bulunulması ve bunun sonucunda da iş mahkemesinde _dava 
açılabilecek olması nedeniyle bu kişiler hakkında şimdilik idarece yapılacak 
herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

Konunun açıklığa kavuşturulması durumunda sonucuna göre gerekli 
girişimler Bakanlığımca sürdürülecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

IX.4 - Türk Dilinin Dejenere Olma ve Bozulma Yolunda Bir Sürece 
Girmesi Eğilimine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Başbakandan 
Yazılı Sorusu ve Devlet Bakanının Cevabı57 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımı~ Başbakan Süleyman Demirel tarafından Anayasa 
ve. İçtüzüğün ilgili maddele~i uyarınca y~zılı olarak cevaplandırılmasını 
istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l7 .3. 1 993 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Siv'as 

1. Son günlerde çeşitli yayın organları ve bazı faaliyetler sonucu Türk 
Dilinin dejenere olma ve bozulma yolunda bir sürece girdiği iddiaları 
mevcuttur, özellikle argo ve yabancı kelimelerin yaygınlaşması ile Türkçe'nin 
cümle yapısının bozulmasına yönelik bu tehlikeden bilginiz var mı? 

57 17 Mart 1993 tarihinde Meclis· Başkanlığına verilen (7 11 ı 08) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Devlet Bakanı Şerif Ercan tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 35, Birleşim ı 04, 18/5/1993~ Sayfa 
594-596) 
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2. Mevcut problemin ciddiyetini artırmadan önlenmesi ve Türkçenin 
korunması için başta Türk Dil Kurumu ile ilgili Bakanlıkların herhangi bir 
çalışması var mıdır? 

3. Konuyla ilgili olarak ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.01 4(35) 19 I ı 8.5.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 8.4.1993 tarih ve 
A.OI.O.GNS.O.l 0.00.02-7/1 108-4286/19929 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 16.4. 1993 tarih ve 
B.02.0.006/0l 00 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve cevaplandırılması görevi tarafıma verilmiş bulunan yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ŞerifErcan 

Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu Tarafından Sayın Başbakanımıza Tevcih 
Edilen ve Cevaplandırılması Görevi Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'a Verilen 

Soru Önergesi ile İlgili Cevap 

1. II. Dünya Savaşından sonra milletlerarası, ilişkiler hızla gelişmiş, bu 
gelişme sonucu özellikle İngilizce büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Bugün 
yalnız gelişmekte olan ülkelerde değil, Fransa, Almanya, İtalya gibi gelişmiş 
ülkelerde de, İngilizcenin baskısı artmıştır. Fransa'da Fransız dilini yabancı 
etkilerden korumaya çalışan Akademi, İngilizcenin gittikçe ağırlaşan baskısına 
karşı bir takım önlemler getirmişse de, bu dilin politik, ekonomik ve kültürel 
alanlarda yayılması büsbütün önlenmiş sayılamaz. İngilizce yabancı dillere 
yalnız kelime vermekle kalmayarak, cümle yapılarında da etkisini 
göstermektedir. Ayrıca, İngilizcenin birtakım özel kelime ve deyimleri de 
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çevirme yoluyla yabancı dillerde yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda iletişim 

(haberleşme, radyo ve televizyon) alanında sağlanan imkan ve kolaylıklar, 

yabancı dillerin ve özellikle İngilizcenin çeşitli diller üzerindeki etkisini daha da 
artırın ı ştır. 

Bu kaçınılmaz ilişkiler çerçevesi içerisinde, ülkemizle dış ülkeler 
arasındaki politik, ekonomik ve kültürel temaslar, İngilizcenin bizim 
ülkemizdeki etkisini de gözle görülür biçimde derinleştinniştir, öte yandan 
çeşitli yayın organları ve yeni kurulan özel televizyon istasyonları arasındaki 
rekabet, dilimize birtakım yabancı kelimelerin girmesine yol açtığı gibi, 
toplumun belli çevrelerinde geçerlik kazanmış birtakım yabancı söz ve 
deyimlerin, gerek konuşma, gerekse kültürel dilimizde yaygınlaşmasına da 
sebep olmuştur. Bu gerçekler elbetteki göz ardı edilemez. 

2. Türkçemizde son yıllarda tanık olduğumuz bu olumsuz değişmeler, 
ilgili kuruluşlarca ciddi olarak ve dikkatle takip edilmektedir. Dilimizin yabancı 
etkilerden korunması, sağlam bir milli dilbilgi ve bilincinin sağlanmasıyla sıkı 
sıkıya ilgilidir. Bu yolda en büyük görevi Milli Eğitim Bakanlığıyla, başta Türk 
Dil Kurumu olmak üzere diğer kültür kuruluşlarımıza düştüğü açıktır. 

Söz konusu görevin bilinci içinde, Türkçeınİzin yabancı etkilerden 
korunması ve geliştirilmesi sorumluluğunu taşıyan Türk Dil Kurumu, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir iş ve görev birliği içinde çalışmaktadır, örnek 
olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın kurduğu özel bir komisyon, Türk Dil 
Kurumu'nun katkıları ile imlamızın sorunlarını gözden geçirerek yeni bir imla 
kılavuzu hazırlamış ve bu kılavuz 1 993'te Türk Dil Kurumu'nca yayımlanmıştır. 
Türk Dil Kurumu'nun 1 988'de çıkardığı "Türkçe Sözlük"de bu alanda büyük bir 
ihtiyaca cevap verecek bir eserdir. Bu sözlükte, Türkçe kelimelerin telaffuzu 
(uzun ve ince söyleyişler) titizlikle belirtildiği gibi, kelimelerin vurguları da 
açıklanmıştır. Ayrıca, sözlükte yer alan yabancı kelimelerin etimolojileri ve 
Türkçe karşılıkları da verilmiştir. 

Türk Dil Kurumu, Türkçenin öz benliğine kavuşması yolunda, bilim 
terimlerimizin Türkçeleştirilmesiyle ilgili çalışmalarını da sürdürmektedir. İlk 
olarak Türkçe gramer terimlerini açıklayan bir sözlük yayımlanmıştır. Türkçe 
Botanik terimlerimizi kapsayan (Yaklaşık 500 sayfalık) bir eser de 
yayımlanmak üzeredir. Diğer bilim dallarındaki Türkçe terimleri kapsayan 
sözlük çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Türk Dil Kurumu'nun "Türk Dili" adlı aylık dergisinde, Türk dilinin 
yabancı etkilerden arındırılması problemi ve dilimizin güncel sorunları yetkili 
uzmanlarca işlenmektedir. Söz konusu aylık dergi ye Türk Dil Kurumu'nun belli 
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başlı yayınları okul kitaplıklarına ücretsiz olarak gönderilmekte, öğretmen ve 
öğrencilerin uyarılması ve bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Türk dilinin yabancı etkilerden arındırılması ve dünya dilleri arasında 
kendisine yaraşır yerini alması bakımından Türk Dil Kurumu'nca yapılan 

çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalar, özellikle Türklük alemi bakımından da büyük önem 
taşımaktadır, zira SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarım ilan eden 
Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki bağların güçlendirilmesinde Türkçe 
önemli bir yer tutmaktadır. Adı geçen Türk Cumhuriyetlerinde gündeme 
getirilen alfabe reformları konusundaki çalışmalarda, Türk Dil Kurumu üyeleri 
de görev almışlardır. Bu çalışmalara üniversitelerimizin temsilcileri de 
katılmışlardır. Türk Cumhuriyetleriyle ülkemiz arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesi amacıyla Türk Dil Kurumu Azeri, Türkmen, Kazak, Kırgız ve 
Tatar lehçelerinin sözlük ve gramerlerini yayımlamayı kararlaştırmıştır. 

Hazırlanan sözlük ve gramerler ilgili uzmanlarca incelenmekte olup, yakın bir 
tarihte baskıya verilecektir. 

3. Öğretim kuruluşlarımızda Türk dilinin milli birlik ve bütünlüğümüz 
açısından taşıdığı değer konusunda ogrenci ve gençlerimizin 
bilinçlendirilmesine büyük ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yolda 
kültür kuruluşlarımıza ve özellikle Türk Dil Kurumu'na da büyük görevler 
düştüğünün bilinci içindeyiz ve esasen çalışmalarımızı bu yönde hızlandırmış 
bulunmaktayız. 

Radyo ve televizyon yayıniarına ilişkin kanuni düzenlemelerde dil 
konusu önemle ele alınacak ve söz konusu iletişim araçlarında, bu hususta 
uyarıcı yayınların yapılması sağlanacak; aile yuvalarından başlayarak 

çocuklarımızda ana dilimize ilgi ve sevginin artırılması konusu ciddi olarak 
gündeme getirilecektir. 

Çağımıza milletler arasında bilim ve teknik alanında tanık olduğumuz 
sürekli yarışma, dillere de yansımaktadır. Bu yarışınada yerimizi alabilmemiz 
için milli dilimize sahip çıkmamız gerektiği inanç ve bilincindeyiz. 
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IX.5 - 24 Mayıs 1993 Tarihinde Bingöl'de Meydana Gelen 33 
Erimizin Şehit Edilmesiyle Sonuçlanan Saldırıda ihmal Bulunup 
Bulunmarlığına İlişkin İçişleri Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı58 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından 
Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu · 

Sivas 

I. 24.5.1993 tarihinde Bingöl'de meydana gelen ve 33 eriınİzin şehit 
edilmesiyle sonuçlanan saldın öncesinde bölgedeki yerel güvenlik birimleri 
PKK'nın bölgeye militan sevkiyatı yaptığı ve eylem hazırlığı içinde olduğuna 
ilişkin yazılı veya şifahi olarak herhangi bir bildirimde bulunmuşlar mıdır? 

2. Eğer size böyle bir bildirimde bulunulduysa Bakanlığınız herhangi. 
bir tedbir almış mıdır? 

3. Söz konusu katliamla ilgili olarak İlımali olan görevliler tespit 
edilmiş midir? 

4. İlımali olan görevlilerle ilgili olarak ne gibi bir işlem yapılmasını 
düşünüyorsunuz? 

5. Bu görevlilerin görevlerini ihmallerinin arkasında merkezi otoritenin 
terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın ilan ettiğini açıkladığı "ateşkes" 
dolayısıyla içerisine girmiş olduğu rehavetin de rolü var mıdır? 

58 27 Mayıs I 993 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/1326) esas numaralı yazılı 
soru önergesi İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu tarafından 
cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 2, Cilt 38, 
Birleşim 126, 13/711993 Sayfa 280-281) 
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T.C. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.5.l.EGM.0.12.1.1 711326 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ı 157 

7.7.1993 

İlgi: TBMM Başkanlığının 22.6.1993 gün ve Kan. Kar. Md. 
A.Ol.O.GNS.0.1 0.00.02-7/1326-4877/22455 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu tarafından TBMM Başkanlığına 
sunulan ve tarafıından yazlı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin 
cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İllegal örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için sürekli eylem 
yapmaları gerekmektedir. Bu sebeple önergede adı geçen yasadışı PKK terör 
örgütü de varlığını devam ettirebilmek için her fırsatı değerlendirip sansasyonel 
eylemler yapmayı ana hedef olarak belirlem iştir. 

24.5.1993 tarihinde Bingöl'de meydana gelen ve (33) eriınİzin şehit 

edilmesiyle sonuçlanan haince saldın da kanlı terör örgütünün aynı amaçla 
yaptığı vahim bir olaydır. 

Terör örgütü ile ilgili, edinilen bilgiler periyodik olarak ilgili ve yetkili 
makamlara bildirilmekte, alınan duyumların teyid edilmesi halinde güvenlik 
güçlerince gerek il çapında gerekse koordineli olarak komşu illerle müştereken 
operasyonlar yapılmaktadır. 

Bingöl'de meydana gelen talihsiz olayla ilgili olarak Jandarma Asayiş 
Komutanlığı ile 8 inci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca soruşturma 
başiatı Im ı ştır. 

Söz konusu önergede iddia edildiği gibi, bölücü terör örgütü liderinin 
ilan ettiği sözde ateşkes dolayısıyla merkezi otoritenin rehavet içerisinde olması 
diye bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır. Her türlü terör eylemlerine 
karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli tüm tedbirler 
alınacaktır. 

Arz ederim. 

B. Mehmet Gazioğlu 

İçişleri Bakanı 
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IX.6 - Erzincan İli Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyüne Yapılan 
Terörist Saldırısı Sonucu Doğan Zarariara İlişkin Başbakandan 
Y az_ıJ! Sorusu ve İçişleri Bakanının Cevabı59 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için ilgilerinizi arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

Bilindiği üzere, 5 Temmuz günü Erzincan İli . Kemaliye İlçesi, 
Başbağlar Köyü teröristler tarafından basılarak 33 vatandaşımız şehit edilmiştir. 
Ayrıca köyde meskfın olan 2 ı O · hanen.in, 191 tanesi yakılmıştır. Yakılan 
evierden hiçbir eşyayı kurtarmak ta mümkün olmamıştır.. Hayatta kalan 
Başbağlar halkı mağdur durumdadır. 

Bu sebeple; 

1. Şehit ailelerine maaş bağlanmasını düşünüyor musunuz? 

2. Erzincan Dv. Or. İşi. Müdrl. İliç Orman İşi. Şefliğinin 29.1.1987 
tarih, nakil edilecek köyler başlıklı, Başbağlar Köyü Muhtarlığına muhatap 
yazıda; 683 ı . Sayılı Orman Kanununun 13 1 (b) maddesi gereğince köy olarak 
veya ferdi müracaatla köyün tamamının ya da isteyen fertterin toprak verim 
gücü yüksek olan Mersin, Antalya, Muğla, İzmir bölgeleri içinde veya civarında 
yerleştirilebilecekleri ve bu hususta istekliterin müracaat . etmeleri talep 
edilmiştir. Başbağlar Köyünden 254 imzalı dilekçe ile mezkfır İşi. Şefliğine 
nakilmüracaatıda yapılmıştır. 

Ancak Orman Bakanlığı, bu kararından daha sonra vazgeçmiştir. Şimdi 
köy tamamen imha edildiğinden, köyü yeniden kurmayı veya başka bir yerde 
yerleşim imkanı sağlamayı düşünüyor musunuz? 

3. Dul kalan 30 kadın ve yetim kalan 100 çocuğun okul ve diğer 
ihtiyaçlarını devlet tarafından karşılamayı düşünüyor musunuz? 

59 25 Ağustos I 993 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 11796) esas numaralı yazılı 
soru önergesi İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 3, Cilt 46, Birleşim 38, 8/12/1993, Sayfa 121-
122) 
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4. Yetkililer ve köy halkı tarafından yapılan zarar, ziyan tespıtı 

çalışmaları neticesinde vatandaşın zarar ve ziyanını karşılamayı düşünüyor 

musunuz? 

5. Şu anda İstanbul'da çeşitli evlerde misafir olarak İskan olunan 30 dul 
ve ı 00 yetimin acil ihtiyaçlarının karşılanması için, maaş bağlanana kadar 
sosyal yardımlaşma fonundan yardımın ivedi olarak verilmesini düşünüyor 
musunuz? 

6. Katliamdan sonra yakalanan sanıkların İstanbul'da bulunan görgü 
şahitlerinin tanıklıkianna başvurulmadan serbest bırakılmalarını doğru buluyor 
musunuz? Bu tanıkların ifade ve yüzleştirme için, söz konusu sanıkların tekrar 
gözaltına alınmaları hususunda neler düşünüyorsunuz? 

T.C. 

İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 

HRK: 7504-ı ı38-93/ASYŞ.Ş.ŞIK. (387ı) 

Konu: Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 4. ı O. ı 993 
A.O ı .O.GNS.O.O ı .00.02-7/ı 796-570 ı/25625 sayılı yazısı. 

Kasım ı993 

gün ve 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun Erzincan İli Kemaliye İlçesi 
Başbağlar köyüne teröristler tarafından baskın düzenlenerek 33 vatandaşın 

öldürülüp, I 9 ı ev eşyalarıyla birlikte yakılması konusunu içeren soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Teröristler tarafından öldürülen vatandaşlarımızın ailelerine aylık 

bağlanması ve nakdi tazminat ödenmesi 2330 sayılı kanun kapsamında 

incelenmektedir .. 

2. Kemaliye İlçesi Başbağlar köyü için hazırlanan raporlarda köyün 
aynı yerde kurulmasının uygun olacağı belirtilmiş olup köydeki konutların 

yeniden inşasına çalışılmaktadır. Bu nedenle J. karakolu buraya planlanarak 
inşaatı devam etmektedir. Vatandaşların zarar ve ziyanın karşılanması amacıyla 
Kemaliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 
gönderilen 4 515 000 000 TL.'nin ı 650 000 000 TL.'si ölen vatandaşların 
ailelerine, 50'şer milyon olarak dağıtılmış geriye kalan 2 815 000 000 TL.'sı 
evlerin yeniden inşası için kullanılacaktır. 
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3. Başbağlar'da meydana gelen 33 vatandaşın öldürülmesi ve 4 aracın 
yakılması olayı ile ilgili olarak olaya karıştıkları tespit edilen I 6 sanık Tunceli İl 
J. Komutanlığı ile koordine edilerek sorgulamaları yapılmış ve I O sanık 
suçlarını itiraf etmiştir. Katliamdan sonra yakalanan sanıkların köylülere teşhis 
ettirilmesi, olaydan sonra köyün tamamı İstanbul'a göç etmesinden dolayı 
mümkün olmamıştır. Dava halen Erzincan DGM'de devam etmekte olup, yargı 
organlarınca istenen hususların zamanında yerine getirildiğini arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

IX.7 - 3910 Sayılı Kanunun 140. Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili 
Olarak SSK Tarafından Yayınlanan Tebliğin VatandaşlarıMağdur 
Ettiği iddiasına İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
Yazılı Sorusu ve Cevabı60 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay tarafından, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca yazılı 
olarak cevaplandırılması için, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

1. 12.5.1993 tarihinde 3910 sayılı Yasanın 140 ıncı maddesinin 
değiştirilmesini takiben, uygulamanın nasıl yürütüleceğine dair SSK Genel 
Müdürlüğünün 1 seri nolu tebliğinin, 9 günlük bayram tatilinin fiilen başladığı 
29 Mayıs 1993 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanarak çok sayıda 

mükellefin cezaya maruz bırakılması kasıt mı yoksa dikkatsizlik sonucu mudur? 

2. Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer dendiğine ve konu ile ilgili 
Kamu Kuruluşu niteliğindeki Oda "TURMOB" bile kendi yayın organında 
tebliği ancak 6 Temmuz'da yayıniayabildiğim göre, vatandaşın Resmi Gazeteyi 
günü gününe takip etme zorunluluğu mu vardır? 

60 24 Eylül I 993 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /1968) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tarafından 

cevaplandırılmıştır. {TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 3, Cilt 43, 
Birleşim 25,9/11/1995, Sayfa 108-111) 
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3'. Bugünkü noktaya gelinmesinde kanunun yürürlük tarihinin iyice 
düşünülmeden acele tespit edilmesinin rol oynadığı görülüyor. Vatandaşa bir 
vergi iadesini bile çok ağırdan alan kurumun, vatandaştan almaya gelince o 
kadar dakik olmasının sebebi nedir? 

4. Yatırmaları gereken primleri gününde yatırmış insanların 30 Nisan 
için aylık ve dört aylık iki cetvelİ vermediler diye -uyarma şartını kaldırıp- 5 
milyon 796'şar bin lira usulsüzlük cezasına çarptırılmaları sizce hak mıdır? 
Yoksa, geçen yıl trilyonluk prim borçlarını affettiğiniz yüzsüzler gibi hiç mi 
yatırmasalardı? 

5. Nisan sonu bildirgeleri için tahakkuk ettirilen idari para cezası sadece 
Sivas'ta 7 milyarın üzerindedir ve İstanbul'da da 20 bin mükellefin aynı oyuna 
getirildiği söylenmektedir. 

Söz konusu meblağ Türkiye genelinde toplam kaç TL.'dir? 

6. Prime ve dolayısıyla ekli işlemlere esas olan zaman birimi yılın ilk 
dört ayı olmasına rağmen, bu zamandan 12 gün sonra çıkarılan bir kanun ve 29 
gün sonra çıkarılan bir tebliğin "vatandaş aleyhine hükümlerini, geriye: doğru 
işleterek" ceza tahakkuk ettirmek, hangi hukukta vardır? 

7. İdarenin açık İlımalinden kaynaklanan bu zulmü, yeni bir 
düzenlemeyle ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? Yoksa, boşalan devlet 
kasalarını vatandaşa tuzaklar kurup cezaya çarptırarak mı doldurmayı tercih 
etmektesin iz? 

yazın ız. 

TC. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 13.0.SGK.0.13.00.01/10691/38503 

Konu: Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 11.10.1993 gün, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1968-6010/27671 sayılı 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu tarafından hazırlanan "3910 sayılı 
kanunla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değiştirilen 140 inci maddesi 
ile ilgili olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yayınlanan Tebliğin 

vatandaşlarımağdur ettiği iddiası"na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinde, işverenin 
bir ay içinde çalıştırdığı sigortaimm prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden 
ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna vermekle yükümlü olduğu 
hükme bağlanmış, bu husus ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ı 6 
ve 17 nci maddelerinde de belirtilmiştir. 

39 ı O sayılı "Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik "Yapılması Hakkında Kanun" ile aylık sigorta prim bildirgelerinin ve 
dört aylık sigorta prim bordrolarının verilme sürelerine ilişkin yeni herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır, 39ıO sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ı2.5.ı993 

tarihinden önce olduğu gibi, halen aylık bildirgelerin verilme süresi, ait olduğu 
ayın son günü, dört aylık bordroların verilme süresi ise, ilgili bulunduğu dönemi 
takip eden ayın son gününe kadardır. 

Anılan Kanunun yürürlüğe girdiği Mayıs/1993 ayı içinde özel sektör 
tarafından verilmesi gereken Nisan/1993 ayı Sigorta Prim Bildirgesi ile 1993 
yılı ı inci Dönem Bordrolarının Kuruma verilmesi gereken son günü 31.5. ı 993 
tarihidir. 

Bu tarihe kadar gerekli belgeleri Kuruma vermeyen işverenlere, 

ı2.5.1993 tarihinde yürürlüğe giren 39ıO sayılı Kanunla ı40 inci maddede 
yapılan değişiklik gereği, yeni idari para cezaları uygulanmıştır. 

3 ı .5.İ993 günü Kurban Bayramı öncesi arife gününe rastlamış ise de, 
Başbakanlığın 18.5. ı 993 tarih, B.02.0.PPG.O. ı 2.383 sayılı emirleri uyarınca, 
31.5.ı 993 günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel idari izinli 
sayılmış olmakla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili ünitelerinde 
31.5.İ993 günü saat ı 7.30'a kadar Diğer taraftan, idari para cezalarındaki artış 
ve söz konusu arife gününde prim belgelerinin saat ı 7.30'a kadar Kurum 
ünitelerince kabul edileceği hususu radyo ve televizyondan duyurulmuş, ayrıca 
tirajı en yüksek günlük gazetelerde de yayımlanmıştır. (EK : 2, 3, 4) 

29.5. ı 993 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin ise Kanunun 
yürürlük tarihi ile bir ilgisi bulunmamakta, diğer iş günlerinde olduğu gibi prim 
belgelerinin alınabilmesi için normal mesai yapılmıştır. 

Uygulamanın daha geniş kitlelere duyurulması amaçlanmaktadır. Bu 
bakımdan söz konusu Tebliğ ile çok sayıda mükellefin cezaya maruz kalması 
gibi bir durum olmadığı gibi herhangi bir dikkatsizlik ve kasıt da söz konusu 
değildir. 

Esasa ilişkin Uşak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 20.9. ı 993 tarih ve Esas: 
ı 993/440, Karar 1993/44 ı sayılı kararı ile de Kurum uygulamasının doğruluğu 
teyit edilmiştir. (Ek: ı) 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, 3910 sayılı Kanun 12.5.1993 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. işverenlerin yükümlülüklerini yerine 
getirmelerine ilişkin son tarih ise 31.5. I 993 günüdür. O günde saat 17.30'a 
kadar Kurumun ilgili birimlerince mesai yapılmıştır. Aradaki I 9 günlük süre 
bilgi edinmek için yeterli bulunmaktadır. 

Sigortalıların, 506 sayılı Kanundan doğan haklarının sağlanması, 

Kanunda öngörülen prim belgelerinin usulüne uygun olarak süresi içerisinde 
Kuruma verilmesi ile mümkündür. 

Kururnca yapılan denetimlerde, ülke düzeyinde büyük ölçüde sigortasız 
işçi çalıştığı tespit edilmektedir. Ayrıca, 3395 sayılı Kanunla getirilen idari para 
cezaları yaptırım özelliğini kaybettiğinden, çalışanların sosyal güvenliğini etkin 
bir şekilde sağlamak amacıyla idari para cezalarının caydırıcı bir düzeye 
yükseltilmesinden yarar bulunmaktadır. 

Uygulama henüz çok yeni olduğundan, bugüne kadar Türkiye genelinde 
ne kadar idari para cezası tahakkuk ettirildiğine ilişkin kesin bir sayısal veri 
bulunmamaktadır. 

39 I O sayılı Kanunun geriye doğru uygulanması söz konusu olmayıp, 
31.5.1993 tarihine kadar Kuruma verilmesi gerektiği halde yasal süresi içinde 
verilmemiş olan prim belgeleri için uygulanan ve uygulanacak olan idari para 
cezalarının affı yasal düzenlemeyi gerektirdiğinden bu husus Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisi içinde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte. Bakanlığımca zaman içerisinde gerçekleşen mahkeme 
kararları da izlenecek durum ayrıca değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
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IX.8 - Sivas'ta Bulunan Bazı Kuruluşların Özelleştirilecelderi ve 
Tasfiye Edilecekleri iddiasına İlişkin Başbakandan Yazılı Sorusu ve 
Devlet Bakanının Cevabı61 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan Tansu Çiller tarafından Anayasa ve 
İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılması için, 
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

1. Sivas'ta bulunan Sidaş, .Beton Traves ve Tüdemsaş'ın 

özelleştirilecekleri, tasfiye edilecekleri veya başka iliere nakledilecekleri doğru 
mudur? 

2. Söylenilen işlemler gerçekleşirse, bundan Sivas'ın ve Sivas'lının ne 
kazancı olacaktır. Buralarda çalışanların işsiz kalmaları söz konusu olabilir mi? 
Hükümetin, böyle bir sonucun doğması halinde işsiz kalacaklar için düşündüğü 
bir tedbir var mıdır? 

3. Özellikle Sidaş'ta çalışanlara, başka iliere nakil istemeleri için baskı 
yapıldığı doğru mudur? · 

İnsanların memleketleri ile ekmekleri arasında bir tercih yapmaya 
zorlanmalarını onaylıyor musunuz? 

4. Başbakanlığını yürüttüğünüz koalisyon hükümetinin , .gSivas'ın 
özellikle göç vermesini istemesi" söz konusu olabilir mi? 

5. Bütün bunlar doğru değilse, kalkınmada öncelikli bir ilimiz olan 
Sivas'ta, işsizliğin azaltılması ve göçün önlenmesi için ne gibi tedbirler aldınız 
veya almayı düşünüyorsunuz? 

61 ı 5 Aralık ı 993 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /3829) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Devlet Bakanı Abdullah Aykon DOGAN tarafından cevaplandırılmıştır. 
(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 3, Cilt 58, Birleşim 95, 26/4/1994, 
Sayfa 5ı9) 
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T.C. 

Dev Jet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.011(35) 156 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.O.ı0.00.02-7/3829-8391/32276 
sayılı Başbakanlık muhatap yazınız. 

b) Başbakanlık Makamının 23.2.1994 gün B.02.0.K.KG/1 06-5254/1278 
sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun yazılı soru önergesi TBMM 
Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru 
önergesi Başbakanlık Makamının ilgi (b) yazıları ile Sayın Başbakan adına 
cevaplandırılması amacıyla Bakanhğıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun Önergesinde Yer Alan 
Sorunların Cevapları 

Cevap ı. Beton Travers ve Tiidemsaş özelleştirme kapsamında 

olmadığından bu konuda İdaremiz tarafından herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. Sidaş A.Ş., Sümer Holding A.Ş.'nin % 93,08 oranında hissedar 
olduğu bir iştiraktir. Özelleştirme çalışmaları Sümer Holding A.Ş. nin diğer 
işletmeleri ile koordineli olarak devam etmektedir. 

Cevap 2. Sidaş A.Ş.'nin özelleştirmesi durumunda, fınansman 

ihtiyacının karşılanamaması ·nedeniyle yapılamayan yatırımlar 
gerçekleştirilecek, kapasite artışı ve kaliteli üretim imkanı sağlanabilecektir. 

3 I. ı 2.1993 tarihi itibariyle yaklaşık 50 milyar TL.'sı zarar eden tesis 
yöre halkına ve ülke ekonomisine kazandırılacaktır. İşletmede çalışan personel 
sayısında fazlalık olmayıp Özelleştirme sonrasında ek istihdam yaratılması söz 
konusu olabilecektir. 

Cevap 3. Sidaş A.Ş. çalışanlarının başka iliere nakil istemeleri için 
herhangi bir talepte bulunulmamıştır. 
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IX.9- Sivas-Kangal Turnalı Köyünün Başka Bir Yere Nakline İlişkin 
Başbakandan Yazılı Sorusu ve İçişleri Bakanının Cevabı62 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma 

Aşağıdaki sorularm Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sorular: 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

Sivas İli Kangal İlçesi Tumalı Köyü'ndeki kömür ocaklarının 
işletilmesi, sırasında gerek atılan dinamitlerin sarsıntısı sonucu köyün kaydıği 
ve gerekse çıkan kömür tozları ·yüzünden köy halkının "maddi ve manevi 
mağduriyetine sebebiyet verildiği bildirilmektedir. 

Bu konu, 1987 yılında ilk defa dönemin Cumhurbaşkanı'na iletilmiş, 
köyün kayması sebebiyle bir başka yere nakli kararı alınmış ancak herhangi bir 
işlem yapılmamıştır. 

Bu kez 28.8.1992 ve 8. I O. I 992 tarihlerinde dönemin başbakanı Sayın 
Süleyman Demirel'e de köy muhtarlığınca bildirilmiş olmasına rağmen bugüne 
dek bir sonuç elde edilememiştir. 

1. Vatandaşın böylesine hayati bir konuda bir muhatap makamdan 
bugüne kadar tatmin edici bir cevap ya da bir .çözüm bulamayışmı nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

2. Tumalı Köyü'nü bir an evvel taşımayı düşünüyor musunuz/ yoksa 
köyün kayarak kendiliğinden taşınmasmı mı bekliyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/484 18.5.1994 

Konu: Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun yazılı soru 
önergesi 

62 3 Şubat I 994 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /4044) esas numaralı yazılı soru 
önergesi İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı 3, Cilt 61, Birleşim 106,25/5/1994, Sayfa 54-55) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 23.2. ı 994 gün ve 
A.O ı .O.GNS.O.l 0.00.02-7/4044-8979/34269 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 2.3.ı994 gün ve B.02.0.KKG/ı06-6169/2ıl8 sayılı 

yazısı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanın da kendileri adına tarafıından cevap verilmesini tensİp 
huyurdukları "Sivas-Kangal ilçesi Tumalı Köyünün bir başka yere nakline 
ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden alınan bilgilerden Sivas İli Kangal İlçesine bağlı Tumalı 
Köyünün, kömür rezervi çıkarılması sebebiyle kamulaştırma alanında kalan bir 
köy olduğu, T.K.İ. Sivas-Kangal linyitleri Müessese Müdürlüğünce 
kamulaştırmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma sebebiyle geçim imkanlarını 

kaybeden ailelerin 251 O sayılı İskan Kanunu kapsamında İskan çalışmalarına 
başlanıldı ğı, 

Adı geçen köyden toplam 205 ailenin Devlet eliyle tarımsal iskan 
talebinde bulunduğu, bunlardan yasal şartları taşıyan 66 ailenin tarımsal iskan 
edilmek üzere mahalli İskan komisyonunca hak sahibi kılındığı, 

Hak sahibi kılınan 66 ailenin tarımsal iskanı amacıyla yeterli, amaca 
uygun öncelikle hazineden olmak üzere arazi temini çalışmalarına geçildiği, 
ancak bütün araştırmalara rağmen amaca uygun hazine arazisi bulunamadığı, 
daha sonra iskan bekleyen ailelerin mağduriyetini önlemek amacıyla Sivas İli 
dahilinde arazi satın alınması, için ilana çıkıldığı, yapılan ilan sonucunda 
Feridun Kangal ve İhsan Kangal adlı şahısların arazilerini satmak istemişlerse 
de kadastro çalışmaları yapılmadığından satın alma işlemlerinin bu safhada 
gerçekleştirilmesinin mümkün olamadığı, 

Kadastro çalışmalarının yapılması, bu mümkün olmadığı takdirde 
yeterli ve amaca uygun başka tarım arazisinin temini yoluna gidilerek anılan 
Köyün iskanının sağlanacağı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
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IX.lO - Büyük Menderes'in Taşmasından Zarar Gören Çiftçilere 
İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı63 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 inci 
maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

2009 Yılı Şubat ayı içinde yağan yağmurlar nedeniyle Büyük 
Menderes'in taşması sonrasında Büyük Menderes ovası Önemli Ölçüde su altında 
kalmıştır. Uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçi hububat ekimine 
yönelmiş olduğundan, taşkın su altında kalan ekili alanlardan ürün almak 
mümkün değildir, Yaşanan afet sebebiyle tahmini yüz bin dönümden fazla arazi 
sular altındadır. Nazilli'den Ege Denizine kadar olan bölgede çiftçilik yapan 
vatandaşların Devlet tarafından korunup gözetilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda 

1- Hükümet çiftçinin görmüş olduğu zarar nedeniyle ne gibi tedbir 
almıştır? 

2- Taşkın altında kalan, ürünü zarar gören çiftçilerin zararlarının tespiti 
için çalışma başlatılmış mıdır? 

3- Taşkından zarar gören çiftçi borçlarının ertelenmesi yolunda bir tedbir 
ya da girişim var mıdır? 

4- Taşkından zarar gören çitçinin zararının giderilmesi bakımından söz 
konusu bölge "Afet Bölgesi" ilan edilecek midir? 

5- Büyük Menderes ırmağının taşkınını önlemek ve ovayı korumak için 
uzun vadeli ne gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

63 23 Şubat 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (717169) esas numaralı yazılı 
soru önergesi, cevaptandırma süresi geçtikten sonra 5 Mayıs 2009 tarihinde Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından cevaplandırılmıştır. Soru, süresi 
içerisinde cevaplandırılmadığından önerge ve cevap Tutanak Dergisinde 
yayımlanmamış olup TBMM Arşivindedir. 
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T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERi BAKANLIGI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı: B.ı2.0.A.SGB.0.03.610/1810 

Konu: Yazılı Soru Önergeleri 

30/04/2009 

1169 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: ı 8.03.2009 tarih ve KAN .KAR.MD.A.OI.O.GNS.O.l 0.00.02-
1199 ı sayılı yazın ız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, . . . Sivas Milletvekili Muhsin 
YAZICIOGLU' na ait 7/7169, ... esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

3- Görüş 7/7169 ( 1 Sayfa) 

Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

CEVAP 1- 2 -3) Bakanlığımızca yürütülen 2090 Sayılı "Tabii 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna 
göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle (Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında 
kalan afetler için) tarımsal varlıkları o/o40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını 
tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu İl Hasar 
Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım 

yapılmaktadır. 

Söz konusu Kanun kapsamında oluşturulan Hasar Tespit Komisyon 
Kararlarının alınmasından sonra çiftçilere yapılacak yardımlar kesinleşecek olup 
bu süre afetin meydana geldiği tarihten itibaren yaklaşık 2 ay sürmektedir. 
Ancak, afetten etkilenen çiftçi sayısının fazla olması durumunda İl 
Müdürlükleri tarafından Bakanlığımızdan ek süre talep edilebilmektedir. 

Bu kapsamda, Bakanlığımıza gönderilen Afet ihbarları çerçevesinde 
Aydın ilinde I 3-15 Şubat 2009 tarihleri arasında meydana gelen sel/taşkın 
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afetinden etkilenen çiftçilerin Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları 
halinde 2090 sayılı Kanun kapsamında değerlendirmeye alınacaklardır. 

Çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarım karşılayabilecek sürdürülebilir ve kalıcı 
bir sigorta sisteminin alt yapısı tesis edilmeye· çalışılmaktadır. 

Ancak, söz konusu çiftçilerin kredi kuruluşlarına olan zirai kredi 
borçlarının mevcut mevzuat çerçevesinde ertelenmesi söz konusu değildir. 

CEVAP 4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ·görev alanına 
girmektedir. 

CEVAP 5 ) Çevre ve Orman Bakanlığının görev alanına girmektedir. 

IX. ll - Yer Fıstığının Destekleme Kapsamına Alınmasına İlişkin 
Başbakandan Yazılı Sorusu64 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 inci 
maddesi gereğince Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOGAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını istediğim sorular aşağıdadır. Gereğini 

saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

28 Mayıs 2008 Osmaniye Meydanı Vali Göbeğinde yapmış olduğunuz 
mitingde "Yerfıstığı destekleme kapsamına alınmıştır. Size müjdeliyqrum" 
demiştiniz. Bu çerçevede 

1- Bu sözü ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsunuz? 

2- Bu konuda devam eden bir çalışma var mıdır? 

3- Devam eden çalışma varsa hangi kurum yönetmektedir? 

64 13 Şubat 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/6995) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandınlmamıştır. 
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IX.12 - Memur Ayiıkiarına Yapılan Ek Ödemelere İlişkin Maliye 
Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı65 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98. 
maddesi gereğince aşağıdaki sorularıının Maliye Bakanı Sayın Kemal 
UNAKIT AN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bilindiği üzere, 27.06. I 989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 3. maddesinde 24.07.2008 tarihli ve 5793 sayılı kanunun 46. 
maddesinin dördüncü fıkrası ile yapılan değişiklikle, anılan maddenin birinci 
fıkrasında sayılan kamu idarelerinde çalışan personele 2660 gösterge rakamının 
memur ayiıkiarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda 
yapılan ek ödeme yerine, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
o/o200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabileceği Öngörülmüş olup, 
ek ödemenin oranı ile esas ve usullerinin, görev yapılan birim ve iş hacmi, 
görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin 
sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya 
benzeri görev ve unvaniarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan 
her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler 
birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu 
yetkili kıhnmıştır. 

Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan 
07.08.2008 tarihli ve 2008114012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "3 75 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek 
Ödemeye İlişkin Karar"ın ilki 2008 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Sendikalarla 
yapılan mutabakat metninde ise "Ek ödemenin, eşit işe eşit ücret prensibine 

65 30 Ocak 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /6836) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a vekaleten Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama 
Yılı3, Cilt 41, Birleşim 66, 24/3/2009, Sayfa 953-954.) 
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uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar kademelİ bir şekilde artırılması" hükmti 
konulmuştur. 

Bu bağlamda; 

1- 2008 yılı içinde gerçekleştirilen ek ödemelere ilave olarak 2009 yılı 
içinde i~inci ek ödeme_ hangi t~rihte gerçekleştirilecektir? 

2- 2009 yılı içerisinde yapılması öngörülen. ilave ek ödemelere 
enflasyon farkı uygulanacak mıdır? 

yazın ız. 

T.C. 

MALİYE BAKANLIGI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.33. 18/2533 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Mecl~si Başkanlığına 

06.03.09 

İlgi: 12/02/2009 tarihli ·ve A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-1 151 O sayılı 

İlgi yazı ekinde alınan Sivas Milletvekili Sayın Muhsin 
Y AziCIOGLU'nun 7/6836 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar değerİendirilmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü 
maddesinde düzenlenen ek ödemenin kapsamına; görev yaptıkları kurumlar 
itibarıyla personel mevzuatı dışında ilave bir ödemeden yaradanamayan memur 
ve sözleşmeli personel girmekte olup, ek ödeme uygulaması ile düşük ücret 
alanların ücretlerinin artırılması ve emsali görevleri yürütenler arasındaki ücret 
farklılıklarının giderilmesini amaçlanmaktadır. 

En yüksek devlet memuru aylığı esas alınmak suretiyle tespit edilen ek 
ödeme oranlan, kapsamda yer alan kamu personelinin maaşlarının bir unsurunu 
oluşturan sürekli bir ödemedir. Ayrıca, en yüksek devlet memuru aylığına bağlı 
bir ödeme olduğu için memur maaş katsayısında yapılan artışlar çerçevesinde ek 
ödeme tutarları da sürekli artmaktadır. 

Binaİi YILDIRIM 

Ulaştırma Bakanı 

Maliye Bakanı V. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU 1173 

IX.13 - Ülkemize Gelmesine İzin Verilmeyen Bazı Şahıslara İlişkin 
Dışişleri Bakanından Yazılı Sorusu66 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98. 
maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın, Dış İşleri Bakanı Sayın Ali 
BABACAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 29.01.2009 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Rabia Kadir, Dünya Uygur Kongresi Başkanı olup, Türkiye'ye gelmek 
ıçın birçok defa Washington'daki Büyükelçiliğimize başvurmuş, ancak 
hiçbirinde vize alamamıştır. Bunlardan Önemli olan iki tanesi, davetli olduğu 
Nisan 2006'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Demokrasi Platformu toplantısına 
katılma ve Ocak 2007'de MAZLUM-DER kısa ismiyle bilinen Derneğin 
vereceği İnsan Hakları Ödülünü alma teşebbüsleriydi. Nisan 2006'daki 
toplantının açılış konuşmasını Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOGAN 
yapmıştı. 

Rabia Kadir'le ilgili olarak Türkiye'deki Doğu Türkistan Sivil Toplum 
Örgütleri AKP hükümetinin yetkilileriyle görüştüklerinde aldıkları cevap 
"Çin'le ilişkilerimizi sıkıntıya sokmak istemiyoruz" şeklinde olmuştur. 

Yine aynı Dünya Uygur Kongresinin Genel Sekreteri Dolkun İsa'da 
2008 yılının 22 Ağustos'unda tatil için geldiği Antalya havaalanında 

"Türkiye'ye süresiz giriş yasağı olduğu" söylenerek Almanya'ya geri 
gönderilmiştir. Dolkun İsa, Türkiye'de Gazi Üniversitesinde Türkiye'den burs 
alarak yüksek lisans yapmış, 2006 yılında vatandaşı olduğu Almanya pasaportu 
ile Türkiye'ye defalarca girip çıkmıştır. Gerek Rabia Kadir, gerekse Dolkun İsa, 
Türkiye'yi seven, uluslar arası kuruluşların düzenlediği çeşitli toplantılarda Doğu 
Türkistan'ın problemlerini en etkili şekilde dile getiren insanlardır. 

Bu bilgiler ışığında; 

66 30 Ocak 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/6837) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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I. Türkiye vatandaşı olmayan insanların Türkiye'ye sokulmaması 

hangi hallerde söz konusu olabilmektedi~? 
2. Rabia Kadir, Çin'de hapiste iken salıverilmiş ve Amerika'ya 

gitmesine Çin tarafından izin verilmiştir. Dolayısıyla Rabia Kadir'in şimdi 

Türkiye'ye gelmesi, eğer yukarıda aktardığımız "Çin'le aramız bozulmasın" 
gerekçesi doğruysa, Çin'le aramızda nasıl bir ilişki bozulmasına sebep olabilir? 

3. Dolkun İsa, Türkiye'de okumuş, Almanya vatandaşı olduktan soma 
defalarca Türkiye'ye girip çıkmıştır. 22 Ağustos 2008 tarihinde sokulmama 
sebebi olarak ifade edilen "Türkiye'ye süresiz giriş yasağı" olduğu doğru 

mudur? Doğru ise bu yasağın sebebi nedir? 
4. Rabia Kadir ve Dolkun İsa bundan soma Türkiye'ye gelebilmek için 

nasıl bir yol İzleyebilirler? 

IX.14- İsrail ile ilişkilere İlişkin Başbakandan Yazılı Sorusu67 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOGAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemi) Çiçek, Gazze katlİarnı 

üzerine İsrail'le ilişkilerin gözden geçirilip geçirilmeyeceğini, mesela İsrail'e 
verilen askeri ihalelerin iptal edilip edilmeyeceğini soran gazetecilere "Konuları 
birbirine karıştırmamak lazım, ülkenin menfaatleri ile ilgili konular ayrıdır" 
ifadelerini kullanmıştır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 60. 
Hükümeti olarak; 

1. Birbirine karıştınlmayacak konuların neler olduğunu açıklar 

mısınız? 

67 6 Ocak 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/6388) esas numaralı yazılı soru 
önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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2. Gazze'ye bomba yağdıran İsrailli pilotlar eğitimlerini Türkiye'de 
yapmakta mıdır? 

3. Eğer eğitimlerini Türkiye'de yapıyorlar ise anlaşma gereği Türkiye 
semalarında eğitilen ve idrnan yapan İsrail savaş pilotları bizim 
kardeşlerimizden başka kimi bombalayabilir? Gazze halkının 'en iyi şekilde 
bombalanmasına' hizmet etmek değilse nedir, İsrail'le savunma ittifakı?" 

4. İsrail'e verilen askeri ihaleler bu vahşetin fınansmanım 
sağlamaktadır. "Ülkenin menfaatleri öyle gerektiriyor" diye Filistinli çocukların 
katiedilmesine katkıda bulunmaya devam edilecek midir? 

5. Hükümet tarafından yalnızca sitem manasma gelebilecek sözlerin 
dışında, Türkiye ile İsrail'in siyasi, ticari ve askeri ilişkileri açısından somut bazı 
adımlar, yaptırımlar devreye sakulacak mıdır? 

6. Türkiye İsrail arasındaki savunma ittifakının içeriği nedir? 

7. "Savunma ittifakı" ifadesi ortak düşman varlığı önkabulü ile 
zikredilebilir. O halde bu ortak düşman kimdir, kimlerdir? Filistin halkı mıdır? 
Suriye midir? İran mıdır? Yoksa bütün İslam alemi midir? 

8. Akdeniz'deki mutat Türkiye-İsrail-ABD ortak askeri tatbikatiarına 
son vermeyi düşünüyor musunuz? 

IX.15- Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim Alımına İlişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı68 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 
Sivas Milletvekili 

68 17 Aralık 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /6230) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından 

cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 38, 
Birleşim 48, 2211/2009, Sayfa 652 (Soru)-657 (Cevap) 
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Sayın Bakanıma daha önceden sormuş olduğum soru önergeme cevaben 
2008 yılında 2500 adet Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim alınacağını 

belirtmiş idi. Ancak 2008 yılının bitimine yaklaşmasına rağmen hala ilan edilen 
alımlar yapılmamıştır. Bu bilgiler ışığı altında; 

1. 2008 yılı için ilan ettiğiniz Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim 
almayı ne zaman yapacaksınız? 

2. 2009 yılında yapacağınız alımlar bu sayının içinde mi olacaktır? 

T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERi BAKANLIGI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı: B.12.0.SGB.0.03-61 0/384 

Konu: Yazılı Soru Önergeleri 

22 Ocak 2009 

·TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLI(JINA 

İlgi: 29.12.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.OI.O.GNS.O.l 0.00.02-
1 0623 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Sivas Milletvekili Muhsin Y AZICIOGLU'na ait 
7/6230, ... esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 
EKLER: 
1) Görüş 7/6230(1 Sayfa) 

CEVAP 1- Bakanlığımıza 2008 yılında sözleşme li olarak görev yapmak 
üzere 2.500 adet Mühendis ve Veteriner Hekim alımı için Q8.02.2008 tarih ve 
4335 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından 
vize talebinde bulunulmuştur. 

CEVAP 2- İlçelerde görev yapacak 350 adet Mühendis 150 adet 
Veteriner Hekim için Maliye Bakanlığından vize alınmış olup, ÖSYM 
Başkanlığının uygun göreceği takvim çerçevesinde önümüzdeki aylarda KPSS 
sonucuna göre yerleştirme yapılması planlanmıştır. 
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IX.16 - KEY Ödemelerinde İtiraz Süresinin Uzatılınasına İlişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı69 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğim saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Vatandaşlarımızın emeği karşılığında kazandığı maaşından yıllarca 

kesinti yapılarak Konut Edindirme Fonuna kesilen tasarrufları geri ödemeler 
tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak sayılan onbinleri bulan hak sahipleri veya 
varisieri beklediği meblağı alamamıştır. Bu konuda tarafıma da sayısız şikayet 
ve serzenişler gelmektedir. Bu bağlamda; 

I. Kısa adı KEY olarak bilinen tasarruflar için itiraz süresini uzatmayı 
düşünüyor musunuz? 

2. İtirazları ne kadar zamanda sonuçlandıracaksınız? 

T.C. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı: B.13.SGB.0.1 1.00.00-610-188 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

27 Ocak 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: 22/12/2008 tarih ve A.OI.O.GNS.0.1 0.00.02-10283 sayılı yazınız. 

69 4 Aralık 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /6049) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından 

cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 38, 
Birleşim 50, 28/1/2009, Sayfa 888-889) 
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Sivas Milletvekili Muhsin Y AZICIOGLU'na ait 7/6049 Esas No'lu 
yazılı soru Önergesi Bakanhğımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya 
ilişkin cevabİ bilgi ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 

Bakan 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun 

7/6049 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevap 

5664 sayılı Kanun uyarınca konut edindirme yardımı hak sahiplerine 
ilişkin listeler 27/7/2008 tarihli ve 26949 sayılı Resmi Gazete'de yayımianmış 
olup, bu listelerde isimleri yer almayan, ancak konut edindirme yardımına 
müstahak olduklarını ileri süren kişilerin, Kurumlara üç ay içerisinde başvuruda 
bulunmaları öngörülmüş ve bu süre 28110/2008 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca, 
bu tarihe kadar başvuruda bulunanlardan, konut edindirme yardımına müstahak 
olanların yardım tutarlarına ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu veya 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca 28/12/2008 tarihine kadar tamamlanması ve 
Emlak Bankasına bildirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kanunda belirtilen başvuru süresi içerisinde Sosyal Güvenlik 
Kurumunun merkez ve taşra teşkilatlarına başvuruda bulunanların dilekçelerine 
istinaden, konut edindirme yardımına müstahak olup olmadıkları araştırılarak, 
yardıma müstahak olduğu anlaşılanların yardım tutarları manyetik ortamda 
kaydedilmektedir. 

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru sayısının, 

öngörülen başvuru sayısından çok daha fazla olması nedeniyle, söz konusu 
başvuruların incelenmesi ve yapılması gereken işlemlerin anılan Kanunda 
belirtilen süre içerisinde yetiştirilemeyeceği değerlendirilmiş olduğundan, 

Hazine Müsteşarlığından konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri 
sürenlerden, hak sahibi bulunanların Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş.'ne 
bildirilmesi gereken sürenin uzatılınası yönünde yasal düzenleme yapılması 
hususunda girişimde bulunulması talep edilmiş ve bu süre Bütçe Kanunu ile 
uzatı Im ı ştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan itirazların işlemlerinin 

tamamlanmasını müteakip, konut edindirme yardımına müstahak olanların 

yardım tutarlarına ilişkin listeler Emlak Bankasına bildirilecektir. 
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IX.l 7 - Bir KDV Genel Tebliğine İlişkin Maliye Bakanından Yazılı 
Sorusu ve Cevabı70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKIT AN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

23/11/2001 tarih ve 84 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel 
Tebliği'nin 1. I. "Mahsup yoluyla iade" bölümünde: 

"Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, 
ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat 
sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına 
mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat 
aranılınadan yerine getirilir. 

İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi 
borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı 

olarak; kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin 
ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup 
yapılır" denmekteydi. 

04.01.2007 tarih ve I 07,Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
ile konu yeniden düzenlenmiş ve Katma Değer Vergisi İade Alacaklarının 
sadece Mükellefin kendi Vergi ve SSK borçlarına mahsup edilebileceği hükmü 
getirilmiştir. 

70 27 Kasım 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /6 I 03) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 37, Birleşim 43, 13/1/2009, Sayfa 341-
342) 
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Hal böyleyken Mükelleflerin Vergi ve SSK borçlarına mahsup 
edemedikleri KDV iade alacaklarım nakit olarak Vergi Dairelerinden geri 
almaları uzun süre almakta ve Maliye İdaresinin yoğunluğunun artmasına sebep 
olmaktadır. Bu bağlamda; 

I- I 07 no'lu KDV Genel Tebliği ile getirilen düzenlemenin KDV 
iadelerinin mükellefe geç ödenerek paranın birkaç ay kullanilmasından başka bir 
amacı var mıdır? 

2- Küresel Ekonomik Krizin ülkemizi de etkilediği şu günlerde ödeme 
güçlüğündeki mükelleflerin, mal ya da hizmet satın aldığı işletmelerin vergi ve 
SSK borçlarını kendi vergi iadelerinden mahsup etmek suretiyle bir ödeme aracı 
olabilecek "KDV İade Mahsubu"nun I 07 no'lu KDV Genel Tebliğinden önceki 
şekline getirmeyi düşünmekte misiniz? 

T.C. 

MALİYE BAKANLIGI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI: B.07.1.GİB.0.03.82/821 1-802 -003112 12.01.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 22.12.2008 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.O.l 0.00.02-10283 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun tarafıma tevcih 
ettiği 7/6103 esas no .lu yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Kısmi tevkİfat kapsamına alınan işlemler nedeniyle mükelleflerimize, 
Katma Değer Vergisi Kanununun 9, 29/2 ve 32 nci maddelerinin Maliye 
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan genel tebliğlerde belirlenen 
esaslar çerçevesinde katma değer vergisi iadesi yapılmaktadır. Katma değer 
vergisi iadeleri kural olarak mükellef hesaplan üzerinde gerçekleştirilecek vergi 
incelemesi sonucuna göre yapılmaktadır. Ancak, katma değer vergisi iade 
taleplerinin bir an Önce sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, iadenin 
kaynaklandığı işlemin türü ve niteliği dikkate alınarak; bu alacağın iade hakkı 
sahibi mükellefe ait vergi, SSK prim ve gümrük idaresine olan vergi borçlarına 
mahsubuna imkan tanıyan düzenlemelere gidilmiştir. 

Mükelleflerin iade alacaklarının mal ve hizmet satın aldıklan kişilerin 
vergi borçlarına mahsubuna imkan veren düzenlemeler, uygulamada ortaya 
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çıkan teknik sorunlar dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmış olup, ·katma değer 
vergisi iadelerinin geciktirilmesi gibi bir amacı bulunmamaktadır. Mevcut 
katma değer vergisi iade rejiminde, mükelleflerin iade alacaklarını bir an önce 
alabilmelerine imkan sağlayan başka düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle 
söz konusu uygulamaya tekrar dönülmesi mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kemal UNAKITAN 

Maliye Bakanı 

IX.l8 - DSİ Sivas Bölge Müdürlüğünün Kapatılmasına İlişkin 
Başbakandan Yazılı Sorusu 71 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOGAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 
. ı 

Bilindiği üzere Sivas'ımız tarih boyunca medeniyette öncülük yapmış, 
Selçuklu'nun Başkenti olmuş, Kurtuluş Savaşında fikir ev sahipliği üstlenmiş 
güzide bir Anadolu şehridir. Tarihsel olduğu kadar coğrafi olarak da önem 
taşımaktadır. Ülkemizin Doğusu ile Batısı, Güneyi ile Kuzeyi arasında ulaşım 
köprüsü görevi yapmaktadır. Böylesine kültür zenginliğine sahip olan Sivas, 
ekonomik bakımdan her gün fakirleştirilen bir şehir haline gelmiştir. Sürekli göç 
vermekte ve esnafımız siftah yapmadan kepenk kapatmaktadır. Sivas'ın ticaret 
hacmini oluşturan SİDAŞ, SİHAZ kapatılmış, Devlet Malzeme Ofisi Sivas 
Bölge Müdürlüğü lav edilmiş, Sivas Dikimevi İstanbul'a taşınmış, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Sivas Bölge müdürlüğü küçültülerek ajans haline 
dönüştürülmüş, Demir Çelik Fabrikamız sürekli el değiştirmekte ve tam verimli 

71 24 Ekim 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /5508) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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çalışmamakta, TÜDEMSAŞ'ın faaliyet kapsamı ve üretim kapasitesi 
küçültülmüştür. Bu şekilde, Sivas sürekli olarak budamaya uğramıştır. Bu 
uygulamalann bir kısmı da hükümetiniz dönemine rastlamaktadır. Bu bağlamda; 

I. DSİ Sivas Bölge Müdürlüğünün kapatılacağı ve Kayseri Bölge 
Müdürlüğüne bağlanacağı doğrumudur? 

2. Eğer kapatılacaksa bunun makul ve kabul edilebilir gerekçesi nedir? 
3. Bu gerekçe Zat-ı Aliniz tarafından da kabul edilebilir mi? 
4. Sırada Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğünün de olduğu gerçek 

midir? 
5. Sivas ilimizin bu şekilde ticaret hacminin budanınası haksızlık 

değimi id ir? 

IX.19 - Polislerin Özlük Haklarının iyileştirilmesine İlişkin İçişleri 
Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı72 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Kamunun düzenini ve halkın güvenliğini sağlamakla görevli ve hu 
uğurda şehit veya gazi olmayı peşinen kabullenmiş olan Emniyet Teşkilatı 

ı mensupları olan polislerimizin zor şartlarda görev yaptığı malumunuzdur. Bu 
bağlamda polis memurları ile ilgili; 

I. Trafik polisleri görevleri esnasında kazada vefat etmeleri halinde 
şehit olarak kabul edilmemektedirler. Görevi başında vefat eden trafik polis 

72 30 Temmuz 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/4726) esas numaralı yazılı 
soru önergesi cevaptandırma süresi geçtikten sonra 26 Kasım 2008 tarihinde İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay tarafından cevaplandırılmıştır. Soru, süresi içerisinde 
cevaplandırılmadığından önerge ve cevap Tutanak Dergisinde yayımlanmamış olup 
TBMM Arşivindedir. 
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memurlarının şehit olarak addedilmeleri ile ilgili bir düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Can pahasına görev yapan polis memurları, uzun süredir maaş ve 
özlük haklarında bir iyileştirme beklentisi içerisindedirler. Polis memurlarımızia 
ilgili özlük haklarında iyileştirme ve maaşlarında artış düşünüyor musunuz? 

3. Eğer özlük haklarında iyileştirme düşünüyorsanız ne tür bir 
iyileştirme yapacaksınız? 

4. Bu iyileştirmeyi ve maaşlarındaki artışı ne zaman yapmayı 

planlıyorsun uz? 

'T.C. 

İÇİŞLERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.1EGM.O.l2.05.05/23124718I/ı94857 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIGINA 

26 Kasım 2008 

İlgi : 02/09/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O. ı 0.00.02-8348 sayılı yazı 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun TBMM 
Başkanlığına sunduğu ve tarafıından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ettiği 7/4726 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Trafik polisleri görevlerini yerine getirirken yaralanmaları veya vefat 
etmeleri halinde 55 ı O sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu'nun 47 nci ve 551 O sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı 
Kanun'un 45 inci maddesine göre vazife malulü sayılmakta, maaş ve özlük 
hakları buna göre düzenlenmekte, aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğünce 
görev şehirli addedilmektedir. Ancak; trafik ile ilgili görevlerin, 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da sayılmaması (yargı 
içtihatları da trafik görevinin bu Kanun kapsamında olmadığı yönündedir) 
nedeniyle anılan personelin görevini yerine getirirken yaralanması veya vefat 
etmesi durumunda nakdi tazminat ödenmemektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı'nda trafik polislerimizin de nakdi tazminattan 
faydalanabilmeleri amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması için tekiifte 
bulunulmuştur. 
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Ayrıca, 5793 sayılı Kanuna istinaden 375 sayılı Kanun .Hükmünde 
Kararname'nin ek üçüncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutan ile 
usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı, 16 Ağustos · 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş olup, söz konusu karara istinaden polis memuru maaşma da 
iyileştirme yapılmıştır. · 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 

İçişleri Bakanı 

IX.20 - Kırıkkale Belediyesi İşçilerinin Alamadıkları Ücretlerine 
İlişkin İçişleri Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı73 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

I. Kırıkkale Belediyesinde çalışan işçiler aylardır maaşlarını ve 
hatta 2006 yılının Vergi İadesini dahi alamadıklarını beyan etmektedirler. Bu 
duruma el koymayı düşünüyor musunuz? 

73 30 Temmuz 2008 tarihinde Meclis 'Başkanlığına verilen (7 /4 727) esas numaralı yazılı 
soru önergesi cevaptandırma süfesi geçtikten sonra 1 1 Kasım 2008 tarihinde İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay tarafından cevaplandırılmıştır. Soru, süresi içerisinde 
cevaplandırılmadığindaiı önerge ve cevap Tutanak Dergisinde yayımlanmamış olup 
TBMM Arşivindedir. 
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T.C. 
İÇİŞLERi BAKANLIGI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SA YI:B050MAH065000/28709 

KONU: 7/4727 Yazılı soru önergesi 

1185 

ı lll 1/2008 

İLGi: TBMM Başkanlığının 2/9/2008 tarih ve 
KAN .KAR.MD.A.O ı .O.GNS.O. ı 0.00.02-7/4 727/8324/17488 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin YAZICIOGLU'nun 7/4727 sayılı yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak; Kırıkkale Valiliğince gönderilen cevabİ yazı ekte 
sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 

Beşir ATALAY 

Bakan 

KIRIKKALE V ALİLİGİ 
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı: B054VLK4710700/610/898ı6.09.2008 

Konu: 7/4727 Esas no'lu yazılı soru önergesi. 

İÇİŞLERi BAKANLIGINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 10.09.2008 tarihli ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/23818 sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun 7/4727 sayılı yazılı soru 
önergesine Sayın İçişleri Bakanınca verilecek cevaba esas olmak üzere; 

İlimiz Kırkkale Belediye Başkanlığından alman 16.09.2008 tarih ve 348 
sayılı cevabİ yazıda; 

Kırkkale Belediyesinde çalışan işçilerin içeride olan 5 aylık maaş 

alacaklarının dörtte bir oranı tutarı olan 1.478.000.00.-YTL ve bir önceki toplu 
sözleşme farklan olan 700.000.00.-YTL'den ibaret olup işçilerin içeride tam maaş 
alacaklannın olmadığı ve 2007 yılından kalan 44.000.00.-YTL vergi iadeleri ile 
içerideki diğer yarım maaşlarının en kısa zamanda ödeneceği bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ayhan ÇİFT ARSLAN 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 
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IX.21- Ürün Desteklemelerine İlişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı 74 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bilindiği üzere, Buğday, arpa ve diğer hububat fıyatlarının gübre, 
mazot, ilaç fiyatların~ orantılı olarak düşük seviyede kalmıştır. Ayrıca içinde 
bulunduğumuz 2008 yılında kuraklık nedeni ile rekoltede azalma 
beklenmektedir. Bu nedenlerden dolayı üreticilerimiz mağdur olmaktadır. Bu 
sebeple; 

1. 2008 yılı için Bakanlığınız tarafında Doğrudan Gelir Desteği adı 
altında verilecek olan desteklemenin hangi ürünlere, hangi miktarlara olacağını 
belirlediniz mi? 

2. Belirlediğiniz takdirde ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERi BAKANLIGI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı:B.l2.0.SGB.0.03-61 0- 329 ı 

Konu: Soru Önergesi 

5 Eylül 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: ı 3.08.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O. I 0.00.02-8181 sayılı yazı. 

74 22 Temmuz 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/4655) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından 

cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 27, 
Birleşim 1, 1110/2008, Sayfa 1238-1242) 
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İlgi yazı ekinde alınan Sivas Milletvekili Muhsin Y AZICIOGLU'na ait 
7/4655, ... esas nolu yazı1ı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekler: 

1-Görüş 7/4655 (I sayfa) 

Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

CEVAP ı -2) Doğrudan Gelir Desteği 2007 yılında dekar başına 7 YTL 
temel DGD, toprak analizi yaptırılan araziler için ilave ı YTL, organik tarım 
yapılan araziler için ise ilave 5 YTL Ödeme yapılarak tamamlanmıştır. 

2008 yılı için alan bazlı destekler kapsamında mazot ve gübre desteği 
verilecek olup, miktarın belirlenmesi hususunda çalışmalar devam etmektedir. 

IX.22 - Polislik Sınavındaki Yaş Sınırına İlişkin İçişleri Bakanından 
Yazılı Sorusu ve Cevabı 75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi gereği İçişleri 
Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafında yazılı olarak cevaplamasını 
istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

75 717/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/4471) esas numaralı yazılı soru 
önergesi İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim I, 1110/2008, Sayfa 91 1-912) 

TBMM KUTUPHANESI



188 ı TBMM'de Bir Lider 

1) Bilindiği üzere Polis Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2007 yılında 
öğrenci alımı yapılmamıştır. Bu sebeple 2007 yılında polislik sınavı bekleyen 
üniversite mezunları müracaat edememiştir. 2007 yılı için açılmayan sınavda 
yaş sınırı şartını sağlayan adaylar 2008 yılı için Polis Eğitim Merkezlerine giriş 
yaşı sınırına takılmış durumdadırlar. Bu durumda geçen sene itibariyle yaş sınırı 
engeli olmayan ancak bu sene için yaş sının engeline takılan üniversite mezunu 
polis adayları için yemden yaş düzenlemesi yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 

İÇİŞLERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.05.l.EGM.O.l2.05.05- 17883-5739/154344 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIGINA 

1 O Eylül 2008 

İlgi: 25/07/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7906 sayılı yazı. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun TBMM 
Başkanlığına sunduğu ve tarafıından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ettiği 7/44 71 esas numaralı soru Önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

5336 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun'un 2 nci maddesinin " ... sınav tarihi itibariyle 27 yaşından gün 
almamış erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 2~ yaşından gün almamış 
erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar ... " amir 
hükmü ile Polis Meslek Eğitimine alınacak adayların yaş şartı açıkça belirlenmiş 
olup, söz konusu yaş şartı o yıl yapılacak sınavı kapsamakta ve sınav tarihi 
itibariyle yaş hesaplaması yapılacağı belirtilmiştir. 

Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak adaylarda aranacak şartlar, 

yukarıda belirtilen Kanun ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu nedenle 2007 yılında yaş şartım 
taşıyanlardan, 2008 yılında açılacak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci 
alımları sınavlarında gerekli yaş şartım kaybedenler, mevcut kanunun bağlayıcı 
hükmü çerçevesinde müracaat edemeyeceklerdir. 

Bu doğrultuda, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine öğrenci 
alımı için 2008 yılına ait müracaatlar belirtilen kanun hükmü doğrultusunda 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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IX.23 - TEDAŞ'ta Raportör Olarak Çalışan Personelin Sorunlarına 
İlişkin Maliye Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı 76 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi gereği Maliye 
Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplanmasını 
istediğim sorular aşağıdadır, 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

TEDAŞ'ta 4857 sayılı yasaya tabi daimi işçi statüsünde (dört yıllık 
fakülte mezunu) idari memur kadrosuyla raportör olarak çalışan personel 
bulunmaktadır. 4857 sayılı yasaya tabi oldukları halde bu kişilere işçi 

statüsünde olmadıkları düşüncesiyle sendikal haklar tanınmamaktadır. Ancak 
kurumun 4046 sayılı yasaya tabi olması sebebiyle Görevde Yükselme 
Sınaviarına girmeleri gerekmekte iken bu sefer de TEDAŞ tarafından Kapsam 
Dışı Personel sayılmamaktadırlar. Sosyal ve mali haklar yönünden ne işçi ne de 
memur personelin haklarından faydalanabilmektedirler. Bu bağlamda; 

· 1: Bu durumda olan TEDAŞ personelinin durumunun netliğe 

kavuşması ve çözümü için her hangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. TEDAŞ'ın özelleştirme kapsamında olduğu göz Önünde 
bulundurularak, burada çalışanların ileride mağdur olmamaları için ÇAYKUR 
personeli için çıkartılan Bakanlar Kurulu Karan benzeri bir kararname 
kapsamına alınmasını düşünüyor musunuz? 

76 7 Temmuz 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /4480) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim I, III 0/2008, Sayfa 920-
921) 
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T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
SA YI: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/61 0-6004 
KONU: Soru Önergesi 

TBMM'de Bir Lider 

ı ı Ağustos 2008 

. TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 
-Sivas Milletvekiİi Sayın Muhsin Y AZICIOGLU tarafından Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/4480 esas sayılı yazılı soru 
önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

CEVAP 1,2- TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 22 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerde ihtiyaç duyulan işgücü 

istihdamı 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi işçi statüsündeki personel ile 
karşılanmaktadır.-

Şirket bünyesinde daha ewel sözleşmeli (399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname) statüde görev yapan 4 yıllık yüksekokul (İdari-Teknik) mezunlarının 
niteliklerine haiz olan personelle aynı niteliği taşıyan işçi statüsünde personel 
istihdam edilmiştir. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Karamameye tabi sözleşmeli statüde görev 
yapan personel ile aynı niteliklere haiz ve aynı görevde işçi statüsünde 
bulunanlara, ücret dahil görevde yükselme, izinler, disiplin vb. özlük hakları 
konusunda paralel düzenlemeleri içeren_ "Sendika Üyesi Olmayan Daimi ve 
Geçici İşçilerin Çalışma Esasları" Şirket Yönetim Kurulunun 07.04.2005 tarih ve 
17-274 sayılı Kararı doğrultusunda uygulamaya konulmuş olup, söz konusu 
personel için ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Kemal UNAKlT AN 

Bakan 
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IX.24 - D-100 Karayolundaki Trafik Güvenliğine İlişkin Ulaştırma 
Bakanından Yazılı Sorusu77 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığıyla 7/1123 esas numaralı yazılı soru önergeme 
süresi dahilinde cevap alamadım. Bu sebeple İç Tüzüğümüzün 96. maddesi 
gereği yazılı soru önergemi tekrarlıyorum. Ulaştınna Bakanı Sayın Binali 
YILDIRIM tarafından cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

1. Sivas'ın, Kelkit vadisi üzerinde bulunan, Gölova, Akıncılar, Suşehri 
ve Koyuibisar ilçeleri ile Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinden geçen 
karayolunda 2007 yılı son üç ay içerisinde sık sık meydana gelen trafik kazaları 
sonucu 15 vatandaşımızın Ölümüne, birçok İnsanın ağır yaralanmasına sebep 
olan ve 2008 yılı henüz Temmuz ayının ilk iki gününde 3 adet ölümlü kaza 
meydana gelen D-1 00 Karayolu ile ilgili çalışınanız var mıdır? 

2. D- I 00 Karayolu ile ilgili yapmayı düşündüğün üz çalışmalar nelerdir? 

3. En fazla can kaybına yol açan D-1 00 Karayolu ile ilgili neden hala bir 
çalışma yapılmamıştır? 

4. Karayollarının bakım, onarım, düzeltme ve kazaları en aza indinne 
çalışmalarınızda hangi karayolunun öncelikli ele alınmasında kriterleriniz 
nelerdir? 

77 3 Temmuz 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/4451) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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IX.25 - Fiyat Farkı Esaslarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 
Başbakandan Yazıli Sorusu78 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
İnci maddesi gereğince Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOGAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılabmla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

1. ~ 24.06.2008 Tarih, 26916 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

2008/13761 Karar Sayılı "Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı 

Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması 
Hakkından Karar" ile yayımlanan karamameden toplam kaç tane ve hangi 
müteahhitler yararlanacaktır? 

2 Birinci soruda belirtilen kararnamenin "Dövizle ihale Edilen Sabit 
Fiyatlı Yatırım işlerini" kapsamakta olduğu anlaşılmaktadır. Demir ve demire 
bağlı inşaat malzemelerinin fıyatlarının O 1.01.2008 tarihinden itibaren yüzde 
150 arttığı bilinmektedir. Bu fıyat artışları sebebiyle Kamunun inşaat işlerini 
üstlenen müteahhitler batınanın eşiğine gelmiştir. Bu durumda kamuya inşaat İşi 
yapan müteahhitleri de kapsayacak fiyat artışını yansıtacak yasal düzenleme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Eğer böyle bir yasal düzenleme düşünüyorsanız ne zaman 
gerçekleştireceksiniz? 

78 2/7/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/4376) esas numaralı yazılı soru 
önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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IX.26 - KPSS Sonuçlarına Göre Yerleştirmelerde Yaşanan Bir 
Soruna İlişkin Devlet Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı79 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bilindiği üzere, 2008 yılının 3. KPSS yerleştione sonuçlan 23 Haziran 
tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Ancak yerleştione sonuçlan 
incelendiğinde ÖSYM'nin yaş ve cinsiyet kontrolü yaptığı, ancak Önceki 
yerleştionelerin aksine kadrolarda aranan mezuniyete ilişkin nitelikler ile 
adayların beyan ettiği mezuniyet arasındaki kontrolü yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Sadece bu nedenden dolayı birçok kamu kurumunun, açık ilan ettiği 

kadrolar boş kalacaktır. Zira bazı adaylar, aranan nitelikleri taşırnamasına 

rağmen kılavuzdaki kadroyu tercih etmiş ve ÖSYM de tercih edilen kadro için 
nitelik kontrolünü yapmadığından dolayı aday yerleşmiş sayılmaktadır. Bu 
durumda ÖSYM tarafından bu kadrolara yerleştirilen kişilerin ataması 
yapılmayacaktır, çünkü aday aranan şartlan taşımamaktadır. 

Bu bağlamda, 

Kamu kurumları, hizmet gerekleri çerçevesinde açıklarını 

kapatamamış olacak, 

Nitelikli adaylar boşta kalacaktır. 

Diğer taraftan 2008/3 KPSS tercih kılavuzunun "Y erleştionenin 
yapılması" başlıklı 4 numaralı bölümünün 4. sırasında ÖSYM'nin kadro için 
aranan nitelikler ile adayın sahip olduğu nitelikler arasında kontrol yapacağı 
belirtilmiş olmasına rağmen, bu kontrol yapılmamıştır. 

Söz konusu bu işlem hakkında; 

79 29/7/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /4422) esas numaralı yazılı soru 
önergesi Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 26, Birleşim 138, 3117/2008, Sayfa 
628-63 1) 
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1- ÖSYM, neden, mezuniyete ilişkin nitelik kontrolü yapmamıştır? 

2- Kılavuzda kontrol yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, 

yapılmayan bu kontrol ve dolaysıyla boş kalan kadroların sorumlusu kimdir, bu 
konuda bakanlığınızca yapılan bir işlem var mıdır? 

3- "Alan kontrolü yapılmaması uygulaması" bundan sonraki 
yerleştirmelerde nasıl uygulanacaktır? 

yazınız. 

4- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak, Sınavlar 
Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesinde atama sonuçlarının Devlet 
Personel Başkanlığına bildirileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede 
2008/3 KPSS tercih işlemlerinde boş kalan kadro sayısı kaçtır? 

Sayı: B.02.0.005/ı 525 

Konu: Soru Önergesi 

T.C. 

DEVLET BAKANLIGI 

29//07/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: a) 17.07.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4422-7788/16308 sayılı 

b) 29.07.2008 tarih ve B.02. ı .DPB.O. ı 2.0 ı -250/ ı 4549 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun 
tarafimdan cevaplandırılmasını istediği 7/4422 esas no'lu yazılı Soru Önergesine 
Bakanlığıma bağlı kuruluş olan Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) cevabİ yazısı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C. 

Murat BAŞESGIOGLU 

Devlet Bakanı 

BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı: B.02. l.DPB.O. 12.01-250/14549 29/7/2008 

Konu: Soru önergesine cevap. 
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DEVLET BAKANLIGINA 

(Sayın Murat BAŞESGİOGLU) 

İlgi: 17/07/2008 tarihli ve B.02.0.005/1449 sayılı yazı. 

1195 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun Makamlarımza 
tevcih ettiği ve cevaplandırılmasını istediği 7/4422 esas numaralı yazılı soru 
Önergesinin cevabı, ilgili kurum olması sebebiyle Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının cevaplarına göre hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesi cevabı (2 sayfa) 

Jale Ü. A YGÜL 
Devlet Personel Başkanı 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
Makamlarımza Tevcih Ettiği Ve Cevaplandırılmasını İstediği 7/4422 

Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine Cevabımızdır. 

CEVAP 1 - ÖSYM, KPSS 2008/3 yerleştirme işleminde kadro ve 
pozisyonlar için gerekli niteliği; ilgili Kılavuzun 4.4 maddesinde belirtildiği 
gibi; yalnızca öğrenim düzeyi ve cinsiyet açısından kontrol etmiştir. Yapılacak 
kontrolleri anlatan bu maddede, mezun olunan program/alana ilişkin bir kontrol 
yapılacağı yazmamaktadır. 

CEVAP 2- mezun olunan program/alana ilişkin nitelik kontrolü 
yapılmamıştır ve koşulunu karşılamadığı bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen 
adayların ilgili kurum tarafından atamasının yapılmayacağı ilgili Kılavuzun 1. 
sayfasında DİKKAT başlığı altında belirtilmiştir. 

CEVAP 3- ÖSYM ilgili kılavuzdaki uygulamayı sürdürmeyi 
düşünmektedir. Mevcut uygulamada kadroların gerektirdiği nitelikler kılavuzda 
ilan edilmekte, adayların kendi program/alanlarına göre tercih yapması 
istenmekte, koşulunu karşılamadığı bir kadro ya da pozisyonu tercih eden 
adayların, yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamalarının 

yapılamayacağı belirtilmektedir. 

Mezun olunan program/alan adayın beyanına bağlı bir bilgidir, ayrıca 
bazı adaylar birden fazla alandan mezun olabilirler. Bu kontrol ÖSYM 
tarafından yapılıyor ve aday bir kadro/pozisyona yerleştiriliyar olsa bile, 
koşulunu karşılamadığı bir kadro ya da pozisyonu tercih eden adayların ilgili 
kurum tarafından atamalarının yapılamayacağı açıktır. 
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Mezun olunan program/alana ilişkin kontrolün ÖSYM tarafından 
yapılması, geçmişte değişik mağduriyetlere neden olmuştur. Bunun nedeni, tüm 
mezuniyet alanlarının standart olarak gruplanamamasıdır. 

CEVAP 4- 2008 KPSS/3 merkezi yerleştirme işlemlerine ilişkin olarak 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirildiği halde atanmak üzere 
başvurmayan, nitelikleri tutmaması sebebiyle atanamayan, atanarak göreve 
başlayan ve ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayiara ilişkin olarak 
şu ana kadar Devlet Personel Başkanlığına bir bilgi intikal ettirilmemiştir. 

IX.27 - Polis Eğitim Merkezlerine Öğrenci Alımına İlişkin İçişleri 
Bakanından Yazılı Sorusu80 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bilindiği gibi 5336 sayılı kanun İle. üniversite mezunları arasından polis 
eğitim merkezlerine öğrenci alımı yapılabilmekte, bu eğitim merkezinden 
mezun olanlar aday polis memuru olarak göreve başlamaktadır. Diğer taraftan, 
bu yılkı KPSS sınavına 2 milyonun üzerinde adayın katılması beklenmektedir. 
Birçok aday için hayati bir Önem taşıyan bu sınav öncesinde ve sonrasında 
adayların hayat planlamalarına yardımcı olmak açısından; 

1) 2008 yılında, polis eğitim merkezlerine üniversite mezunları 

arasından kaç adet polis adayı planlıyorsunuz? 
2) Polis eğitim merkezlerine Öğrenci alırnma ilişkin bir takviminiz var 

mıdır? 

3) Polis eğitim merkezlerine Öğrenci alımı 2008 (lisans) sınavı 
öncesinde mi yoksa sonrasında mı yapılacaktır? 

80 22 Nisan 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /3245) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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IX.28 - Personel Alımına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
Yazılı Sorusu ve Cevabı81 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bilindiği üzere, bütçe kanununa göre bir önceki yıl boşalan kadroların 
yüzde ellisine atama hakkınız bulunmakta olup, ayrıca Başbakanlık tarafından 
kurumunuza I 00 adet kadroya açıktan atama izni verilmiştir. Diğer taraftan, bu 
yılki KPSS sınavına 2 milyonun üzerinde adayın katılması beklenmektedir. 
Birçok aday için hayati bir önem taşıyan bu sınav Öncesinde ve sonrasında 
adayların askerlik, evlilik, yeni bir iş gibi hayat planlamalarına yardımcı olmak 
açısından; 

I. 2008 yılında, KPSS sonuçlarını kullanarak, hangi kadrolarda kaç 
adet memur ve kaç adet sözleşme li ( 4/B) personel istihdam etmeyi 
düşünüyorsunuz? 

2. Personel alırnma ilişkin bir takviminiz var mıdır? Özellikle 4/B'li 
personel bağlamında, 2008 yılının hangi aylarında personel alımı 

planlıyorsun uz? 

3. Eski KPSS sınav· sonuçlan geçerliliğin koruyacak mı? Personel 
alımında 2008 yılı KPSS sınavlarının yapılması beklenecek midir? 

81 22 Nisan 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/3270) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından 

cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt, Birleşim 
ı ı 2, 3/6/2008, Sayfa ı 92 (Soru)-205 (Cevap)) 
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T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERi BAKANLIGI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı: B.l2.0.SGB.0.03-610-2126 

Konu: Soru Önergeleri 

30 Mayıs 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: 12.05.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l 0.00.02-5839 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Sivas Milletvekili Muhsin Y AZICIOGLU'na ait 
7/3270, ... esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

· Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 

l.Görüş 7/3270 (1 sayfa) 

Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

CEVAP 1) Bakanlığımıza 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Hükümleri doğrultusunda belirlenen açıktan atama ve kurumlar arası nakil 
yoluyla personel alımı ile ilgili kontenjan sayısı 695 olup, bu kontenjan açıktan, 
naklen ve istifa sonrası atamalar ile KPSS'den kadrolu eleman alımlarında 

kullanılacaktır. 

2008 yılı içerisinde, KPSS sonucuna göre 720 adet Veteriner Hekim, 
I 780 adet Mühendis olmak üzere toplam 2500 adet 4/B kapsamında sözleşmeli 
pozisyonda personel istihdam edilmesi düşünülmektedir. 

CEVAP 2) 574 7 sayılı Kanun gereği yeni kurulan ilçelere 86 adet 
memur, 43 adet hizmetli ve 43 adet şoför olmak üzere toplam I 72 adet 
KPSS'den personel alımı için Devlet Personel Başkanlığına Bakanlığımızm 
talebi bildirilmiştir. 

2008 yılında alınacak olan 4/B sözleşmeli personel için şu anda her 
hangi bir takvim belirlenmemiş olup, Maliye Bakanlığınca toplam 2500 adet 
pozisyonun (Mühendis ve Veteriner Hekim) vize işlemi yapıldığı takdirde 
ÖSYM Başkanlığına personel alımı için bildirim yapılacaktır. 
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CEVAP 3) Sözleşmeli ve kadrolu personel alımında daha önce yapılan 
KPSS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi Bakanlar Kurulu Kararıyla 

belirlenmekte olup, halihazırda bu konu ile ilgili herhangi bir karar 
bulunmamaktadır. 

IX.29 - Personel Alımına İlişkin Devlet Bakanından Yazılı Sorusu ve 
Cevabı82 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığmız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 
inci maddesi gereğince Devlet Bakanı Sayın Sait YAZICIOGLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bilindiği üzere, bütçe kanununa göre bir önceki yıl boşalan kadrolarm 
yüzde ellisine atama hakkınız bulunmakta olup, ayrıca Başbakanlık tarafından 
kurumunuza 750 adet kadroya açıktan atama izni verilmiştir. Diğer taraftan, bu 
yılki KPSS sınavına 2 milyonun üzerinde adayın katılması beklenmektedir. 
Birçok aday için hayati bir önem taşıyan bu sınav öncesinde ve sonrasında 
adayların askerlik, evlilik, yeni bir iş gibi hayat planlamalarına yardımcı olmak 
açısından; 

1. 2008 yılında, KPSS sonuçlarını kullanarak, hangi kadrolarda kaç 
adet memur ve kaç adet sözleşmeli (4/B) personel istihdam etmeyi 
düşünüyorsunuz? 

2. Personel alırnma ilişkin bir takviminiz var mıdır? Özellikle 4/B'Ii 
personel bağlamında, 2008 yılının hangi aylarmda personel alımı 

planlıyorsun uz? 

82 22 Nisan 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/3285) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Devlet Bakanı Mustafa Said Y AZICIOGLU tarafından 
cevaplandırıımıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 21, 
Birleş im ı 1 ı, 29/5/2008, Sayfa ı 002- ı 006) 
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3. Eski KPSS sınav sonuçlan geçerliliğini koruyacak mı? Personel 
alımında 2008 yılı KPSS sınavlarının yapılması beklenecek midir? 

T.C. 

DEVLET BAKANLIGI 

Sayı: B.02.0.009/03-1087 

Konu: Soru Önergesi 

28/5/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: a) 12.05.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/3285-
5 8 731124 5 6sayı lı yazı. 

b)' 23.05.2008 tarih . ve B.02.l.TİK.0.30.01.00.907.02/l 709-
174 I /3666 sayılı yazİ. 

c) 21.05.2008 tarih ve B.02. l.DİB.07 1.02-2915 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Sivas Milletvekili Sayın Muhsin 
Y AZICIOGLU tarafından cevaplandırılması istenen 7/3285 esas numaralı yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşları Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan ilgi (b) 
ve (c) cevabİ yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER:· 

Prof. Dr. Mustafa Said Y AZICIOGLU 

Devlet Bakanı 

1- İlgi (b) ve (c) yazı (3 sayfa) 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

TÜRK İŞBİRLİGİ VE KALKlNMA İDARESi BAŞKANLIG I 
TİKA 

Sayı: B.02. l.TİK.0.30.0 1.00.907.02/1709-1741-3660 23 Mayıs 2008 

Konu: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANilGINA 

(Sn. Mustafa Said Y AZICioGLU) 

İlgi: Devlet Bakanlığının 14.05.2008 tarih ve 03 1/1087 sayılı yazılan: 
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Devlet Bakanlığının ilgi . yazısı eki Sivas Milletvekili Sayın . Muhsin 
Y AZICioGLU tarafindan yöneltilen 7/3285 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22 inci maddesinde öngöriilen ilave 
(23.000) adet atama imi kontenjanından Başbakanlık tarafından Kurumumuza ı O adet 
atama izni tahsis edilmiş, söz konusu kontenjan dahilinde Başkanlığımıza 2008 
yılı içinde 2 adet naklen atama gerçekleştirilmiştir. 

I. Başkanlığımız Teşkilat Kanunu'nun personel rejimine göre 
sözleşmeli (4/B) kapsamında personel istihdamı yapılmamakta olup, 2008 yılı 
içinde personel alımı düşünülmemektedir. 

2. Personel alırnma ilişkin bir planlama. yapılmamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

T.C. 

Musa KULAKilKAYA 

Başkan 

BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı: B.02. ı .DİB.O. 7 ı .02-29 ı 5 
21/5/2008 

Konu: Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIGINA 

İlgi: 14.05.2008 tarihli ve B.02.0.009/03 ı/1087 sayılı yazı. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin YAZICIOGLU'na ait ilgi yazı ekinde 
Başkanlığımıza gönderilen yazılı soru Önergesine verilecek cevaba esas teşkil 
edecek bilgiler ekte sunulmuştur. · 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim .. 

Ek: Bilgi notu (ı sayfa) 

CEVAPLAR 

Prof. Dr. İzzet ER 

Diyanet İşleri Başkanı V. 

1- 2 . 2008 yılında KPSS sonuçlarına göre, 2008 yılı Bütçe Kanunu 
gereğince izin alınmaksızın 2007 yılı içerisinde münhalleşen kadroların % 
50'sine tekabül eden 755 kadro ile Devlet Personel Başkanlığınca verilen 750 
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kadro ve 2007 yılında atama izni alınıp çeşitli nedenlerle kullanılamayan 928 
adet olmak üzere toplam 2.433 adet kadroya atama iznine istinaden, ÖSYM 
yoluyla öncelik sırasına göre imam-hatip ve müezzin-kayyım ile ihtiyaç 
d~yulan diğer kadrolara atama yapılması planlanmaktadır. 

Ayrıca, mevcut izinler doğrultusunda boş bulunan kontenjaniara 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 

sözleşmeli personel istihdamı hususunda çalışmalar devam etmektedir. 

Devlet Personel Başkanlığının kararına göre Temmuz 2008'de lisans 
mezunlarının, Eylül 2008 de de önlisans ve ortaöğretim mezunlannın eski 
KPSS sonuçlarının geçerliliği sona erecektir. Başkanhğımıza açıktan atama 
yoluyla personel alımı ÖSYM Başkanlığının ilanma göre yapılacaktır. 

IX.30 - Öğretmen Atamalarına İlişkin Milli Eğitim Bakanından 
Yazılı Sorusu83 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96 inci ve Anayasanın 98 inci 
maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini arz ederim. 
Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 
Sivas Milletvekili 

1) Son 5 yılda; fizik, kimya, biyoloji, matematik, felsefe, coğrafya 
ve sosyal bilgiler branşmda yapılan öğretmen atamaları kaç tanedir? 

2) Bu branşlardaki yapılan atamalar branşların öğretmen açığını 
karşılamakta mıdır? 

3) Eğer yapılan atamalar açığı kapatmaya yetmiyorsa neden 
yeterince atama yapılmamaktadır? 

· 4) Türkiye'de bu kadar öğretmen açığı varken ve binlerce tayin 
bekleyen öğretmenler varken niçin yeni eğitim fakülteleri açılmaktadır? 

5) Önümüzdeki beş yıl için branşlar itibariyle ne kadar öğretmen 
ataması düşünüyorsunuz veya branşlar itibariyle beş yıllık öğretmen atama 
planlaması hazırlığınız var mıdır? 

~3 12/3/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/2486) esas numaralı yazılı soru 
önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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6) Kadrolu öğretmen ataması yapmak yerine neden sözleşmeli 

öğretmen ataması yapılmaktadır? 

IX.31 DMO'nun Bazı Bölge Müdürlüklerinin Kapatılıp 

Kapatılmayacağına İlişkin Maliye Bakanından Yazılı Sorusu ve 
Cevabı84 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanhğmız aracılığı ile ve İç Tüzüğün 96. maddesi gereği Maliye 
Bakanı Sayın Kemal UNAKIT AN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

I) Devlet Malzeme Ofisine bağlı Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, 
Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak bölge müdürlükleri 
kapanacak mıdır? 

2) Kapanacaksa gerekçesi nedir? 
3) Kapanacaksa, bu bölgelerdeki personelin durumu ne olacaktır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIGI 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07 .O.PER.0.29/4-22-41 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 
İlgi: Başkanhğınız Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 

Kararlar Müdürlüğünün 05/02/2008 tarihli ve A.O l.O.GNS.O. ı O. 00.02-33 ı 6 
sayılı yazısı. 

84 28/l/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /1 763) esas numaralı yazılı soru 
önergesi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından cevaplandırılmıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 72, 4/3/2008, Sayfa 840-
841) 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı bazı bölge 
müdürlüklerinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Sivas Milletvekili Sayın 
Muhsin Y AZICIOGLU tarafından cevaplandırılması istenilen 7/1763 esas sayılı 
yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 

sunulmuştur: 

Cevap ı- Ofisi n hukuki yapısının, amaç ve faaliyet konularının; teşkilat 
yapısı ile görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesine İlişkin olarak 04/05/2007 
tarihli ve 265 ı 2 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet. 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü" gereğince, yeniden yapılanma 
çalışmaları devam etmektedir. 

Cevap 2- Ofiste, sıfır stokla çalışma anlayışının benimsenmesi ve 
katalogdan elektronik ortamda satış uygulamasının geliştirilmekte olması 

nedeniyle bölge müdürlüklerine ve depolara ihtiyaç azalmıştır. 
Cevap 3- Ofisin faaliyetlerine son verilen bölge müdürlüklerindeki 

personel, talepleri de dikkate alınarak ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük, 
bölge müdürlükleri, İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü ile irtibat bürolarına 
atanacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kemal UNAKITAN 

Maliye Bakanı 

IX.32 - 2008 Yılında KPSS-B'ye Yönelik Genel Bir- Sınav Açılıp 
Açılmayacağına İlişkin Devlet Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı85 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığı ile ve İç Tüzüğün 96. maddesi gereği Devlet 
Bakanı Sayın Murat BAŞESGIOGLU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim .. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

85 ı 6/1/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /1664) esas numaralı yazılı soru 
önergesi ı 3/2/2008 tarihinde Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından 

cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2,' Cilt ı4, 

Birleşim 64, I 3/2/2008, Sayfa 488-492.) 
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1) 2008 yılında KPSS-B'yi kapsayan genel bir sınav olacak mıdır? 
2) Böyle bir sınav olacak ise ortaöğretim, önlisans ve lisans 

düzeyinden sınava girecek adaylar için belirlenmiş tarihler nelerdİr? 
3) Binlerce adayın katıldığı merkezi memur yerleştirmeleri (KPSS 

tercih işlemleri) için personel alım planı yapılmış mıdır? 
4) Böyle bir planlama yapılmış ise hangi tarihlerde KPSS yoluyla 

tercih almayı planlamış durumdasınız? 

T.C. 

DEVLET BAKANLIGI 

Sayı: B.02.0.005/380 

Konu: Soru Önergesi 

13/2/2008 

TÜRKİYE--BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLICiiNA 

İlgi: a) 31.01.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-3154 sayılı yazınız. 

b) 11.02.2008 tarih ve B.02.1.DPB.O.l2.01-250/2887 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız geregı Sivas Milletvekili Sayın Muhsin 
Y AZICIOGLU'nun tarafıından cevaplandırılmasmı istediği yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan ilgi 
(b) cevabİ yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BAŞESGİOGLU 

Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı ve eki (3 sayfa) 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.DPB.O. 12.01-250/2887 

Konu: Soru önergesine cevap. 

DEVLET BAKANLIGINA 

(Sayın Murat BAŞESGİOGLU) 

İlgi: 04/02/2008 tarihli ve B.02.0.005/289 sayılı yazı. 

ı 1/2/2008 
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Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Y AZICIOGLU'nun Makamlarınızca 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. 

Jale Ü. AYGÜL 

Devlet Personel Başkanı 

EK: Soru Önergesi cevabı (2 sayfa) 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun Makamlarınızca 
Cevaplandırılmasını İstediği Yazılı Soru Önergesine Cevabımızdır. 

CEVAP ı ,2- 2008 KPSS'ye ilişkin olarak 07/02/2008 tarihinde 
tarafımca kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmıştır: 

"Biliii'diği üzere, . Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe 13/02/2006 tarihli ve 
2006/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile eklenen Geçici S'inci madde ile 
10-1 I Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik 
süresi, 2006 yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar 
uzatılmıştır. 

Ayrıca, ÖSYM Başkanlığı yetkililerinin talepleri çerçevesinde yaklaşık 
ı .800.000 -2.000.000 adayın başvurması beklenilen bir sınavın güvenli ve 
problemsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesiyle 2006 Yılında lisans 
düzeyinden O ı -02 Temmuz 2006 tarihlerinde (2006 KPSS/1 ), orta öğretim ve 
önlisans düzeyinden ı 7 Eylül 2006 tarihinde (2006 KPSS/2) olmak üzere 2 
farklı tarihte KPSS gerçekleştirilmiştir. 

Bu çerçevede, ı 0- ı 1 Temmuz 2004 tarihinde yapılmış olan 2004-KPSS 
ile oı-02 Temmuz 2006 tarihinde yapılmış olan 2006-KPSS/1 veya ı 7 Eylül 
2006 tarihinde yapılmış olan 2006-KPSS/2'nin geçerlilik süreleri; Öğrenim 
durumlarına göre lisans düzeyinde KPSS'ye girmiş adaylar için 30 Haziran 
2008 tarihinde, ortaöğretim ve önlisans düzeyinden KPSS'ye girmiş adaylar için 
de 16 Eylül 2008 tarihinde sona ermiş olacaktır. 

2006'dan bu yana yeni mezun olan ya da Öğrenim durumlarında 
değişiklik olan adaylar ile KPSS'nin her iki yılda bir düzenli olarak yapıldığı ve 
buna göre adayların şahsen ya da kurslara gitmek suretiyle KPSS'ye 
hazırlandıkları hususları dikkate alınarak, Ortaöğretim (lise ve dengi), Önlisans 
(iki yıllık meslek yüksek okulları) ve Lisans (dört ve daha fazla süreli 
yükseköğrenim) düzeyinden Devlet memuru olmak isteyen tüm adayların 

başvurmasına imkan sağlayacak şekilde, 

Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde 2008 Yılında; 
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- Lisans düzeyindeki adaylar için 28-29 Haziran 2008, 

- Önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2 I Eylül 2008, 

tarihlerinde KPSS gerçekleştirilecektir." 

CEVAP 3,4- Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama 
yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili 
makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi 
amacıyla; yüksek Öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek 
Öğretim Kurulu (YOK) Başkanlığına; mahalli idareler içişleri Bakanlığına; 
bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB'ye başvurur." 
hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Devlet Personel 
Başkanlığının bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara 
uygunluk açısından inceleyerek sonucu manyetik ortamda Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir. Bu hükümler 
gereğince kamu kurum ve kuruluşları bahse konu Yönetmeliğin 20'nci maddesi 
uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanmış ve onanmış olan Nitelik
Kod Kılavuzunda yer alan nitelikleri dikkate almak suretiyle hazırladıkları ilk 
defa Devlet Memuru olarak açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolara ilişkin 
taleplerini Devlet Personel Başkanlığına iletmektedirler. 

Diğer taraftan, 5724 sayılı 2008 Mali Yılı Bütçe Kanununun 22 nci 
maddesinin birinci fıkrasında, ı 3/12/1983 tarihli ve ı 90 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 
kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına 2007 yılında 
emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde ellisini 
geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından 
nakil suretiyle atama yapabileceği, bu sınırlar içinde memur ihtiyacını 

karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar için ilave 23.000 adet 
atama izni verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına bütçe kanunları uyarınca tahsis 
edilen kadroların ne kadartın ilk defa açıktan atama, nakil veya istifa sonrası 
geri dönüş suretiyle kullanacakları kendi takdirlerinde olup, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ilk defa açıktan atama suretiyle kullanacakları kadro ve 
pozisyonları ilave açıktan atama izinlerinin dağılımını da dikkate almak 
suretiyle bir personel planlaması yapmalarım müteakip atama yapabilecekleri 
kadro ve pozisyonlardan, ilk defa açıktan atama yoluyla karşılamak istedikleri 
ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirmeleri 
halinde, bu taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik-Kod Kılavuzuna 
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uygunluğu yönünden incelenerek ÖSYM Başkanlığına gönderilmesi, bu 
Başkaniıkça da KPSS Tercih Kılavuzu ile söz konusu kadro ve pozisyonların 
ilan edilmesi ve adaylardan tercih alınması suretiyle yerleştirilme işlemi 

yapılması mümkün olabilecektir. Bu şekilde bir yerleştirme yapılmasına karar 
verilmesi durumunda ise buna ilişkin duyurular ÖSYM Başkanlığınca 
kamuoyuna duyurulacaktır. 

IX.33 - Heybeliada'da Orman Arazisine Kilise İnşaatı iddiasına 
İlişkin Çevre ve Orman Bakanından Yazılı Sorusu86 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi gereği Orman ve 
Çevre Bakanı Sayın Veysel EROGLU tarafında yazılı olarak cevaplamasını istediğim 
sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

1) Heybeliada'da "tapuya orman arazisi" olarak tescil edilen Adalar 
Orman bölgesinde bulunan araziye Fener Rum Patrikhanesi tarafından kilise 
yapılmakta mıdır? 

2) Doğal sit alam olan Adalar'da özellikle orman arazisinde hiçbir izin 
almadan inşaat yapılması yasalara uygun mudur? 

3) Görevi gereği orman arazisinde inşaata engel olmaya çalışan Adalar 
Orman İşletme Şefine "görev alanı olan onnana gitmesi halinde" malıkurniyetle 
cezalandınlacağına dair bir yargıkaran var mı? 

4) Adalar kaymakamı Mevlüt Kurban tarafından verilen bu orman arazisinin 
Fener Rum Patrikhanesince orman arazisine yapılan inşaata bakanlığınız 
tarafından nasıl bir işlem yapılacaktır? 

5) Kaymakamın orman arazisini inşaat yapılması gayesiyle verme yetkisi 
var mıdır? 

86 1 1 Aralık 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 1 1185) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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IX.34 - Heybeliada'da Orman Arazisine Kilise İnşaatı iddiasına 
İlişkin İçişleri Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı87 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi geregı İçişleri 
Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafında yazılı olarak cevaplamasını 
istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

I) Heybeliada'da "tapuya orman arazisi" olarak tescil edilen Adalar Orman 
bölgesinde bulunan araziye Fener Rum Patrikhanesi tarafından kilise inşaatı 

yapılmakta mıdır? 

2) Doğal sit alanı olan Adalar'da özellikle orman arazisinde hiçbir izin 
almadan inşaat yapılması yasalara uygun mudur? 

3) Kaymakamın, orman arazisini, inşaat yapılması amacıyla Fener Rum 
Patrikhanesine verme yetkisi var mıdır? 

4) Adalar Kaymakamı Mevlüt Kurban tarafından verilen bu orman 
arazisinin Fener Rum Patrikhanesince orman arazisine yapılan inşaata bakanlığınız 
tarafından nasıl bir işlem yapılacaktır? 

TC. 

İÇİŞLERi BAKANLIG I 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SA YI :B050MAH065000/21 071 

KONU: 7/1 195Yazılı soru önergesi 6/8/2008 

87 1 ı Aralık 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 1 ı ı 95) esas numaralı yazılı 
soru önergesi cevaplandırma süresi geçtikten sonra 6 Ağustos 2008 tarihinde İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay tarafından cevaplandırılmıştır. Soru, süresi içerisinde 
cevaplandırılmadığından önerge ve cevap Tutanak Dergisinde yayımlanmamış olup 
TBMM Arşivindedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 25/06/2007 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-2627 711 ı95-24ı5/5476 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Y AZICIOGLU'nun 7 /ı ı 95 sayılı 
yazılı soru önergesi İle ilgili olarak; İstanbul Valiliğince gönderilen cevabİ yazı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLi DAGITIM 

Gereği 

TBMI\1 Başkanlığına 

Bilgi 

Başbakanlığa 

İSTANBUL V ALiLidi 

İl Mahalli idareler Müdürlüğü 

Sayı :B054VLK4340700/6ı0/48807 

Konu:7/ı ı95 Esas No'lu Yazılı Soru önergesi 
21.7.2008 

İÇİŞLERi BAKANLIGINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 07.01.2008 tarih ve 324 sayılı yazınız. 

Beşir ATALAY 

Bakan 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin YAZICIOGLU'nun 7/1 ı95 esas nolu 
yazılı soru önergesinde yer alan iddialara ilişkin Sayın Bakanımızca verilecek 
cevaba esas olmak üzere Adalar Kaymakamlığından alman ı8.07.2008 tarih ve 
739 sayılı yazıda; 

ı -Konunun incelenmesi amacıyla Adalar Mal Müdürü, Adalar Orman 
İşletme Şefi, İlçe Özel İdare Müdürü ve Kadastro Şefinden bir komisyon 
oluşturulduğu ve buradaki manastırıo geçmişinin ı 8. yüzyıla dayandığı ve 
padişah fermanı ile yaptınldığı, yeni bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı, 
yapılan işlemin izinsiz bakım ve onarımdan ibaret olduğu, 

2-Söz konusu komisyon raporunda izinsiz bakım ve onarım yapıldığı 
tespit edilmesi üzerine tescilli bir bina olduğu ve 2863 sayılı yasaya muhalefet 
edildiği için Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulduğu, 
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3-Adalar Kaymakamının hiçbir kamu arazisini herhangi bir kişi ve kuruma 
vermediği, Metamonosis Hristos Manastırı ve müştemilatlarının geçmişinin çok 
eskilere dayandığı, O 1.04. ı 93 7 yılında yapılan Kadastro ve ı 986 yılı paftasında 
mevcut olduğu, Özel İdare kayıtlarında ı 934 de daha önceki yıllara ait manastır 
ve müştemilatların kayıtlarının bulunduğu anlaşılmakla, geçmişten beri zilyetliği 
olan yer zilyedine teslim edildiği, 

2863 Sayılı K.T.V.K.K Yasası kapsamanda kalan ve 683 ı Sayılı Orman 
Kanununun 93/1 maddesinin uygulanamayacağı açıkça anlaşılmış olup, asıl 

sorunun Orman İşletme Şefinin orman suç tutanağını düzenletip 6831 Sayılı Yasa 
gereğince tesise el koymakla yetinmesi ve yıkım için müsadere kararının 

beklenınesi gerekli olmasına karşılık, 2863 Sayılı Yasa kapsamında kalan alanla 
ilgili Orman İşletme Şefliği tarafından herhangi bir tebligat yapılmaksızın 
onarını yapılan yerlerin yıkımının gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı ve 
bahse konu yer hakkında 3091 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı, 

4-Adalar Kaymakamlığı tarafından verilen herhangi bir arazinin söz 
konusu olmadığı yukarıda da zikredildiği gibi Kaymakam tarafından kurulan 
komisyonun izinsiz bakım ve onarımının tespiti üzerine 2863 Sayılı Yasaya 
muhalefet dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu 
belirtilmektedir. 

Söz konusu yazının bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Muammer GÜLER 

Vali 

IX.35 - D-lOO Karayolunda Meydana Gelen Kazalara İlişkin· .~ 
Ulaştırma Bakanından Yazılı Sorusu88 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracıhğı ile ve İç Tüzüğün 96. maddesi gereği Ulaştırma 
Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

88 5 Aralık 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7/1123) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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I) Sivas'ın, Kelkit vadisi üzerinde bulunan, Göl ova, Akıncılar, 

Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri ile Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinden geçen 
karayolunda son üç ay içerisinde sık sık meydana gelen trafık kazaları sonucu 1 5 
vatandaşımızın ölümüne sebep olan D-1 00 Karayolu ile ilgili çalışınanız var 
mıdır? 

2) 
nelerdİr? 

D-1 00 Karayolu ile ilgili yapmayı düşündüğün üz çalışmalar 

IX.36 - Ziraat Mühendisleri İle V eteriner Hekimlerin Maaşlarındaki 
Farklılığa İliŞkin Tarım ve Köyişleri Bakanından Yazılı Sorusu ve 
Cevabı89 . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığıyla 7/76 esas numaralı yazılı soru onergeme 
süresi dahilinde cevap alamadım. Bu Sebeple İç Tüzüğümüzün 96. maddesi 
gereği yazılı soru önergemi tekrarlıyorum. Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

1. Bakanlık Teşkilatı kadrolarında çalışan Ziraat Mühendisleri ile 
Veteriner Hekimleri arasında maaş farklılığı var mı? 

2. Eğer var ise bu farklılığın nedeni nedir? 

3. Veteriner Hekimler aleyhine olan bu farklılığı gidermek için her hangi 
bir çalışınanız var mı? 

89 22 Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /963) esas numaralı yazılı 
soru önergesi Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından 
cevaplandırılmıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 10, 
Birleşim 40, 18/12/2007, Sayfa 297 (Soru)-303 (Cevap)) 
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T.C. 

TARIMVEKÖYİŞLERİBAKANUGI 

Strateji Geliştinne Başkanlığı 
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Sayı: B.l2.0.SGB.0.03-610-4670 18 Aralık 2007 

Konu: Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: 03.12.2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.IOı 00.02-ı 888 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan ... , Sivas Milletvekili Muhsin Y AZICIOÖLU'na ait 
7/963, . . . esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 
EKLER: 

ı. 

2. Görüş 7/963 (I sayfa) 
CEVAP ı) Bakanhğımız Teşkilatı kadrolarında görev yapan Ziraat 

Mühendisleri ile Veteriner Hekimleri arasında maaş farkı bulunmaktadır. 

CEVAP 2) 5473 sayılı Kanunla, 657 sayılı :pevlet Memurlan Kanununun 152 
nci maddesinin "II-Tazminatlar kısmının; 

a) 1- "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinin (I) numaralı alt 
bendinde yer alan % ı 45'ine ibaresi % 168'ine şeklinde değiştmlmiş ve aynı bendin 
sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Teknik Hizmetler Sınıfina dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma 
mahallelerinde fiilen çalışanlara, bulunduklan kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışan 
her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle toplamı 60 
puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere· ek özel hizmet 
tazminatı verilebilir." olarak değiştirilmi ş olduğundan maaş farkı meydana 
gelmiştir. 

CEVAP 3) Veteriner Hekimlerin Teknik Hizmetler Sınıfı personeliyle 
arasındaki maaş farkının giderilmesi için; Sağlık Hizmetleri Sınıfinda görev yapan 
Veteriner Hekimlerin % 145 olan Özel Hizmet Tazminatı tavanının % 168'e 
çıkarılması, Büyük Proje Tazminatının % 30'a, Arazi Tazminatının ise % 30 olarak 
değiştirilmesi ile ilgili olarak, Bakanlığımızın yeniden yapılandınlması kapsamında 
hazırlanan Kanun Tasarısında Veteriner Hekimlerin özlük haklarının 
iyileştirilmesi için teklifyapılmıştır. 
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IX.37 - BAG-KUR Emeklileri Arasındaki Maaş Farkına İlişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Yazılı Sorusu ve Cevabı90 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığı ile ve İç Tüzüğün 96. maddesi gereği Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

I) Bağ-Kur'dan emekli maaşı alanlar arasında "aynı basamaktan prim 
ödeyenlere" aynı 'emekli maaşı ödenmekte midir? 

2) Aynı, basamaktan prim ödeyeniere farklı emekli maaşı ödenmekte ise 
bunun nedeni nedir? 

3) Ayn~· basamaktan üstelik fazla prim ödeyerek emekli olanların kendi 
eşiti basamaktan emekli olan diğerleri ile eşit maaş alamıyorlar ise bu 
mağduriyeti giderrnek için herhangi bir yasa hazırlığın ız var mıdır? 

T.C. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı: B. 13. ŞGB.0-12.00-00/610-2321 

·Konu: Yazılı Soru Önergesi 

4 Aralık 2007 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: 15111/2007 tarih ve A.O 1.0.GNS.O. I 0.00.02-1260 sayılı yazınız. 

90 5 Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7 /628) esas numaralı yazılı soru 
önergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından cevaplandırılmıştır. 
(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 30, 5/12/2007, 
Sayfa 144-145) 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU 1 215 

Sivas MilJetvekili Muhsin Y AZICIOGLU'na ait 7/628 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabİ 
bilgi ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: I yazı 

Faruk ÇELİK 

Bakan 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun 7/628 Esas No'lu Yazılı Soru 
Önergesine İlişkin Cevap 

O 1/0 I /2000 tarihinde yürürlüğe giren 444 7 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri uyarınca aylık hesaplama usulü değişmiştir. Bu Kanundan önce 
sigortalılara ve basamak yükseltmesi yapan sigortahlara en son prim ödedikleri 
veya intibak ettikleri basamak esas alınarak aylıklan bağlanmakta iken, 

444 7 sayılı Kanun, sigortalım n en son bulundukları basamaktan aylık 
bağlanması yerine sigartahlık süresince ödedikleri primierin güneellenmiş 

değerleri üzerinden ortalama kazançları esas alınarak aylık bağlanması usulünü 
getirmiştir. 

Yine bu Kanunla getirilen geçici düzenleme ile 2000 öncesi sigartah 
hizmetlerine ilişkin sigortaimm 31112/1999 tarihinde bulunduğu basamak esas 
alınarak 2000 öncesi kısmi aylığının, 2000 sonrası primlerinden ortalama 
kazancı bulunarak 2000 sonrası kısmi aylığının hesaplanarak bunların 

toplamından bağlanacak aylığın bulunması öngörülmektedir. 

Sigortaltiarın aylık hesabında 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 
(01/01/2000) ile aylık başlangıç tarihi arasında aylar itibariyle prim ödediği 
gelir basamaklarının bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate 
alınarak, aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir basamakları 

üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortalamadan, basamaklar arasındaki sosyal 
destek ödemesinden, sosyal yardım zammı farklılıklarından ve aylıklarda 

sigortaltiarın durumlarına göre yapılması gereken kesintilerden dolayı 

sigartahların aylıklarmda farklılıklar meydana gelmektedir. 

2003 yılında basamak yükseltmesi yapan sigortalılanmızın 31/12/1999 
tarihinde bulundukları basamakları üzerinden 2000 öncesi kısmi aylıkları, 2000 
sonrasında ise ödedikleri primler ve basamak yükseltme için ödedikleri primler 
üzerinden 2000 sonrası kısmi aylıkları hesaplanarak aylıkları bağlanmıştır. Bu 
durumdaki sigortalılarımızın 31/12/1999 tarihi itibariyle bulunduklan 
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basamakların düşük olması nedeniyle 2000 öncesi kısmi aylığı ve dolayısıyla 
bağlanan aylıklan düşük kalmaktadır. 

Basamak yükseltme hakkından faydalanıp, yaşlılık aylığı talebinde 
bulunan sigortaltiara 2000 yılından sonra, basamak yükseltme öncesinde ve 
basamak yükseltme yaptıktan sonra basarnaklara ilişkin bekleme süreleri 
içerisinde ödedikleri primiere ilişkin gelir tutarları ile basamak yükseltme 
sırasında basamak yükseltme tarihinden ileriye doğru o tarihteki gelir tutarları 
üzerinden toplu olarak ödedikleri primiere ilişkin gelir tutarlarının aritmetik 
ortalaması esas alınara~ aylıklarının belirlenmesi yönündeki çalışmalarımız son 
aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

IX.38 - Ziraat Mühendisleri ile Veteriner Hekimlerin Maaşları 
Arasındaki Farklılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından Yazılı 
Sorusu91 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığıniz aracılığıyla ve İç Tüzüğümüzün 96. maddesi gereği Sayın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını istediğim sorular 
aşağıdadır. 

Gereğini arz ederim. 

I. Bakanlık Teşkilatı kadrolannda çalışan Ziraat Mühendisleri ile 
Veteriner Hekimleri arasında maaş farklılığı var mı? 

2 Eğer var ise bu farklılığın nedeni nedir? 

3. Veteriner Hekimler aleyhine olan bu farklılığı gidermek için her hangi 
bir çalışınanız var mı? · 

Muhsin Y AZICIOGLU 
BBP Genel Başkanı 
Sivas Milletvekili 

91 29 Ağustos 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (7176) esas numaralı yazılı 
soru önergesi süresi içerisinde cevaplandırılmamıştır. 
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Bölüm X 

KANUN TASARI VE TEKLiFLERİNİN 
GÖRÜŞMELERiNDEKi ÖNERGELERİ VE 

KONUŞMALARI92 

ı 217 

92 Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde önce tasarı veya tekiitin 
tümü üzerinde görüşme yapılmakta, maddelerine geçilmesi kabul edildiğinde her bir 
madde ayrıca görüşülmektedir. Görüşmeler; konuşmalar, soru-cevap işlemi, değişiklik 
önergesi işlemi ve oylama şeklinde gerçekleşir. Esas komisyon, hükümet, siyasi parti 
grupları ve şahsı adına iki milletvekili konuşma yapabilmektedir. Her bir madde 
üzerinde en çok yedi adet değişiklik önergesi verilmesi mümkündür. Genel Kuruldaki 
görüşmelere başlanıncaya kadar bir milletvekilinin, başlandıktan sonra. en az beş 

milletvekilinin imzasıyla değişiklik önergesi verilebilir. Değişiklik önergesinin 
gerekçesini açıklamak üzere önerge sahibi milletvekili konuşma yapabilir. 
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x.ı - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
Görüşmelerinde 2 nci Madde Üzerindeki Değişiklik Önergesi ve 
Yaptığı Konuşması (4 Mart 2008)93 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmektc olan 117 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğu için tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor m_u? 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas 

İÇİŞLERi KOMiSYONU BAŞKANI TEVFiK ZİY AEDDİN 
AKBULUT (Tekirdağ) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükumet? 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Yazıcıoğlu konuşacak mısınız? 

MUHSiN Y AZICIOGLU (Sivas)- Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan, idari ve mahalli özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. 

93 5747 sayılı kanun olarak kabul edilen (l/529) esas numaralı ve 117 sıra sayılı kanun 
tasarısıyla, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki ilk kademe belediyelerinin tüzel 
kişiliği sona erdirilerek mahalleye dönüştürülmekte, bazı yeni ilçeler kurulmakta, 
nüfusu iki binin altına düşen belde belediyeleri köye dönüştürülmektedir. Yazıcıoğlu, 
Tasarının 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasına yönelik önergesi üzerinde söz alarak 
nüfusu iki binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesine karşı çıkmış ve küçük 
yerleşim yerlerinde belediye teşkilatlanması ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine 
ilişkin önerilerini sunmuştur. Oylanan değişiklik önergesi reddedilmiştir. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt, Birleşim 72, Sayfa 762, 764) 
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Belediyeler köy yaşamından kent yaşamına geçişin ilk adımı olmakla, 
modem dünyaya ve şehir yaşamına uyum sağlama ve sosyal gelişmenin 

sağlanması hususunda önemli görevler üstlenmiş kurumlar olarak, ülkemize ve 
halkına önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda, belde halkına eğitim, 
sağlık, kültür, tarım, hayvancılık alanında da öncülük yaparak, halkın yaşam 
düzeyinin yükseltilmesine, istihdamın artırılınasına ve kentlere göçün 
önlenmesine büyük katkılar sağlamış ve politikalar üretmişlerdir. 

Bir taraftan köylerden büyük kentlere göçlerin önlenmesi için çareler 
aramaya ve politikalar geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan sadece nüfus 
sayısına dayanarak belediyeleri kapatmak tezat oluşturmaktadır. Bu 
belediyelerin kapatılması göçü artıracaktır. Belediye hizmetlerini almaya ve 
belediye yönetimine alışmış köy halkı köy yaşamına adapte olamayacak ve 
büyük kentlere taşınacaklardır. Birçok belediyenin coğrafi konumları ve fiziki 
şartları, merkeze olan uzaklıkları itibarıyla, yerinden yönetim yerine merkezi 
yönetim tarafından hizmet götürülmesi güç olacaktır. 

Belediyeler, geçmişte olduğu gibi bugün de, elektrik, su, temizlik, 
itfaiye, cenaze, ulaşım, eğitim, spor, parklar, çevre, yol ve meydan_ 
düzenlemeleri, ağaçtandırma gibi konularda belde halkına hizmet vermektedir. 
Bu nedenlerle, belediyeler nüfusuyla değil, hizmeti, işleyişi, coğrafi konumu ve 
ifa ettiği görevler itibarıyla değerlendirilmeli ve ülkemize ve insanımıza kattığı 
maddi ve manevi· değerler göz önüne alınarak karar verilmelidir. Bu belediyeler 
bir yük değil, güçtür. Büyük çoğunlukla bu belediyeler bütçelerinin yüzde 70'ini 
kendi öz kaynaklarıyla temin etmektedirler. Kapatılması planlanan yaklaşık 
dokuz yüz civarında belediyede ı milyon 300 bin ila ı milyon 500 bin kişi 
yaşamaktadır. ı milyon 300 bin kişiyi on ile çarptığınızda I 3 milyon YTL'dir. 
Bu da abartılacak bir husus değildir. Zaten belediyelerin personeli özlük 
haklarıyla birlikte kamuya devrediliyor. BELDES, KÖYDES projeleri 
ödenekleri de verilecektir. Bu belediyelerin kapatılması yerine, çıkarılacak bir 
kanunla belde belediyelerine uzaklığı 5 ya da 1 O kilometre mesafede bulunan 
köylerin pergel sistemi uygulanarak resen bu belediyelere bağlanarak hem 
belediye hizmetlerinden daha çok kişinin yararlanması hem de bu belediyelerin 
tüzel kişiliklerinin korunması daha isabetli bir karar olacaktır. 

Bu belediyelerin müktesep haklarının yöre halkına sorulmadan ortadan 
kaldırılmasını Anayasa'mıza aykırı buluyorum ve düzeltilmesini istiyor, yüce 
Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Beraber işleme aldığımız önergeleri oylarımza sunuyorum: Kabul 
edenler ... Kabul etmeyenler. .. Önergeler kabul edilmemiştir. 
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X.2 - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
Görüşmelerinde 4 üncü Madde Üzerindeki Değişiklik Önergesi ve 
Yaptığı Konuşması (6 Mart 2008)94 

. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

GörüŞülmekte olan ı ı 7 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Ayşe Jale Ağırbaş, İstanbul 

Hüseyin Pazarcı, Balıkesir 

Hasan Erçelebi, Denizli 

Süleyman Yağiz, İstanbul 

Madde 4- Bu kanun yapılacak ilk yerel seçimlerde oluşan yerel 
yönetimlerin görev süresinin sona ermesi ile yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

İÇİŞLERi KOMiSYONU BAŞKANI TEVFiK ZİY AEDDİN 
AKBULUT (Tekirdağ)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükumet? 

İÇİŞLERi BAKANI -BEŞiR ATALAY (Ankara)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Yazıcıoğlu .. 

MUHSiN . Y AZICIOGLU (Sivas) 
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

,Sayın Başkan, değerli 

Tabii, bu görüşülmekte olan kanunun· tümüyle ilgili · itirazlarımız 
olmakla beraber, daha önce, bildiğiniz üzere, · Anayasa'nın 67'nci maddesinde 
"Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz." denilmektedir. Burada sadece, bu 

94 Yazıcıoğlu, tasarının yürürlüğe ilişkin 4 üncü maddesi üzerinde verdiği önergeyle 
yürürlüğün, ilk yerel seçimlerde oluşan yerel yönetimlerin görev sürelerinin sona 
errnesine, yani bir sonraki yerel seçimlere ertelenmesini önermiştir. Önergesi üzerinde 
söz alan Yazıcıoğlu, nüfusu iki binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin 
kırsal göçü tetikleyeceği görüşünü dile getirmiştir. Oylanan değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. İçtüzük gereği görüşmelere başlanıldıktan sonra değişiklik önergesi en 
az beş imzayla verilebildiğinden, önergeyi DSP milletvekilleri de 'imzalamıştır. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 74, Sayfa 104-106) 
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bir yılı kurtarabilmek için, acele bir şekilde bu kanunun çıkartılmaya 

çalışıldığını görüyoruz. 

Ama, bu kanun hazırlanırken, tekniğine baktığımız zaman, kanun 
tekniğinde, belediyelerin kapatılmasıyla ilgili hangi kriterler konulmuş? Bir 
grup öğrenci düşünelim. Bu grup öğrencilerden birincisi matematikte 4 almış, 
fizikte 2 almış, Türkçede 5 almış, tarihte 3 almış; diğer öğrencilerin de her biri, 
her bir derste farklı puanlar almışlar, ama siz, bunlar içerisinde bir tane kriteri 
alıyorsunuz. Sayın Bakan biraz evvel "Kuruluşlarında nüfus sayıları dikkate 
alındığı için kapatılırken de nüfus sayıları dikkate alınıyor." diyor ama, halbuki 
böyle bir durumda temel bileşenler analizi yaparsınız ve bir veri seti 
oluşturursunuz. Bu veri setine göre ortak bir kriter meydana getirirsiniz. Değişik 
bileşenler senteziyle bir yöntem kurabilirsiniz. Yani nüfus, çevre, konum ve 
gelişmişlik ölçüsünü dikkate alırsınız. Bunlar arasında bir ortak kriter 
belirlersiniz. Bunlar yapılmamıştır. Dolayısıyla da, maalesef, sadece nüfus 
sayısı dikkate alınarak kapatılma yöntemine girilmiştir. Bu itibarla, önümüzdeki 
yapılacak olan seçimden daha sonra uygulanması bir hakkaniyet bakımından da 
doğru olur diye düşünüyorum. 

Ayrıca, Sivas'ta "Deliilyas, Kale, Çepni, Eğerci, İnkışla, Suçatı, Havuz, 
Gümüşdere, Çataloluk, Akçakışla, Baharözü, Yenikarahisar, Kalın, Kavak, 
Kümbet, Şeyhhalil, Şerefıye" adlarıyla on yedi tane belediye kapatılıyor. 

Şimdi, İstanbul'a baktığımızda Sivas'ın nüfusundan daha fazla 
İstanbul'da nüfus vardır. Aynı şekilde, İzmir'de, diğer yerlerde Sivas'ın 
nüfusundan fazla nüfus var. Bu, doğudaki birçok ilimizle ilgili de bu şekildedir. 
Neden? Çünkü insanlarımızın doğduğu yerde karnı doymadığı için daha iyi bir 
gelecek aramak üzere büyük şehirlere doğru, gelişmiş şehirlere doğru göç 
etmektedirler. Göç, sosyal bir sorun meydana getirmektedir. Türkiye'deki 
bölgeler arası dengesizlik beraberinde büyük şehirlerde çevre sorunlarını, çarpık 
kentleşmeyle beraber sosyal problemleri artırmakta, kapkaçtan teröre ve 
asayişsizliğe kadar birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 

Şimdi, biz göçü tersine çevirmemiz gerekirken, mesela Sivas'ta 
Dikimevi'ni de aldılar İstanbul'a taşıyorlar. Yani sürekli gelişmişlik seviyesine 
göre köylerden şehirlere, şehirlerden büyük şehirlere doğru göçe katkıda 

bulunmuş oluyoruz. Bugün, burada kabul edilecek olan yasayla da bu göçe 
katkıda bulunulmuş olunacaktır diye düşünüyorum. Dün Temelli'deydim. 
Mesela, Temelli'yi de bağlantısı hiç olmayan bir İlçeye bağlamak suretiyle 
Temelli'yi ortadan kaldırıyorsunuz. Yani, bir çelişkiler yumağı haline getirilmiş 
olduğu gözüküyor. 
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Ve bu kadar belde kapatılırken nüfus sayısına göre kapatıldığına göre ne 
olmuş? Nüfusunda düşme olmuş. Niye nüfus düşer? Göç eder. Göç niye oluyor? 
Çünkü geçim kaygısı var, geçinernedİğİ için göç ediyorlar. (Mikrofon otomatik 
cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

MUHSiN .YAZICIOGLU (Devamla) - Ekonomik politikalarınızın iyi 
olduğunu ifade ediyorsunuz. Eğer gerçekten köye, kırsal kesimlere refah 
getirecek politikalar uygulanmış olsaydı, o zaman bu kadar çok belediyenin 
kapatılması söz konusu olmayacaktı. Bugün, bu kadar çok belediyenin 
kapatılmasına kriter olarak gösterdiğiniz nüfus sayılarındaki düşüş, aynı 

zamanda ekonomik politikalarınızın da yetersizfiğini ve özellikle kırsal alanlara 
karşı insafsız ve acımasız bir ekonomik politika uyguladığınızı ortaya 
koymaktadır diye düşünüyorum. 

Bu çıkarılacak olan yasanın ülkenin genel çıkarlarına uygun olmadığı 
kanaatimi bir kere daha vurgulayarak, hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

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

----------------
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X.3 - Vakıflar Kanunu Tasarısının Görüşmelerinde 25 inci Madde 
Üzerindeki Değişiklik Önergesi ve Yaptığı Konuşması 
(14 Şubat 2008)95 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 98 sıra sayılı kanunun 25. maddesinin anayasaya 
aykırı olduğu için metinden çıkartılmasını arz ve talep ediyoruz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 

Hüseyin Mert, İstanbul 

Harun Öztürk, İzmir 

Recai Birgün, İzmir 

Mustafa Vural, Adana 

BAŞKAN - Komisyon son okuttuğum iki önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMiSYONU BAŞKANI AHMET iYiMAYA (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükumet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HAYATİ 
Y AZI CI (İstanbul)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- ... 

Diğer önerge üzerinde Sayın Yazıcıoğlu. 

Buyurun Sayın Y azıcıoğlu. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 25'inci maddeyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 
Anayasa'mızın temel kurallarına ve eşitlik ilkesine aykırılığı gerekçesiyle söz 
almış bulunuyorum. 

95 5737 sayılı kanun olarak kabul edilen (1/24) esas numaralı ve 98 sıra sayılı Vakıflar 
Kanunu Tasarısının görüşmelerinde, azınlık vakıflarının statüsü ve yabancı vakıfların 
hakları konularında duyulan kaygılar sıkça dile getirilmiştir. Yazıcıoğlu, Tasarının, 

vakıfların yurt dışında teşkilatlanabilmesine, uluslar arası faaliyet ve işbirliğinde 

bulunabilmesine, yurt dışından yardım alabilmesine ilişkin 25 inci maddenin metinden 
çıkarılmasına yönelik önergesi üzerinde söz almış ve milli çıkarları tehdit edebilecek 
faaliyetlere dikkat çekmiştir. İçtüzük gereği görüşmelere başlanıldıktan sonra değişiklik 
önergesi en az beş imzayla verilebildiğinden, önergeyi DSP milletvekilleri de 
imzalamıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 65, 
Sayfa 533-536) 

TBMM KUTUPHANESI



2241 TBMM'de Bir Lider 

Esas itibarıyla, gündemimize getirilmiş olan Vakıflar Yasası'nın 

bütününe baktığımızda, bu Yasa, Lozan Anlaşması'nı delmekte, yabancı ve 
azınlık cemaatlerine özel ayrıcalık tanımakta ve Türkiye'nin dış ilişkilerinde 

dışarıya karşı Türkiye'nin elini zayıflatmakta ve mütekabiliyet esasları itibarıyla 
her ne kadar korunacağı ifade edilmiş olsa bile, bununla ilgili Avrupa 
müktesebatı açısından önceden bunun tedbirlerinin alınmadığı dikkate 
alındığında, bu konuda da Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırılık ifade 
etmektedir. 

Kanun'un 25'inci maddesiyle, vakıflar, vakıf senedinde yer almak 
kaydıyla, uluslararası faaliyet ve iş birliğinde bulunabilecek, yurt dışında şube 
ve temsilcilik açabilecek ve yurt dışında kurulan kuruluşlara üye 
olabileceklerdir. 

Vakıflar, yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan ayni ve nakdi 
bağış ve yardım alıp, yardımda bulunabilecektir. Ancak bu konuda herhangi bir 
izin müessesesi getirilmemiştir. Vakıfların yurt dışı ilişkilerini devlet 
kurumlarının takip etme yetkisini elinden almıştır. 

Türkiye'nin de üyesi olma yolunda üyelik sürecini işlettiği Avrupa 
Birliği müktesebatında, insan haklarının uluslararası alanlarda kullanılması, ulus 
devletlerin kendi vatandaşlarının uluslararası faaliyetlerini takip ve kontrol etme 
hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, yeni Kanun'da belirtilen 
uluslararası faaliyetlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığına önceden bildirilmesi ve faaliyet sonrası da yıllık faaliyet 
raporlarının ilgili kurumlara gönderilmesi zorunluluğu getirilmelidir. Ancak bu 
konuda bir boşluk vardır. Yeni Kanun, uluslararası faaliyet boyutuyla bu 
konuda temel kanun olan Türk Medeni Kanunu hükümlerini aşan düzlemler 
getirmektedir. 5253 sayılı Demekler Kanunu'nun 5'nci maddesinin ikinci 
fıkrasında "Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, 
temsilcilik veya şube açabilir, demek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş 
demek veya üst kuruluşlara katılabilirler." hükmü yer almasına rağmen, madde 
hükmünün vakıflara uyarlanması yapılmayarak, yani hiçbir izin düzenlemesi 
getirilmeyerek Türk Medeni Kanunu'nun 117'nci maddesiyle getirilen kıyas 
hükmü çiğnenmiştir. 

Bütün bunlar dikkate alındığında, Türkiye'nin içeride oluşturulacak 
olan, oluşturulan birtakım vakıflar vasıtasıyla tamamen denetimden uzak ve 
kontrolü mümkün olmayan, herhangi bir şekilde muhakeme edilmesi halinde 
uluslararası boyuta mahkemeleri taşıyabilecek ve böylece uluslararası 

mahkemelerde de bizi sıkıntıya sokabilecek bir durum ortaya çıkmaktadır. 
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Bu şartlar altında Soros Vakfının çevremizde gerçekleştirmiş olduğu 
eylemiere ve devletlerin iç işlerine karışma potansiyeline baktığımız zaman, 
Soros'un kendi yazmış olduğu kitabını okuduğumuz zaman, o kitapta bazı 
devletlerin iç işlerine nasıl karıştıklarını ve vakıfları yoluyla, vakıfları 

marifetiyle o ülkelerde nasıl bir düzen değiştirme potansiyeline sahip olduğuna 
yönelik itiraflarını dikkate aldığımızda, Türkiye'nin ciddi bir tehditle karşı 

karşıya olacağını düşünüyorum. 

Bu sebeple, gündemimize getirilmiş olan Vakıflar Yasası'nı Türk milli 
menfaatlerine uygun görmediğimi, bu noktada çok ciddi şekilde Türkiye'nin 
milli menfaatlerini tehdit eder bir boyutta olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu 
Yasa'nın bir an evvel geriye çekilmesini ve Vakıflar Yasası'nın, tekrar, daha 
ciddi tartışmalar yapıldıktan sonra ancak gündeme getirilmesini faydalı 

buluyorum. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Devamla) - Bu duygular içerisinde, iktidar 
partisinin ciddi bir veballe karşı karşıya olduğunu burada ifade etmek istiyorum. 

Bu konuda, elbette Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye'nin milli 
menfaatlerine aykırı, milli çıkarlarımıza uygun olmayan ve bununla 
bağdaşmayan bir yasayı, her türlü ikaza rağmen, muhalefete rağmen, sadece 
çoğunluğa dayanarak geçirmesinin, burada ciddi bir vebal ortaya koyduğunu 
ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yazıcıoğlu. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükfımetin katılmadığı iki 
önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. .. 
Önergeler kabul edilmemiştir. 
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X.4 - Suriye Sınırındaki Mayınların Temizlenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı Üzerindeki Değişiklik Önergeleri96 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca 
Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile ihale İşlemleri" Hakkında 
Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

MADDE 2 - (1) Mayın temizleme işi öncelikle 4/1/2002 tarihli ve 
4 734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca 
hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılır. Hazineye ait ya da Maliye 
Bakanlığınca idare edilen mayından temiztenecek alanlar ile müstakil 
kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden 
Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması 

amacıyla öncelikli olarak bu arazilerin kamulaştırıldığı ailelere ve bölge 
halkına Maliye Bakanlığı tarafından kiraya verilir. Mayınlı alanda 
bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurlu Kararı gereğince belirlenen askeri 
yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi 
için ihtiyaç duyulacak alanlar temizlenmekle birlikte, devredilemez veya 
kiralanamaz. 

Gerekçe: Mayın temizleme işi ile tarımsal işletme işi ayrı bir ihtisas 
gerektirmektedir. Bu sebeple mayın temizleme görevinin verildiği şirketle 
arazinin tarımsal amaçla kullanacak şirketin aynı olmaması daha uygundur. 
Ayrıca bu bölge mayınlanırken arazisi kamulaştıolan bölge halkımızın 
elinden alınan arazilerinin tekrar o ailelere ve/veya bölge halkına kiralanması 
daha hakkaniyetli olacaktır. Bu amaçla hem arazi tekelleşmesi engellenmiş, 
hem de yabancıların sınır bölgemize 44 yıllığına yerleşmesinin önüne 
geçitmiş olacaktır. Yine bu sayede bölge halkının ekonomik ve sosyal 
yönden gelişmesi sağlanmış olmaktadır. 

96 TBMM Genel Kurulunda büyük tartışmalar ve uzun görüşmeler sonrası 4 Haziran 
2009 tarihinde kanunlaşan tasarı üzerinde Yazıcıoğlu, 7 Ekim 2008 tarihinde iki tane 
değişiklik önergesi vermiştir. Mayından temizlenecek arazilerin kullanımı konusundaki 
kaygılarla hazırlanmış bulunan değişiklik önergeleri, Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle 
işleme konulmamıştır. (TBMM Arşivi, 5903 sayılı kanun dosyası) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak 
Mayın Temizleme Faaliyetleri ile ihale İşlemleri" Hakkında Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

MADDE 3 - (I) Maliye Bakanlığınca yapılacak m ayın temizleme 
ihalesinde, mayın temizleme süresi taşınınaziarın yükleniciye tesliminden 
itibaren 5 yıldır. 

Gerekçe: Aynı kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki 

yapılacak değişikliğe bağlı olarak bu madde değiştirilmiştir. 

X.5 - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirler Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısının Geçici 9 uncu Maddesi Üzerindeki 
Değişiklik Önergesi (1 Mayıs 2008)97 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 216 sıra sayılı "Serbest Muhasebecil ik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" çerçeve 20 nci maddesinin 
Geçici Madde 9 uncu maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas Milletvekili 

97 5760 sayılı kanun olarak kabul edilen (1/549) esas numaralı ve 216 sıra sayılı kanun 
tasarısıyla, kanun kapsamındaki unvanıara sahip olma şartları yeniden düzenlenmekte, 
oda ve birlik yönetimiyle ilgili bazı hususlarda değişiklik yapılmaktadır. Yazıcıoğlu 
tasarıyla kanuna eklenen geçici 9 uncu maddede verdiği önergeyle belli görevlerde 
bulunanlar için yeminli mali müşavir olmada görev süresi sınırının kaldırılmasını 

önermiştir. Gerekçesi okunan önerge oylanmış ve reddedilmiştir. (TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 2, Cilt 19, Birleşim 98, Sayfa 954-955) 
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b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik 
sınavını vermiş olanla~ ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılan konularda 
profesörlük unvanını almış olanlar için yeminli mali müşavirlik, 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANI . SAiT AÇBA 
(Afyonkarahisar)- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN- HÜkumet? 

MALiYE BAKANI KEMAL UNAKlT AN (Eskişehir)- Katılmıyoruz. 

BA~KAN - Gerekçeyi o~utuyorum: 

Gerekçe: Bu önerge ile kanunda öngörülen meslekte· on yılını 

tamamlayanların şartı kaldırılmış olmaktadır. Böylece kanun yürürlüğe 

girdiğinde on yılını taı:namlamamış olan muhasebecilerin de ruhsat alma hakkı 
verilmiş olmaktadır. · · 

BAŞKAN - Önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler. .. Kabul 
etmeyenler~ .. Önerge kabul edilmemiştir. 

X.6 - Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri Üzerindeki 
Değişiklik Önergesi ve Yaptığı Konuşması (22 Ekim 2008)98 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
., 

Görüşülmekte olan 298 sıra sayılı "Yüksek Öğretim Kanununda 
Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısının" I inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasının b bendine "intibak süreci içinde devam hakkını kullanan öğrenciler 

98 Öğrenci affı olarak bilinen, ilişikieri kesilen yüksek öğrenim öğrencilerine 
öğrenimlerine devam etme imkanı sağlayan 5806 sayılı Kanunun Genel Kuruldaki 
görüşmelerinde Yazıcıoğlu, I inci madde üzerinde verdiği değişiklik önergesiyle, 
uygulamada sorun yaşayacak bazı alanlardaki öğrenciler için kolaylık öngörmüştür. 
Konuşmasında, Meclisin ilişiği kesilen öğrencilere yönelik kanun çıkarması yerine 
eğitim sistemi içerisinde okuldan bağı koparmayacak yöntemler geliştiritmesini ve 
bunun ötesinde kapsamlı bir yüksek öğrenim reformu yapılmasını öneren 
Yazıcıoğlu'nun önergesi reddedilmiştir. Söz konusu Kanuna dayanak teşkil eden dört 
kanun teklifinden (2/20) esas numaralı· kanun teklifi Yazıcıoğlu'na aittir. (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 30, Birleşim 9, Sayfa 85-86) 
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istemeleri halinde seçmeli derslerini değiştirebilirler," ibaresinin eklenmesini ve 
ı inci maddesinin ı O uncu fıkrasında yer alan "öğrenimlerini tamamlamaları 
kaydıyla mezuniyetlerini" ibaresinin "başarısız olduğu derslerden başarılı 

olmalarını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas Milletvekili 

MİLLI EGİTİM, KÜL TÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMiSYONU 
BAŞKAN V EKİLİ NECA T BİRİNCİ (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükumet? 

MİLLI EGiTiM BAKANI HÜSEYiN ÇELİK (Van) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, buyurun. 

MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşülmekte olan 298 sıra sayılı Yüksek Öğrenim Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın l'inci maddesinin (1 O)'uncu 
fıkrasında yer alan "tamamlamaları kaydıyla mezuniyetlerini" ibaresinin yerine 
"başarısız oldukları derslerden başarılı olmalarını müteakip" ibaresinin 
konulmasını istememizin sebebi, burada asistanlık görevindeyken derslerinden 
dolayı başarısız olduğu için hakkını kaybetmiş olanlar tekrar kazandıklarında o 
yılki öğrenim döneminin bitmesine kadar beklediği zaman dört yıl gibi bir 
zaman kaybına sebep olmaktadır. Bundan dolayı da bir hak kaybı söz 
konusudur. Bunun düzeltilmesini faydalı gördüğüm için teklif ediyorum. 
Teklifimin kabul edilmesini rica ediyorum. 

Ayrıca, yine 1 'inci maddenin (3)'üncü fıkrasının (b) bendine "intibak 
süresi içerisinde devam hakkını kullanan öğrenciler istemeleri halinde seçmeli 
derslerini değiştirebilirler" cümlesinin eklenmesini istememin sebebi de burada 
aslında branşında olmayan, mecburen seçmeli dersi almış olanlar, sadece bu 
derslerden başarısız oldukları takdirde, geri dönseler bile aynı dersten tekrar 
başarısız olacaklar. Onun için bunlara seçmeli derslerinin yeniden tercih 
yapmalarına imkan verilmesi halinde daha başarılı olacaklarını düşünerek bu 
teklifimin de burada dikkate alınmasını rica ediyorum. 

Tabii, biz, seçimlerden hemen sonra buraya gelindiğinde ilk önce, 
öğrenim hakkını kaybetmiş olan öğrencilerin yeniden öğrenim hakkına 

kavuşabilmelerini sağlamak maksadıyla bir önerge vermiştim. Yoğun bir 
mücadele dönemi geçti ve bunun sonucunda bugün bu noktaya gelindi. 
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Bu tasarının hazırlanmasını sağlayan başta Hükumet olmak üzere bütün 
siyasi parti gruplarına öğrenciler adına da teşekkür ediyorum burada ve bu 
kanunun geçmesi durumunda bundan elde edilecek hakkı en iyi şekilde 

kullanarak ailelerine, ülkelerine faydalı olabileceklerine inanıyorum ve 
dolayısıyla bu kanunun başta öğrencilerimize, ailelerine hayırlar ve uğurlar 
getirmesini temenni ediyorum, başarılar diliyorum. 

Tabii ki sadece af kanunu çıkartmak yetmiyor. Ve birçok tartışma 
içerisinde bir konu gündeme geldi; "Af kanununu Meclisin yetkisinden alalım 
YÖK' e verelim." falan gibi tartışmalar da oldu. Halbuki birçok ülkede, diğer 
ülkelerde öğrencinin kalması diye, okuldan atılması diye bir şey söz konusu 
değildir. O sebeple bir daha af kanunu ihtiyacı duyulmayacak şekilde, başta 
YÖK Kanunu olmak üzere üniversitelerimizin fonksiyonlarını yeniden 
düzenieyecek şekilde ciddi bir üniversite reformuna Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 
Üniversitelerin fonksiyonlarını kalkınmada öncülük yapacak şekilde yeniden 
düzenlemek gerektiğini düşünüyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, 

öğrencilerimizin burs, yurt ve harç sorunlarını düzenieyecek yeni düzenlemelere 
ihtiyaç vardır. Ayrıca, ara eleman ihtiyacı bugün Türkiye'de çok yoğun hale 
gelmiştir. Bunların da, üniversitelerimizin her yerde açılmasını sağlarken bu 
alandaki ihtiyaçların da yeniden düzenlenmesinin mutlaka gerekli olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Ve öğrenim hakkını kaybetmiş olan çocuklarımızın 
tekrar öğrenim haklarını elde etmelerini, 1980 yılından bu tarafa sağlamamız 
gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunu gerçekleştiremediğimiz için, af kanunu 
çıkmış olmasına rağmen, sadece bundan yararlanamayanların, hiç 
yararlanmamış olanların yararlanması şeklinde getirmiş olduk. Ama benim de 
tercihim, 1980'li yıllardan bu tarafa başlamasıdır çünkü birçokları bu hususta 
bundan yararianmış olabilirler. 

Ben, kanunun hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK,.,.PARTİ 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

Komisyonun ve Hükumetin katılmadığı önergeyi oylarımza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler. .. Önerge kabul edilmemiştir. 
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Bölüm XI 

KANUN TEKLİFLERİ99 

XI.l - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi100 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Tekliflm ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 14.09.2007 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

99 Kanun önermeye milletvekilleri ve hükümet yetkilidir. Hükümetin önerisine kanun 
tasarısı, milletvekilinin önerisine kanun teklifi denir. Bir milletvekilinin imzasıyla da 
kanun teklif edilebilir. Kanun teklifleri, mevcut bir kanunda değişiklik, ekleme çıkarma 
yapılması şeklinde olabileceği gibi yeni bir kanun düzenleme şeklinde de olabilir. Bir 
kanun teklifi, TBMM Başkanlığına takdim yazısı, genel gerekçe, madde gerekçeleri ve 
maddelerden oluşur. Meclis Başkanı, kanun tekliflerini ilgili komisyon veya 
komisyonlara gönderir. Komisyonda görüşülerek rapora bağlanan kanun teklifi Genel 
Kurulda görüşütür ve kabul edilirse kanunlaşır. Cumhurbaşkanına gönderilen kanun 
onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanınca yürürlüğe girer 
100 17 Eylül 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/l O) esas numaralı İçtüzük 
değişikliği teklifi ile Mecliste grubu olmayan partilere mensup milletvekillerin Genel 
Kuruldaki görüşmelerdeki söz hakkını garantileyen değişiklikler öngörülmektedir. 
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Genel Gerekçe 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nü ve Mecliste'ki görüşmeleri 
daha demokratik hale getirmek, Meclis'te temsil edilen partilere göstermelik 
değil, gerçek anlamda bir temsil imkanı tanımak, çok sesliliği ve en üst seviyede 
katılımı sağlayarak, Meclis'teki müzakerelerin verimini artırmak. 

Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin gerçek anlamda 
temsil edildiği, düşünceyi ifade hürriyetinin en geniş anlamda kullanılabildiği, 
daha saygın bir yer haline gelmiş olacaktır. 

Nitekim Anayasa'nın 68. maddesinin 2. fıkrası bu konuda temel bir 
dayanak teşkil eder. Orada "Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın 

vazgeçilmez unsurları dır." denilm iş ve grup kavramı yerine parti kavramı ön 
plana çıkarılmıştır. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1- İçtüzüğün Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 59 
uncu maddesinde "Hükümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, 
Başkan, bu istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, siyasi parti 
grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına 

sahiptirler." Denmektedir. Yapılacak İçtüzük değişikliği ile grubu olmayan 
siyasi partilere de Meclis Kürsüsünden görüş ve düşüncelerini beyan etme 
imkanı sağlanmış olacaktır. 

Madde 2- İçtüzüğün Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 6 I 
inci maddesinde "Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir. 

Genel Kurul gerekli görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde olmak üzere sırayla söz verilir. 

Hükümete, esas komisyona ve siyasi parti gruplarına söz almada 
öncelik tanınır." Denmektedir. Bu madde de yapılacak değişiklikle grubu 
olmayan partilerin de söz almada öncelik sırası verilmiş olacaktır. 

Madde 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 72 nci 
maddesinde "Tüzük'te başkaca bir hüküm yoksa her konuda, her siyasi parti 
grubunun grupları adına, bunlar dışında iki üyenin de kendileri adına birer defa 
konuşma hakları vardır." Denmektedir. Bu maddede yapılacak bu değişiklikle 
grubu olmayan siyasi partilerinin bir milletvekilinin partileri adına konuşma 
hakkı doğacaktır. 

Madde 4- Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 8 I inci maddesinde 
"Aksi, Danışma Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul'ca kararlaştırılmamışsa; 

kanun tasarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasi parti grupları, komisyon ve 
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Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmişer, diğer üyeler tarafından yapılan 
konuşmalar onar dakikadır." Denmektedir. Bu maddede de yapılacak 

değişiklikle yine grubu olmayan siyasi partilerin milletvekillerine görüşüten 
kanun tasan ve teklifleri hakkında partilerinin görüş ve önerilerini bildirme 
imkanı verilmiş olacaktır. 

Madde 5- Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 86 inci maddesinde 
yapılacak bu değişiklikle "Tasarı veya tekiitin tümünün kesin olarak 
aylanmasından önce milletvekilleri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden 
belirtmek isterlerse grubu olmayan siyasi partilerin temsilcilerine öncelik 
tanıyarak, lehte ve aleyhte birer kişiye söz vermesi sağlanmış olacaktır. 

Madde 6- Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 1 02 nci maddesinde 
"Genel görüşme açılıp, açılmamasına Genel Kurul karar verir. 

Genel Kurul'da bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasi parti grupları 
ve istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun 
göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir." Denmektedir. Bu madde de 
yapılacak değişiklikle grubu olmayan siyasi partilerin milletvekillerinin 
konuyla ilgili parti görüş ve düşüncelerim meclis kürsüsünden açıklama imkanı 
sağlanmış olacaktır. 

Madde 7- Yürürlük maddesidir. 

Madde 8- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi 

Madde 1- 5/3/1973 tarihli ve 584 Karar numaralı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 59- Meclis Genel Kurulu'na duyurulmasında zaruret görülen 
olağanüstü acele hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle 
en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir. Hükümet bu konuşmalara cevap 
verebilir. 

Hükümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu 
istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, siyasi parti grupları birer 
defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. Grubu 
bulunmayan partilerin milletvekillerinden birer kişiye de beş dakikayı 
geçmemek üzere söz verilir." 

Madde 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 61 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 61- Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir. 
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Genel Kurul gerekli görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde olmak üzere sırayla söz verilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz sırasına göre söz alanların 
adlarını okutur. 

Hükümete, esas komisyona, siyasi parti gruplarına ve grubu 
olmayan partilerin de birer milletvekiline, söz almada öncelik tanınır. İlk 
öncelik esas komisyona, ikinci öncelik Hükümete, üçüncü Öncelik siyasi parti 
gruplarına aittir. Siyasi parti gruplarına istem sırasına göre söz verilir. 

Grup sözcüleri, yetki belgelerini Başkanlığa vermek zorundadırlar. 

Son söz milletvekilinindir. 

Bir milletvekili, söz sırasını diğerine verebilir. Söz sırasını bir 
başkasına veren milletvekili, bundan faydalanan milletvekilinin sırasında 

konuşabilir." 

Madde 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 72 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 72- Tüzük'te başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her 
siyasi parti grubunun gruplan adına, grubu olmayan partilerden birer 
milletvekilinin partileri adına, bunlar dışında iki üyenin de kendileri adına 
birer defa konuşma hakları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan soma 
görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmemişse, Başkan görüşmelerin 
tamamlandığını bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmiş ve bu önerge de 
Genel Kurul'un işaret oyuyla kabul edilmiş ise, birinci fıkra gereğince siyasi 
parti gruplarına, grubu olmayan partilerin birer temsilcisine ve diğer 

milletvekilierine ikinci defa konuşma hakkı doğar." 

Madde 4- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 8 I inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 81- Kanun tasan ve teklifleri; Genel Kurul'da, aşağıda 

belirtilen usule göre görüşülür: 

a) Tasarı veya tekiitin tümü hakkında görüşme açılır. 

b) Tasarı veya tekiitin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap 
işlemi yapılır. Tasarı veya tekiitin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, 
maddeler üzerinde on dakika ile sınırlıdır. 

c) Tasarı veya tekiitin maddelerine geçilmesi oylanır. 
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d) (İptal: Ana. Mah.'nin 31.01.2002 tarih ve E. 2001/129, K. 2002/24 
Sayılı Karan ile) 

e) Tasan veya tekiitin tümü oylamr. 

Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasan ve tekliflerinin tümünün veya 
maddelerinin oylanması, açık oylamaya tabi işlerden değilse, yirmi üyenin 
talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle yapıhr. 

Aksi, Damşma Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul'ca 
kararlaştınlmamışsa; kanun tasarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasi parti 
grupları, komisyon ve Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmişer, grubu 
olmayan partilerin temsilcileriyle, diğer üyeler tarafından yapılan 

konuşmalar onar dakikadır. 

Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yansı kadardır. 

Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasan ve 
teklifleri, Genel Kurul'ca reddedilmiş olur. 

Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir 
daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilen 
kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun 
görüşmelerine başlamadan önce Genel Kurul'ca görüşmesiz karar verilebilir. Bu 
durumda, sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açıhr. Kanunun 
tümünün görüşülmesine karar verilmesi durumunda ise Kanun yukarıdaki 

fıkralara göre görüşülür. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır. 

Madde 5- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 86- Tasan veya tekiitin tümünün kesin olarak oylanmasından 
önce milletvekilleri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse; 
Başkan, grubu olmayan partilerin temsilcilerine öncelik tanıyarak, lehte ve 
aleyhte birer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık ve gerekçel i yapılır." 

Madde 6- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 1 02 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE I 02- Genel görüşme açılması, Hükümet, siyasi parti gruplan 
veya en az yirmi milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir. 
Bu istem derhal gelen kağıtlar listesine alımr, Genel Kurul'a ve Hükümete 
duyurulur. 

Verilen önergenin metni beşyüz kelimeden fazla ise istek sahipleri 
beşyüz kelimeyi geçmemek üzere önergenin özetini eklemek zorundadırlar. 
Genel Kurul'da bu özet okunur. 
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Genel görüşme açılıp, açılmamasına Genel Kurul karar verir. 

Genel Kurul'da bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasi parti 
gruplara, grubu olmayan partilerin birer temsilcisi ve istemde bulunan 
milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibi konuşabilir. Genel Kurul, genel görüşme açılıp, açılmamasına işaretle 
oylama suretiyle karar verir. " 

Madde 7~ Bu İçtüzük değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8- Bu İçtüzük değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından yürütülür. 

XI.2 - Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifı101 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Sivas Milletvekili 

1980-1981 eğitim- öğretim yılından itibaren 1984, 1986, 1988, 1991, 
1993, 1995, I 997, 2000 ve 2005 yıllarında öğrenci affı adı ile Üniver~itelerden 
çeşitli nedenlerle kaydı silinen veya kendi isteği ile okuldan ayrılan öğrenciler 
için ek sınav hakkı tanıyan yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulanmıştır. 2005 
yılında çıkartılan 5316 sayılı yasadan sonra 2007 eğitim-öğretim yılı sonuna 
kadar herhangi bir sebeple okullarından ilişiği kesilen öğrencilerde yığılma 
olmuştur. 

101 5 Ekim 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/20) esas numaralı kanun teklifi 
ile üniversitelerden ilişiği kesilmiş önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki öğrencilere 
sınav hakkı tanınmaktadır. Öğrenci affı olarak özetlenebilecek Teklif, Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor Komisyonunca aynı konudaki bir kanun tasarısı ve üç teklif ile 
birleştirilerek 298 sıra sayılı rapora bağlanmış; Genel Kurulda görüşülerek·5806 sayılı 
Kanun olarak 22 Ekim 2008 tarihinde kabul edilmiştir. 
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Yine bir af umuduyla bekleyen öğrencilerimiz ve onların anne-babaları 
ıçın belirsizliğin rahatsızlığını ve onca yılın emeğinin mağduriyetini 
yaşamaktadırlar. Bu mağduriyetin kalkması ve belirsizliğin umuda dönüşmesi 
için kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Belirtilen nedenlerle Kanun teklifimin kabulünü saygılarımla arz ve 
teklif ediyorum. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1- Bugün ki ekonomik şartlarda ve nüfusun bu denli yoğun 
olduğu süreçte Üniversiteye girmenin çok zor olduğu ve üniversitede çocuk 
okutmanın ne kadar güç olduğu bilinmektedir. Bu madde ile eğitimde 
çalışmanın ürünü olarak bir kazanım ve umut kapısı görülen üniversiteden her 
hangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerimiz ve onların fedakar ailelerine bir 
fırsat daha verilmiş olacaktır. Bu sayede sokağa itilen gençlerimiz 
meydanlardan kurtarılmış, meslek sahibi edilmiş ve maddi kayıpları giderilmi ş 
olacaktır. 

Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir. 

Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi 

Madde 1- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 52- Yükseköğretim kurumlarında; hazırlık ve ara sınıflar 
dahil bütün sınıflarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan 
öğrencÜerden, I 981 -1982 egitim-öğretim yılından 2007 yılı sonuna kadar, her 
ne sebeple olursa olsun ilişkileri kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş 

öğrencilere ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için devam, iki 
sınav ve bütünleme hakkı verilir (Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları 
kaldırılan derslerin yerine kurumlarınca konulacak muadil başka derslerden 
sınava girerler.). Öğrencilerin bu sınavlarda başarılı olmaları halinde öğrenciliğe 
intibakları yapılır. Öğrenciler, öğrencilik haklarının devamı için yürürlükteki 
kanun ve kanunlara uygun ilgili mevzuata uymak zorundadır. 

Birinci fıkradaki haklar saklı kalmak kaydıyla, uygulamalı eğitim
öğretim yapan okullardan ayrılan öğrencilere, devam edemedikleri dersler ve 
uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumunca devam imkanı sağlanır. Bu 
öğrenciler için yönetmeliklerindeki devam şartını tamamladıktan sonra 
Kanunun öngördüğü sınav süresi başlar. 
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Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en çok üç 
dersten başarısız olup bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere; üst sınıfa devam 
etme ve alt sınıfta başarısız oldukları dersler için iki sınav ve bir bütünleme 
hakkı verilir. Not ortalaması sebebiyle sınıf geçemeyen veya mezun olamayan 
öğrencilere, istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır. 

2547 sayılı Kanunda öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurdukları 
için, kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencilere; alamadıkları dersler için, bir 
defaya mahsus olmak üzere devam etme ve sınav hakkı tanınır. Bu öğrencilere 
normal öğrenim sürelerine ilave olarak iki yıl ek süre verilir. Öğrenimlerine 
devam eden öğrencilerden dönem veya yıl kaybetme durumunda olanlar da bu 
haktan yararlanırlar. Bu öğrencilere istemeleri halinde derslere devam hakkı 
tanınır. Bunlardan ara sınav şartı istenmez. Diğer öğrencilerle birlikte final ve 
bütünleme sınaviarına girerler. 

Sınaviara girecek öğrencilerin hakları, hukuk dışı herhangi bir sebeple 
engellenemez. Belirtilen müracaat süreleri içerisinde askerlik süresi gelmiş 

olanlar, bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde 
tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yapmakta olanların terhislerinden 
sonraki iki ay içerisinde müracaat hakları saklıdır. Gözlem altında veya tutuklu 
bulunanlar, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içerisinde müracaat 
ettikleri takdirde, bu Kanun hükümleri çerçevesinde haklarını kullanabilirler. 

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde ve konservatuarlarda dışarıdan 
bitirme sınaviarına girerek öğrenimlerine devam eden ancak bu sınavların 

kaldırılması ile okullarını bitirememiş veya başarısız duruma düşmüş öğrenciler 
de bu Kanunda diğer öğrencilere tanınan sınav haklarından yararlanırlar. 

2000-200 I eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa 
olsun ilişiği kesilmiş olanların (yargıya intikal etmiş ve disiplin suçu nedeniyle 
ilişiği kesilenler hariç) bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde 
başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca, okuyacakları tıp fakülteleri 
belirlenir. 

Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılan öğrenciler, 254 7 sayılı 
Kanunun geçici 40 ıncı maddesinin ilgili hükümlerinden diğer öğrenciler gibi 
yararlanırlar. 

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları 
şarttır. 

I 988 -1989 eğitim-öğretim yılından 2007 yılı sonuna kadar, lisansüstü 
öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen 
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öğrencilere başarısız olduğu dersler için iki sınav hakkı; yüksek lisans 
öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için de iki yıl tez hazırlama süresi 
verilir. Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavında 

başarısız olanlara üç sınav hakkı tanınır. 

Lisansüstü öğrencilik sıfatını yeniden kazananlar, bu hakkı kazandıkları 
tarihten itibaren araştırma görevlisi olanlar, araştırma görevliliği kadrosuna 
yeniden atanırlar. Çalıştıkları üniversitenin bulunduğu şehir dışındaki başka bir 
üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim programına kayıtlı iken, kayıt-kabul 

işlemlerinden sonra yürürlüğe girmiş Yükseköğretim Kurulu karar ve 
talimatiarına göre kaydı silinenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay içinde müracaat etmeleri halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden 
devam ederler. Bu Kanundan yararlanmak üzere müracaat eden öğrencilerden 
askerlik erteleme süreleri sona erenlerin askerlikleri, bir defaya mahsus olmak 
üzere bir yıl daha ertelen ir. 

ı 988 -I 989 öğretim yılından 2007 yılı sonuna kadar; sanatta yeterlilik, 
tıp fakülteleri veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, kendi isteği ile 
ayrılanlara veya eğitimini kesintiye uğratanlara, istemeleri halinde, başarısız 
oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve ayrıca eksik 
rotasyonlarını tamamlamaları şartı ile iki sınav hakkı tanınır. 

Yurt dışına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilen, yurt 
dışında yüksek lisans ve doktora için kalmaları gereken süre içerisinde her ne 
sebeple olursa olsun çalışmanın hangi aşamasında olursa olsun Türkiye'ye 
dönmüş veya çağrılmış olanlar veya yurt dışında kalması gereken süre dolduğu 
için geri gelmek zorunda kalan ve Türkiye'de görevleri ile ilişkileri kesilen 
öğrencilere; iki, doktora eğitimi için dört yarı yıl Yükseköğretim Kurulunun 
Türkiye'de belirleyeceği üniversitelerde öğrenimlerine devam hakkı tanınır. 

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren kurumlarına iki ay içerisinde müracaatları şarttır. 

ı 989 -I 990 eğitim-öğretim yılı başından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar, yüksek öğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans 
eğitim-öğretim programları ile yüksek okulların herhangi bir sınıfında kayıtlı 
öğrencilerin, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna atıf yapan 
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 
aldıkları disiplin cezaları, bütün sonuçları ile kaldırılmıştır. Bunların sicil 
dosyalarındaki cezai kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından 
çıkarılır. 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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XI.3 - Devlet Memurları Kanununun 657/4 üncü Maddesinin C 
Fıkrasına Eklenmesi Hakkında Kanun Tekliti102 

Türlciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/C maddesine eklenmek üzere 
hazırladığım kanun ektedir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

657 sayılı Kanunun İstihdam Şekilleri Başlıklı 4. maddesinin Geçici 
Personel alt başlıklı C fıkrasında; "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet 
olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde belirtilen ücret ve adet 
sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." der. 

4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları 

çerçevesinde (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki 
kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, 
devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye halinde veya 
diğer nedenlerle, İş Kanunun hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden 
(kapsam dışı personel hariç) iş akdi feshedilenlerden; müracaat tarihi itibariyle 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya 
hak kazanamayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) 
bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 inci alt benderinde yer alan genel şartları taşıyanlar, iş 
akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde 
kuruluşları kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri halinde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası 

kapsamında, kamu kuruluşlarının ilgililerle yapacakları hizmet sözleşmelerinde 
ye alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, her halükarda bir mali yıl içinde on ayı 
geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanılıyla istihdam edilirler. 
Hükmünde hareketle 11.000 özelleştirme işsizinin 657 sayılı Kanunun 4/C 

102 25 Ekim 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/43) esas numaralı teklif ile 
okullarda İngilizce dil öğretici ve bilgisayar öğreticisi olarak, Kur'an kursu ve camilerde 
vaiz ve imam olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalıştırılan 
personelin; bir yılda 1 O ay yerine ll ay 29 günü geçmemek üzere ve sonraki yıllarda da 
sözleşmeli olarak çalışmaları sağlanmakta ve özlük hakları düzenlenmektedir. 
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maddesi hükmü gereğince diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bir yılda en 
çok ı O ay istihdam edilmeleri şeklinde çalıştırıldıkları bilinmektedir. 2004 
yılında atanan ı I .000 özelleştirme işsizinin sözleşmelerinin uzatılınasına ilişkin 
Bakanlar Kurulunun 3 ı Aralık 2005 00: 1 O sayılı kararı ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere ·geçici personel 
istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki Kararın yürürlüğe 
konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığının 22112/2005, 28112/2005 tarihli ve 2104 7, 02 I 813 
sayılı yazıları üzerine, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 
3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda işsiz Kalan ve Bilahare işsiz 
Olan İşçiler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde 
İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar'a" göre, Bakanlar Kurulunca 29/12/2005 
tarihinde yeniden kararlaştırılmıştır. Yukarıda bahsedilen ve KİT'ler olarak 
bilinen kuruluşlardan işsiz kalarak 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yerleştirilen bu mağdurlar L200 YTL civarında 
maaş alırlarken birden bire işsiz kalmış ve akabinde de 570 YTL ücretle 
çalıştırılmışlardır. Yine bu kişiler önceki çalıştıkları iş yerlerinde usta, ustabaşı 
veya kalifiye eleman olarak çalışırken 657/4-(C) maddesine göre yeni 
çalıştırıldıkları kurumlarda temizlik ve çaycılık yaptırılmıştır. Maaş ve görev 
konusundaki haklarının alınmasindan başka yıllık izinleri de bulunmamaktadır. 
Bunların sadece ayda bir gün izin yapma haklan vardır. Mağdurlar yılda iki ay 
işsiz kalmaktalar. Bu iki aylık sürede başka herhangi bir iş yapmaları yasaktır. 
Bu mağdurlar Sosyal Devlet anlayışı içerisinde, sosyal ve maddi haklarını geri 
atmalı dır. 

Yine Türkiye İstatistik Kurumunda da bir başka 4/C mağduriyeti 
yaşanmakta. İstatistik kurumunda merkez teşkilatı ve bölgelerde yaklaşık I .300 
kadar 4/(C) statüsünde personel bulunmaktadır. işlerin sokak kısmını, 
anketlerini, sayımlarını, veri giriş işlemlerini, kurumun yükünü geçici personel 
statüsünde çalıştırılan bu ·kişiler taşımaktadır. 4/C ye göre çalıştırılan personelin 
yıllık izin hakkı, iş güvencesi, hastalanına hakkı bulunmadığı gibi maaş olarak 
da yine bu kurumun kendi yayınladığı "asgari geçinme" değerinin altında 

almaktadırlar. Çalıştıkları kurumun her türlü yükünü çeken, veri üretilmesinde 
alanda büyük hizmet veren, masa başında veri girişi yapan bu 4/C mağdurlarının 
da hak ettikleri maaş olarak kurumda çalışan diğer memurlar kadar ücret, yıllık 
izin hakkı ve iş güvencesi verilmesi gerekmektedir. 

Diyanet İşleri .Başkanlığında da Taşra Teşkilatında Kısmi Zamanlı 
Geçici İmam-Hatip Görevlendirilmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulması; 
Bakanlar Kurulunca 27 II 2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Camilerde 
görevlendirilen ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin C fıkrasına göre 
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çalıştırılan İmam-Hatiplerin de yine hak ettikleri iş güvencesi, eş değerlerinin 
ücreti ve izin haklarının verilmesi gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığında ise 1 O.OOO'e yakın öğretmen 4/C maddesi 
hükmünce istihdam edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında İngilizce 
ve Bilgisayar öğretmenliği yapmaktadırlar. Fakat çalıştıkları okullarda 
emsallerinden çok düşük ücret almakta ve iş güvenceleri bulunmamaktadır. 
Çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu öğretmenierimize hak ettikleri emsali ücret 
ve iş güvencesi verilmelidir. 

Üniversitelerde çalışan yine 4/C mağdurları bulunmaktadır. Bu 
mağdurlara da çalıştıkları birimlerde emsalleri kadar ücret ve iş güvencesi 
verilmelidir. 

Yukarıda anılan Kurumlardan başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin C fıkrasına göre çalıştırılan tüm 
personele insan izzet-i nefsi ve onuruna göre yaşayabilecek ücret ve hastaianma 
hakkı, yıllık izin hakkı verilmelidir. 

Yukarıda bahsedilen tüm açıklamalar muvacehesinde; Söz konusu 
personelin Devlet kurumlarında gerek geçici İşçi Statüsünde, gerekse 657 sayılı 
Kanunun 4/B maddesi hükmünce istihdam edilir iken, yapılan bir yasal 
düzenleme ile kadrolu veya 4/B'li çalışan durumuna getirilen 200 bini aşkın 
Kamu çalışanından ayrı tutularak ve ayrıca yıllık ortalama asgari ücretin altında 
maaş almak zorunda bırakılan gerek Kamuda, gerekse Özel sektörde 
çalışanlardan eksik haklara sahip olan kısaca 4/C mağdurları olarak ifade 
edilebilecek bu insanlarımızın Anayasanın eşitlik ilkesinden de hareketle emsali 
çalışanların haklarına getirilmelidir. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamakta 
olduğu "asgari yaşam hadlerine" kavuşturulmaları ile insanca yaşama sahip 
kılınmalarını teminen gerekli yasal düzenlernelerin yapılması gereği 

düşünülerek bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Belirtilen nedenlerle kanun teklifimin kabulünü saygılarımla arz ve 
teklif ediyorum. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1 - Gerek kamuda gerekse özel sektörde olsun çalımda esas alınan 
süre bir yıldır 657/4-C kapsamında bir mali yıl içerisinde 1 O ay çalıştınlan kişilerin geri 
kalan 2 aylık sürede ne ile geçinebileceği, hayatını nasıl idame ettireceği belirsiz 
kalmaktadır. insani ihtiyaçlarını karşılaması, evinin her türlü giderlerini tedarik 
edebilmesi için yılın geri kalan 2 ayında da çalışması ve ücret alması şarttır. Bu 
nedenle 657/4-C maddesine göre çalışanların da 657/4-B ve diğer memurlar gibi 12 
ay çalışması gerekmektedir. 
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Madde 2 - 657 /4-C maddesi kapsamında çalıştınlacak olanların sayısını 
kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre belirl erler. 

Madde 3 - Haftalık çalışma saatleri ülkemizin kabul ettiği uluslar arası 

standartlarda her bir çalışan için uygulanmalıdır. 

Madde 4 - Özelleştirme ve benzeri sebeplerle işsiz kalan bu personel daha 
önceki çalıştıkları yerlerde eğitimli şef, usta, ustabaşı, kalifiye elemanlar iken daha 
sonra 4-C kapsamında görevlendirildikleri kurumlarda hizmetli, hademe, çaycı, 

temizlikçi gibi işlerde çalıştınlmışlardır. Daha önce statüleri olan bu insanlar şimdi ne 
işçi ne de memurdur. Bu durumda psikolojileri bozulmuş ve yetişmiş eleman kıyıını 
olmuştur. Bu madde ile çalıştınldıkları Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki emsallerin 
yetki ve sorumlulukları verilmiştir. 

Madde 5 - Bu madde ile 4-C kapsamında çalışan personelin konuıniarına 
uygun işlerde ve uzmanlık alanlarına uygun birimlerde çalıştınlarak hem kururnsa 
verim, hem de kişisel verim alınması amaçlanmaktadır. 

Madde 6 - Bu madde de sözleşme şartlarına uymayan personelin hizmet 
sözleşmesinin feshinde mağdur edilmemesi, işinden olduktan sonra yeni bir iş bulana 
kadar hayatını sürdürebilecek bir bedelin ödenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 7 - Bu madde ile çalışanlar sosyal güvence altına alınmak istenmiştir. 

Madde 8- Bu madde ile çalışanların hastaianma hakkı korunın uştur. 

Madde 9 - Bu madde de 4/C kapsamında çalışan kişilerin kendilerini 
kurumuna adaması, çalıştığı kurum ile içselleşmesi, kurumunu benimsemesi, 
kurumunda kendisini güvende hissetmesi ve böylece daha verimli ve özverili çalışma 
ortamının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 10- Aynı kurumda, aynı işi ve hatta daha ağır işleri yapan, bir 
yandan iş güvencesi olmayan geçici personelin diğer yandan da maaş ve ücretler 
bakımından eşit ücret alamaması sosyal devlet ilkesine ve anayasanın eşitlik ilkesine 
aykındır. Bu madde ile en azından ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde ll - Çalışanların yıllık dinlenme, İstirahat ve tatil yapma ihtiyaçları 
psikolojik ve bedensel olarak" dünya standartlarında vardır. İster Kamuda olsun, isterse 
özel sektörde olsun çalışanlara yıllık dinlenme ve tatil yapma imi verilmektedir. 657 
sayılı Kanunun 4-C kapsamında çalışanlardan esirgenen bu hakkın ilgili madde ile 
verilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 12 - Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 13- Bu madde yürütme maddesidir. 

----- - -- - --- --- -- ---- ------ --
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Devlet Memurlan Kanununun 657/4 üncü Maddesinin C Fıkrasına 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının 

İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesi (C) fıkrasına göre bir öğretim 
yılında 11 ay 29 günü geçmemek üzere İngilizce Dil Öğretici ve Bilgisayar 
Öğreticisi olarak geçici personel çalıştırılabilir. Görev alan öğreticiler, sonraki 
yıllarda da sözleşmeli olarak çalışmayı kabul eder. 

(2) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran Kursu ve Camilerde V aiz 
ve İmam olarak istihdam edilen personelin bir yılda ll ay 29 günü geçmemek 
üzere çalıştırılabilirler. Görev alan Vaiz ve İmamlar, sonraki yıllarda da 
sözleşmeli olarak çalışmayı kabul eder. 

(3) Türkiye İstatistik Kurumunda, Üniversitelerde, Belediyelerde ve 
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesi C fıkrasına göre çalıştırılan personel de 
11 ay 29 gün çalıştırılır ve bir sonraki yıllarda da sözleşmeli olarak çalışmayı 
kabul eder. 

Madde 2 - Bu kapsamda çalıştırılacakların sayısı ilgili Kuruluşların 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Madde 3 - Haftalık çalışma süresi; Bu karar esasları çerçevesinde 
kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak İngilizce. Dil Öğreticileri ve Bilgisayar 
Öğreticileri için haftalık çalışma süresi dört öğretim gününden az, beş öğretim 
gününden fazla olamaz (Bu maddenin uygulanmasında, her altı ders saati bir 
öğretim günü olarak hesaplanır). 

Diyanet İşleri Başkanlığında istihdam edilen personelin her beş vakit 
bir iş günü kabulü ile haftalık çalışma süresi 7 iş günüdür. 

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılan personel için ise İş 
Kanunlarındaki haftalık 40 saat çalışma süresinin dikkate alınır. 

Madde 4- Çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları; Çalıştırıldıkları 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki emsallerin yetki ve sorumluluklarına 
sahiptir. 

Madde 5 - Görev Yer leri; Konuıniarına uygun işlerde ve uzmanlık 
alanlarına uygun birimlerde çalıştırılırlar. 

Madde 6 - Sözleşmenin feshi ve tazminatlar; Sözleşme hükümlerine 
uymadıkları takdirde sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir. Söz konusu 
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personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem tazminatı olarak bir yıl 
baz alınarak kıstel yevm tutarı üzerinden ödeme yapılır. 

Madde 7 - Sosyal güvenlik; 657/4-C ile istihdam edilen tüm personel 
sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümlerine tabidir. 

Madde 8 - Hastalık izni; 506 sayılı Kanunun hükümleri geçerlidir. 

Madde 9 - Sözleşme süresi; Bu Karar kapsamında istihdam edilecek 
geçıcı personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer. 

Madde 10 - Maaş ve ücretler; Çalıştıkları kurumlarda kendi eğitim 
seviyelerine göre emsallerindekiler kadar maaş ve çalıştıkları kurumların 

tazminatlarını alırlar. 

Madde ll - Yıllık kanuni izin hakkı; Çalıştıkları kurumun izin 
yönetmeliği veya prensipleri esas alınarak kadrolu emsallerinin izin haklarına 
sahiptirler. 

Madde 12 - Bu kanun yayımı tarihinde yüriirlüğe girer. 

Madde 13- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

XI.4 - Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma 

Zorunluluğu Kanunun 4857/30 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı103 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4857 sayılı engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştınna zorunluluğu 
kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tekliftın ektedir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

103 2 I Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/76) esas numaralı teklif ile 
engelli, eski hükümlü ve terör mağduru kişilerin istihdamının artırılması 

amaçlanmaktadır. 
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Genel Gerekçe 

Engelli bireylerin sayısı zaman içerisinde mal esef artmış ve artma 
eğilimindedir. Madem devlet olarak bu sayısı aşağılara çekemiyoruz ya da yetersiz 
kalıyoruz o zaman bizler de yasa yapıcı olarak onların sorunlarına çözüm 
bu Imal ıyız. 

Engelli vatandaşlarımızın her bir vatandaşımız gibi hayatım idame ettirme, 
beceri kazanma, eğitim ve iş bulma (iş kurma), evini geçindirme, ailesinin 
ihtiyaçlarını giderme sorunları vardır. Bu sorunlar içersinde engelli olmayan 
vatandaşlanmız bile boğulmakta iken engelli vatandaşlanmız bunu daha çok 
hissetmektedir. Hayatta kalmanın, insanca bir şekilde hayat sürdürmenin maddi bir bedeli 
vardır ve bu bedeli onurluca karşılamanın tek yolu da imkanı ve yeteneği dahilinde 
çalışmaktır. Engelli vatandaşlarımıza bu hakkı Büyük Türk Milletinin Temsilcileri 
olarak vermek bizlere düşüyor. Yasalar ile şartları zorlayarak engelli 
vatandaşlarımıza iş bulmaları noktasında öncelik vermek, onlara kontenjan tanımak 
Büyük Millet Meclisimizin görevidir. Bu amaçla engelli vatandaşlanmız için, 4857 
sayılı engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma yasasının 30 uncu maddesindeki 
zorunlu çalıştırma oranının artırılması gerekmektedir. 

Belirtilen bu nedenlerle kanun teklifimin kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde ı - Engelli bireylerin iş arama ve iş bulma imkanlan zaten kısıtlıdır. 

Üstelik ülkemiz şartlarında geçinmenin zor olduğu da bilinmektedir. Bu zorluk engelli 
vatandaşlanmızda katmerli halde kendini hissettirmektedir. Onların yaşantılarını 
kolaylaştırmak, yuva kurmalarını sağlamak ve kurdukları yuvada ailelerine insan 
onuruna yakışır bir şekilde bakma imkanını devlet olarak verme borcumuz vardır. Engelli 
vatandaşlarımızın iş bulma endişesini ortadan kaldırmak, bu düşünceden kurtarmak da 
insani borcumuzdur. Bu madde ile engelli vatandaşlarımıza en azından ekonomik bir 
rahatlama imkanı sağlanmıştır. 

Madde 2- Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 3 - Bu madde yüriitme maddesidir. 

Engelli, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 
Kanununun 4857130 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

Madde ı - 4857 sayılı engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma 
zorunluluğu kanununun birinci fikrasında belirtilen zorunlu çalıştırma oranı "Bu 
kapsamda çalıştınlacak işçilerin toplam oranı yüzde ondur" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU 1247 

Bu değişiklikle kurum ve kuruluşlanm özel sektörlin engelli, eski hükümlü ve 
terör mağduru çalıştınna zorunluluğu çalıştırdıkları personelin oranının % 6' den, % 
1 O' a yükselmiş olmaktadır. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yüıürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

XI.S- Özürlüler Yasası Olarak Bilinen 5378 Sayılı Kanunun Adının 
Değişmesi Hakkında Kanun Teklifi104 

Tilikiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5378 sayılı Engeliiter ile ilgili kanununun adında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tekliftın ektedir. 

Gereğini saygılanmla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Sosyal anlayış ve sosyolojik yapıdaki gelişme ile birlikte bazı kavram ve 
kelimelerin anlamlarının yeniden gözden geçirilmesi başlamıştır. Bu anlayış 

gelişmiş bir toplumda incelik, nezaket ve insana değer vermenin gereğidir. Türk 
toplumu da çağlar boyunca medeniyette, bilirnde ve insana verdiği değerde diğer 
topluıniann her zaman önünde örnek olmuştur. Türkler sadece insana değil, yasayan 
her canhya ve çevreye önem vermiştir. İşte bunun gereği bazı yasalanmızın adı da 
dahil olmak üzere bu hassasiyeti göstermek gerekmektedir. Bu sebeple 5378 sayılı 
yasa hazırlanırken rrÖzürlülerrr olarak yapılan tanımlamanın değişmesi ve özürlüler 
yerine rrengellilerrr tanımlamasının yapılması düşünülmüştür. Özürlü kavramı hem 
engelli bireyi, hem de onlann ailelerini rencide etmektedir. Özürlü kavramı Türk 
toplumunun hassasiyetini yansıtmamaktadır. Bunun için bu kavramın terk edilmesi, 
yerine engelli kelimesinin kullanması tercih edilmelidir. 

Belirtilen bu nedenlerle kanun teklifimin kabulünü saygılanmla arz ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1 - Özürlü kavramı kusurlu, defolu anlamına geldiği için bu durumda 
olan vatandaşlanmızı ve onların ailelerini rahatsız etmekte ve rencide etmektedir. Bu 

104 2 I Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/77) esas numaralı kanun 
teklifi ile 5378 sayılı Kanunda kullanılan rtözürlü" ibarelerinin yerine rtengeliirt 
ibaresinin kullanılması öngörülmektedir. 
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sebeple "özürlü" deyimi üzücü bir ifade olup bunun yerine "engelli" kavramının 
kullanılması daha nazik bir ifade olacaktır. 

Madde 2- Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 3- Bu madde yüriitme maddesidir. 

ÖzürlülerYasası Olarak Bilinen 5378 Sayılı Kanunun Adının Değişmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1- 5378 sayılı özürlüler kanununda kullanılan "özürlü" kavramı 
yerine "engelli" kavramı olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 -Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yüriitür. 

XI.6 - Devlet Memurları Kanunun 53 üncü Maddesinin İkinci 
Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı105 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumin 53 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında değişiklik yapılması hakkında kanun tekliftın ektedir 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

Sosyal devlet, güçlü devlet, adil devlet vatandaşlarının derdine çare 
arar, çözüm üretir, vatandaşları arasında adaleti sağlar. Herhangi bir bedensel 
veya zihinsel engeli o!an vatandaşları ile hiçbir engeli olmayan vatandaşları 
arasında menfı yöndeki farklılıkları gidermek günümüz devlet anlayışı içersinde 
yer almaktadır. Hayatın içerisinde yaşamını sürdünneye çalışan engelli 
vatandaşlarımızın var olan hareket ve yetenek kısıtlarını onlara bir artı 
kazandıracak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli vatandaşlarımızı 
hayata bağlamak, hayat mücadelesinde yarıştan kopmadan devam etmelerini 

105 2 1 Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2178) esas numaralı kanun 
teklifi ile kamuda yüzde üç olan özürlü personel çalıştınna zorunluluğunun yüzde altıya 
çıkarılması öngörülmektedir. 
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sağlamak ve bunları yaparken de ekonomik güçlük hissettirmemek yine sosyal 
devlet ilkelerinin en başında gelenlerdendir. 

Engelli vatandaşlar için değişik zamanlarda çeşitli yasalar çıkartılmıştır. 
Çıkartılan yasalarla bu vatandaşlarımıza bir takım haklar verilmiştir. Bunun için 
emeği geçen her bir lidere, milletvekilierimize ve kamu göreviiierimize bu 
vesile ile vatandaşlarımızın adına teşekkür ederiz. Ancak değişen şartlar ve 
engelli vatandaşlarımızın sayısının artması sonucu bu yasalar bugün için yetersiz 
kalmaktadır. Örneğin engelli vatandaşlarımızın iş sahibi olmaları yani istihdam 
edilmeleri yönündeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü 
maddesinin İkinci fıkrasında verilen istihdam hakkı artan engelli vatandaş 
sayımızın yanında kifayetsiz kalmaktadır. Kanundaki yüzde 3 oranının artması 
ve makul bir orana getirilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen bu nedenlerle kanun teklifimin kabulünü saygılarımla arz 
ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1 - Engelli bireylerin normal insanlara oranla iş arama ve iş bulma 
imkanlan zaten kısıtlıdır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda 
geçinmenin zor olduğu da bilinmektedir. Bu zorluk engelli vatandaşlarımızda 
çarpan etkisi ile kendini hissettirmektedir. Engelli vatandaşların yaşantılarını 

kolaylaştırmak, yuva kurmalarını sağlamak ve kurdukları yuvada çocuklarına insan 
onuruna yakışır bir şekilde bakma imkanını devlet olarak verme borcumuz vardır. 
Engelli vatandaşlarımızın iş bulma endişesini ortadan kaldırmak bu düşünceden 
kurtarmak da insani borcumuzdur. Bu madde ile engelli vatandaşlarımızın iş bulma 
avantajı sağlanmıştır. 

Madde 2 - Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir. 

Devlet Memurları Kanununun 53 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait 
kadrolarda % 6 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 6'ın hesaplanmasında 
ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam kadro sayısı dikkate 
alınır. 

Bu değişiklikle kurum ve kuruluşların engelli çalıştırma mecburiyet oranı 
çalıştırdıklan personelin oranının o/o 3'den o/o 6'ya çıkarılmış olmaktadır. . 
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Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

XI. 7 - Engelli Memurların Emekliliğin i Düzenleyen 5434 Sayılı 

Kanunun 39 uncu Maddesinin ü) Bendinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tekliti106 

Türkiye Büyük Millet ~eel isi Başkanlığına 

5434 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin G) bendinde engelli 
memurların emekliliği ile ilgili hükmünde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teki ifım ektedir 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

Modem, çağdaş ve gelişmiş toplumlarda engelli vatandaşiann toplumsal, 
ekonomik ve sosyal faaliyetlerde yetenek ve becerilerinin kısıtlannın telafi edici 
tedbirler alınır ve bunun için yasal düzenlemeler yapılır. Toplum içerisinde engelli 
bireylerin yetenek, beceri ve hareket yeteneklerinin normalin altında veya kısıtlı 

olması sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sıkıntılannın devlet 
tarafindan gözetilmesi, kollanması ve giderilmesi zorunludur. 

Ekonomik anlamda kalkınmışlığın ölçüsü kişi başına milli geliri, fert başına 
araba sayısı, enerji tüketimi vs. ile gösterilebilir ancak bu göstergeler o ülkenin sosyal 
ve medeniyet bakımından gelişmişliğini göstermez. Sadece o ülkenin parasal açıdan 
ekonomik verilerinin büyüklüğünü gösterir. Bir devletin medeniyette, çağdaşlıkta, 

sosyal devlet ilkelerinde ne kadar ileri olduğu o devletin bireylerine gösterdiği saygı, 
engelli vatandaşianna gösterdiği ilitirnam ile ölçülebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
şanına yakışır bir şekilde, engelli vatandaşlannın her bakımdan yanında yardımcı olacak, 

106 2 ı Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2179) esas numaralı kanun 
teklifi ile engelli memurların emekliye ayrılabilmeleri için on iki yıl hizmetlerinin 
bulunması yeterli sayılmaktadır. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunca bir kanun tasarısı 
ve sekiz kanun teklifi ile birleştirilerek ı ı 9 sıra sayılı rapora bağlanmış; Genel Kurulda 
görüşülerek 5754 sayılı Kanun olarak 17 Nisan 2008 tarihinde kabul edilmiştir. Teklife 
konu düzenleme, 5400 gün prim ödeme şartıyla kanunlaşmıştır. 
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destekleyecek, onların sıkıntılannı en aza indirecek, hareket ve beceri yeteneklerinin 
kısıtlarını giderecek gerekli ihtimamı sağlayacak güçtedir. Bu gücünü çeşitli 

hükümetler tarafından çıkarttıkları yasalarla belirtmiştir de. Ancak geçen zaman 
içerisinde değişen şartlarda, düzenlenen bu yasaların eksikliği hissedilmektedir. Bunun 
için çıkartılan kanunlarda bir takım değişiklikler veya eklemeler gerekmektedir. 

Engelli vatandaşlarımızın işe gidiş-gelişlerindeki sıkıntıları göz önünde 
bulundurarak emekliye ayrılma süreçlerinin I 2 yıla indirilmesi daha uygun olacaktır. 
Bu sayede engelli vatandaşlarımızın hayattın kolaylaştırarak beşeri olarak onlara bir 
şeyler verebiliriz. 

Belirtilen bu nedenlerle kanun teklifimin kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Maddeı-Üretmek için, faydalı olmak için veya geçimini insanca sağlamak 
için verdikleri mücadeleye büyük saygı duymaktayız. Ancak engelli vatandaşlarımız 
günün şartlan içerisinde işe gidiş-gelişlerinde diğer vatandaşiara göre iki katı 

zahmet çekmekte ve bir o kadar da zorlanmaktadır. Bu zorluğu ve verdikleri 
mücadeleyi göz önünde bulunduracak olursak engelli vatandaşlarımızın emekliliği 
erken sürede hak ettikleri ortaya çıkmaktadır. Bu madde ile engelli vatandaşlarımıza 
erken emeklilik imkanı sağlanmış olacaktır. 

Madde 2- Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 3 - Bu madde yürütme maddesidir. 

Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu 
Maddesinin (J) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde ı - 5434 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin (j) bendi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir. 

Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 12 
yıl hizmeti bulunanlar istekleri üzerine emekliye ayrılırlar. Engelli memurlarda 
diğer memurlarda olduğu gibi ayrıca yaş şartı yoktur. 

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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XI.8 - 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi107 

Tüıkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2022 sayılı, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına aylık · bağlanması kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklitim ektedir. 

Gereğini saygılanmla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas MilletVekili 

Gelişmiş toplumlarda engelli olmak toplumsal, ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerden geri kalmamak demektir. Sosyal devlet, her bir bireyini, bireyin kendi 
yetenek ve becerileri dahilinde toplum içerisinde faydalı kılmak için metotlar üretir, 
yönetmelikler çıkarır ve kanunlar düzenler. Düzenledikleri kanunları günün şartlarına 
göre revize eder. 2022 sayılı yasada muhtaçlık kavramı olarak yapılan tanımlamada, 
engelli vatandaşların "muhtaç" anlamı çıkabilecek şekilde yapılmıştır. Bu tanımlama 
engelli vatandaşlarımızı rencide edebilecek bir mana taşımaktadır. Engelli 
vatandaşlarımızı her türlü moral bozucu, şevklerini azaltıcı ve kırıcı anlamlara 
gelebilecek tanımlamalardan kaçınılması gerekmektedir. Yine bir başka hata da kavram 
konusunda yapılmaktadır. Özürlü; kusurlu, defolu anlamına gelmektedir ve bu 
kavramdan engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri rahatsız olmaktadır. Bu nedenle 
özürlü deyimi üzücü bir ifade olup bunun yerine "engelli" kavramının kullanılması 
daha nazik bir ifade olacaktır. Bu amaçla 2022 sayılı yasada muhtaçlık tanımlaması 
yeniden yapılması ve özürlü yerine engelli kavramının kullanılması 

gerekmektedir. 

Belirtilen nedenle kanun teklifimin kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1 - Engelli olma bir kusur değildir, engelli olma muhtaçlık da 
değildir, engeli i olma, sadece bir ya da belirli yetenekler bakımından normalden kısıtlı 
olma halidir. Engelli vatandaşlarımıza yaklaşımımızı ve tanımlamamızı daha 

107 21 Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/87) esas numaralı kanun 
teklifi ile Kanunda geçen "özürlü" ibareleri "engelli" olarak değiştirilmektedir. 
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nazik, daha olumlu bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Bu madde ile yasadaki 
yanlış anlama gelebilecek "muhtaçlık" tanımlamasının yeniden yapılması ve 
"özürlü" kelimesi yerine "engelli" şeklinde değiştirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 2 - Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 3 - Bu madde yürütme maddesidir. 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi 

Madde 1- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasında yer 
alan "özürlü" ibareleri "engelli" olarak, (a) ve (b) benderinde yer alan 
"özürlülerden" ibareleri "engellilerden" olarak, ikinci fıkrasında yer alan 
"özürlülük" ibareleri "engellilik" olarak ve üçüncü fıkrasında yer alan 
"özürlülerin" ibaresi "engellilerin" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

XI.9 - Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliti108 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda değişiklik 
yapılmasına ilişkin hazırladığım kanun teklifi ektedir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

108 17 Aralık 2007 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (211 08) esas numaralı kanun 
teklifi ile mesleğinde on yılı dolduran öğretmenierin uzman öğretmen olarak atanmaları 
öngörülmekte, alanlarında veya eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olanlar hariç 
sadece başöğretmenlik için sınav şartı korunmakta, başöğretmen oranı o/o I 5'e 
çıkarılması öngörülmektedir. 
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Genel Gerekçe 

30.06.2004 tarihinde 5204 sayılı kanunu ile 14.06.1973 tarihli ve 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43 üncü maddesine eklenen fıkralar ile 
değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle, öğretmenlik mesleği; adaylık 

döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç 
karİyer basamağına ayrılmıştır. Bu düzenleme ile öğretmenlik mesleği adaylık 
döneminden başlamak üzere sınavlada basamaklandırılarak birbirinden ayrılmış 
her bir karİyer basamağına ayrı sınav uygulaması ve adaylık dönemi sonrası 
karİyer basamaklan için kontenjan getirilmiştir. 

Karİyer basarnaklarına sahip diğer kamu kuruluşlarında her bir karİyer 
basamağında ilerlemeye sınav şartı bulunmamaktadır. Gerek Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde, gerekse İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel 
Müdürlüğünde, karİyer basamaklarının her bir karİyer basamağında yükselmeye 
ayrı ayrı sınav uygulaması bulunmamaktadır. 

Sözü geçen durum öğretmenler için hem kontenjan sınırlaması hem de 
her bir karİyer basamağı için ayrı sınava tabi olmaları, öğretmenler aleyhine bir 
durum arz ettiğinden kanun değişiklik teklifimin bu gerekçeler ile kabulünü arz 
ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü 
maddesinin; 

A) 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle; Ülkemizin, çocuklarımızın 
eğitimini üstlenmiş olan öğretmenlerimizin her şartta çekmiş oldukları sıkıntı 
ve zorluklar bilinmekte ve takdir edilmektedir. Tek düşüncesi çocuklarımızı 
yetiştirmek olan öğretmenlerimizin arasına bu tür kariyer ayrımları koymak 
esasen yanlıştır. Ancak madem bu karİyer ayrımı konmuştur o halde en azından 
uzman öğretmenliğe atanmalarında öğretmenlerimizin sınav ve benzeri şartların 
kaldırılması çalışma yılı esas alınması yeterli olacaktır. 1 O senesini dolduranlar 
öğretmenler, uzman öğretmenliğe atanmış olacaktır. 

B) 5 inci fıkrasında yapılan değişiklikle; 4 üncü fıkradaki değişiklikle 
uzman öğretmenliğe geçişte sınav ve diğer şartlar kaldırılmış olduğundan 
dolayı 5 inci fıkradaki değişiklikle sadece başöğretmen olabilmek için sınav ve 
diğer şartlar getirilmiş olmaktadır. 

C) 6 ncı fıkrasında yapılan değişiklikle; Yapılan değerlendirme 
sınavından alman tam puanın o/oSO si alınmıştır. Bu sayede öğretmenierin teorik 
bir sınavdaki başarısından çok eğitim ve öğretim alanındaki göstermiş olduğu 
performans ve yeteneği esas alınmış olmaktadır. 
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D) 8 inci fıkrasında yapılan değişiklikle; uzman öğretmenlik 4 üncü 
fıkra ile kaldırıldığı için sadece başöğretmenlik için alanında ya da eğitim 
bilimleri alanında doktora yapanlarda sınav şartı kaldırılmıştır. 

E) 9 uncu fıkrada yapılan değişiklikle; Uzman öğretmenliğe atanacak 
öğretmenlerde sınav şartı kaldırılmış ve sicil (iş başarımı), disiplin cezası 

durumları ve başöğretmenliğe geçmek isteyen öğretmenler için alanında ya da 
eğitim bilimleri alanında doktora yapanlarda sınav şartı kaldırılmış, diğer şartlar 
için ve doktora yapmayanlarda sınav ve diğer şartlar için yönetmelik 
düzenlenmesi durumu getirilmiştir. 

F) I O uncu fıkrada yapılan değişiklikle; Bu yasanın uygulama 
sürecinde başöğretmenfiğe atanan öğretmenierin uzun süre emekli olmamaları 
halinde bu karlroda boşalma olmayacaktır. Bu durumda bu kadro boşatmadığı 
için alttan gelen öğretmenler başöğretmenfiğe atanamayacaktır. Başöğretmenlik 
kadrosunda tıkanıklık yaşanacaktır. Bu sebeple toplam serbest öğretmen kadro 
sayısının içinde başöğretmen oranı % I O'dafı o/o ı 5' e çıkarılmış olmaktadır. 

Madde 2 - Başöğretmenlerde eğitim öğretim tazminat oranı %40'dır. 
Uzman öğretmen ile başöğretmen arasındaki farkın uçuruma dönüşmemesi İçin 
bu madde ile uzman öğretmeniere ek olarak verilen %20'lik eğitim öğretim 
tazminatı artışı %30'a çıkarılmıştır. 

Madde 3 - Bu madde yürürlülük maddesidir. 

Madde 4- Bu madde yürütme maddesidir. 

Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurlan Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1- ı 4.06.1973 tarihli ve ı 739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanununun 43 üncü maddesinin; 

A) 4 üncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman 

öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç karİyer basamağına ayrılır. Adaylık 
dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanırlar. 

Mesleğinde ı O yılım dolduran sicili (iş başarımı) iyi veya çok iyi olan, disiplin 
cezası almamış veya yasalarla belirlenen sürelerin sonunda silinmiş bulunan 
öğretmenler uzman öğretmen olarak atanırlar. 

B) 5 inci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
Başöğretmenliğe yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, 

lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) 
puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme ı 00 tam puan üzerinden 
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yapılır. Değerlendirme puanının %ı O'unu kı dem, %20'sini eğitim, %ı O'unu 
etkinlikler,% 1 O'unu sicil (iş başarımı) ve %50'sini de sınav puanı oluşturur. 

C) 6 ncı fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puaniarına göre 
başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav puanının en az 
%50 sini almış olmak aranır. 

D) 8 inci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
Alanında ya da eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini 

tamamlamış olan öğretmenlerden başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu 
durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre 
değerlendirilir. 

E) 9 uncu fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Uzman öğretmenliğe atanacaklarda aranacak sicil (iş başarımı) ve disiplin 
cezası durumları ite alanında yada eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans 
öğrenimini tamamlamış olanlarda aranacak en az çalışma süreleri ile 
başöğretmenliğe yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak 
en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin 
hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında doktora 
öğrenimini tamamlamış olanlardan başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet 
içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil 
(iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki başöğretmenlik 
sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Milli Eğitim 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

F) ı O uncu fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı 

%ı 5'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltıneye yetkilidir. 

Madde 2 - 14.07. ı965 tarihli ye 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ı 52 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B- Eğitim, Öğretim 
Tazminatı" bölümünün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın 
(b) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara %30 'una 

Madde 3- Bu kanunun 2 inci maddesi 1/1/2007 tarihinde, diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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XI.lO - Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde 
Eldenmesine Dair Kanun Teklifı109 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'na 

Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tekliflm gerekçesi ile birlikte ektedir. 

Gereğini arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

Sivas Milletvekili 

Adalet Bakanlığı tarafından SOO adli yargı hakim ve savcı alırnma 

ilişkin olarak 04/07/2007 tarihinde ilan yapılmış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından 03/ı 1/2007 tarihinde yapılan yazılı yarışma sınavında 
başarılı sayılan 752 kişi mülakata çağrılmıştır. Ancak, mülakat komisyonunun 
teşkiline ve çağrılacak aday sayısına ve puanlamaya ilişkin değişiklik ve 
düzenleme öngören 5720 sayılı Kanununun kanunlaşma süreci nedeniyle 
mülakat ertelenmiş, daha sonra alınacak sayının bir katı adayın mülakata 
çağrılmasını öngören 5720 sayılı Kanun gereğince mülakata ı 003 kişi çağrılmış 
ve 04/02/2008 ila 27/02/2008 tarihlerinde yapılan mülakat sonucunda Kanuna 
uygun olarak puanlama yapılmak suretiyle yazılı ve mülakat puan ortalamasına 
göre 06/03/2008 tarihinde nihai başarı listesi ilan edilmiştir. 

Bu aşamadan sonra daha önce açılıp da yargılaması devam eden 
Danıştay 12. Dairesi 2007/6700 E. sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma kararı 
verilmiş ve ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda puanlamanın çan eğrisi 
usulü değil de standart sapmasız bir formüle göre yapılması gerektiği 

gerekçesine istinaden 06/03/2008 tarihli nihai listede başarılı sayılan adaylardan 
1 ı 4 tanesinin yazılı puanlan 70 puanın altına düştüğünden, yazılı sınavda başarılı 
sayılrnamaları kaydedilerek, atamaları dava sonuna bırakılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde tarif edilen 
demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Usulüne uygun olarak yapılmış ve 

109 9 Mayıs 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/238) esas numaralı kanun 
teklifi ile Danıştay'ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı sonucunda Adalet 
Bakanlığınca ilan edilen başarılı adaylar listesinden çıkarılan hakim ve savcı aday 
adaylarının mağduriyetlerinin giderilmesi için Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
öngörülmektedir. 
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neticesi ilan edilmiş yazılı yarışma sınavı ile 5720 sayılı kanuna göre 
çağrıldıkları mülakatta başarılı oldukları ilan edilen Hukuk Fakültesi mezunları 
olup da emsallerine göre hakim ve savcı adaylığı için yeterlilikleri tespit olunup 
ilan edilen 1 14 kişinin kazandıkları sınav sonucunda atamalarının yapılmaması 
hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğu gibi kamu vicdanını da rahatsız edici 
niteliktedir. Davanın sonuçlanmasının alacağı süreye nazaran belirsizliğin devam 
etmesi öncelikle bu kişilerin mağduriyetine neden olacak, sonrasında da hukuk 
devletine olan güveni zedeleyecektir. Bundan sonra yapılacak sınavlarda geçerli 
olacak puanlama sisteminin sonucu ilan edilmiş sınava uygulanmaması ve 
mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilan edilmiş başarı listesine göre atamalarının 
yapılması herhangi bir haksızlık doğurmayacaktır. Nihayet benzer duruma ilişkin 
olarak 5720 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinde böyle bir düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1- Danıştay 12. Dairesinin 2007/6700 E. Sayılı dava dosyasının 
yargılama sürecinin uzaması ihtimali, ortaya çıkacak mağduriyetlerin 

giderilmesi bakımından adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınavının 06/03/2008 
tarihinde açıklanan nihai listesinin başarılı sayılması öngörülmüştür. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eldenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

Madde 1- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 1- Adalet Bakanlığı tarafından 03/11/2007 tarihinde 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılan adli yargı hakim ve savcı 
aday lı ğı yazılı yarışma sınavı sonuçları ve 04/02/2008 ila 27/02/2008 tarihleri 
arasında yapılan mülakat sınavı sonuçları ortalamalarına göre 06/03/2008 
tarihinde başarı1ı oldukları ilan edilen adayların tamamının kadro durumuna 
bakılmaksızın atamaları yapılır." 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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XI.ll - Elektrik Dağıtımının İl Bazında Halka Arz Edilerek 
Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi110 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Elektrik Dağıtımının İl Bazında Halka Arz Edilerek 
Özelleştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Bilindiği üzere, özelleştirme; genel itibariyle devletin iktisadi 
faaliyetinin en aza indirilmesi neticesi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin devlet 
bütçesi üzerindeki fınansman yükünün hafifletilmesi, rekabete dayalı piyasa 
ekonomisinin gerçekleştirilmesi ve bu şekilde hizmetlerinde kullanılması 

suretiyle ekonomideki verimliliğin artırılmasının sağlanmasıdır. 

Özelleştirmenin yukarıdaki tarifine bakıldığında yapılan özelleştirme 
çalışmalarında gerekli kazanımların tamı tarnma sağlanamadığı görülmektedir. 
Özelleştirmede Özellikle yap işlet ve yap işlet devret modeli gibi 
uygulamalarda bir takım aksaklıkların görüldüğü bu uygulamaların mevzuattan 
kaynaklanan yargı kararlarına mevzu olduğu bilinmektedir. 

Özelleştirmeden beklenen yararın istenilen seviyede olmamasından 
kaynaklanan bir takım sorunlar sebebiyle, ayrıca kuruluşların özelleştirme 

beklentisi içerisine girmelerinden dolayı ülkemiz açısından büyük Önem arz 
eden Enerji, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Kimya gibi sektörler sahipsizlik ve 
belirsizliğe itilmiş, personel kalitesi erimiş, kuruluşlarını sahiplenecek bilgi ve 
becerilerle donatılmış yeterli elemanlar bulunamaz olmuştur. 

insanlarımıza hayat veren ekonomimize dinamizm kazandırabilecek, 
tekelleşmeye dür diyecek sektörel ortamların oluşmaması sonucu devletimiz ve 
halkımız büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Bunun açık örneği 

önümüzdeki yıllarda kendini hissettirmesi beklenen elektrik kesintilerinden söz 
edile bilinir. Bütün bu görüntülere ve ülkemiz gerçeklerinin de hesaba katılarak 
ortaya çıkacak tablonun ülke menfaatlerine göre düşünüldüğünde Öz Kaynaklı 
Geniş Tabanlı özelleştirme modelleri üzerinde durulmasının haklılığı ortaya 
çıkacaktır. 

110 9 Mayıs 2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/248) esas numaralı kanun 
teklifi ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin yüzde ellibirinin halka satılması 
öngörülmektedir. 
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Ülkemizin ekonomik dinamizmini oluşturan üreten, çalışan ve tüketen 
üçlüsü ile verimliliği artırmak en son teknolojik işletmelerimizin asırlar boyu 
devamını sağlamak böylece de yetki ve sorumluluğun dağıtıldığı yönetim 
organizasyonlarının ülke genelinde yaygın hale getirilerek çalışan ve halkın 
mutluluğuna ekonomik ve sosyal açıdan katkıda· bulunacak sosyal devlet 
uygulamasının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Öz Kaynaklı Geniş Tabanlı Özelleştirme Modeline alternatif olarak 
bilinen diğer Özelleştirme çalışmalarında refah seviyesının halka 
yansıtılamaması neticesi ülke kaynaklarının büyük bölümü holdinglerin, 
yabancı sermayenin eline geçmesi sonucu toplumun tüm kesimlerini ve devletin 
ekonomik ve sosyal açıdan güçlenınesini engellemiştir. 

Özelleştirmeye, ekonomide karlılık ve verimliliğin artması, sermayenin 
tabana yayılması, devletin, giderlerinin azaltılması gibi argümanlarla 
kamuoyunda meşruiyet kazandırılınaya çalışılmaktadır. KİT'lerin bir reform 
programı içinde yeniden yapılandırılmasını içeren ilkeler yer almasına karşın, 
uygulamalarda özelleştirme, bütçeye gelir sağlamak ve borç ödemeleri için araç 
olarak ·kullanılmıştır. Özelleştirme uygulamalarının sonuçlarına bakılacak 
olursa; 

1- Özelleştirilen kurumlardan gelen kaynağın, bunların arsa bedelini 
dahi karşılamadığı, 

2- Birçok kuruluşun özelleştirildikten hemen sonra 
faaliyetlerinin durdurularak, sadece arazilerinin değerlendirildiği, 

3- Karlı kuruluşların zararlı hale getirilmesiyle, devletin vergi kaybına 
uğratıldığı, 

4- Borsadaki spekülasyonlar aracılığı ile küçük hisse sahiplerinin 
hisselerinin toplatıldığı, 

5- Yoğun işten çıkarmalar la istihdam ın düşülerek işsizliğin 
yaygınlaştırıldığı, 

6- Sırf yabancı sermaye gelsin diye yabancıya satılan 
kuruluşların karlarının dışanya transfer edildiği görülmüştür. 

7- Özelleştirilen kuruluşlarda yenileme, geliştirme amacıyla yatırım 
yapılmadığı zamanla artan ihtiyaca cevap veremeyecek duruma geleceği. 

8- Stratejik kuruluşların yabancılara veya yabancı ortaklı holdingiere 
satışı ile ülkenin her yönden risk altına gireceği sonuçlan beklenmektedir. 

Bu kanunla; Özelleştirme; yerli ve milli kişi ve kuruluşlara hisseler 
bazında tekelleşmeyi önleyecek tedbirler alınarak kuruluşların devredilmesi 

TBMM KUTUPHANESI



------------------------

Muhsin YAZICIOGLU ı 261 

hedeflenmelidir. Bu modelle özelleştirmede yabancılaştırma değil, ülke 
ekonomisi açısından maksimum verimi sağlayan bir devir söz konusu olacaktır. 
Toplumun tüm kesimlerinde üretime katkıda bulunmakta olan insanlarımızın 

çalıştığı iş kolu ile üretici, çalışan ve tüketen zincirinin halkalarını oluşturarak, 
yardımlaşma ve paylaşma prensibinden hareketle, yönetiminde bağımsız 

katılım biçimiyle kar ve zarara ortak birbiriyle ve dünya pazarlarında kendi iş 

kolu ile yanşan ve asırlar boyu devam edecek işletmeleri hayata geçirmektir. 
Bunun sonucu olarak ülkede yaşayan herkes üretimdeki müesseselerin birinde 
veya bir kaçında direkt ve dalaylı olarak hissedar konumunda olacaktır. Halkın 
malı halka iade edilecektir. Yaklaşık 40.000 vatandaşımıza istihdam imkanı 
sağlanacaktır. Abone ortaklığı ile şirketlerimizde oto kontrol sağlanacaktır. 

Şirketlerimiz daha uzun ömürlü olacak, elektriktekayıp kaçak azalacaktır. Şirket 
varlıkları israf edilmeyecek, elde edilecek kar ülke halkına geri dönecektir. 

İşletme hakkinin %51 'inin devri ile 15.2 milyar dolar, %85'nin devri 
ile 25 milyar dolar hazinenin kazancı olacaktır. Bu para on ay içerisinde 
devletimizin kasasına girecektir. Yıllara bölünmüş taksitlerle yabancılara satmak 
yerine, halkın malını bedeli karşılığı on ay içerisinde halka devretmek daha 
rantahıl ve ülke menfaatine olacaktır. 

Vergi ve Sigorta primlerinde kaçak önlenecek, elektrik fıyat istikrarı 
sağlanacaktır. Yatırımlar objektif kurallarla uygulanacak, illerin yarıştığı ve 
yardımlaştığı rekabet ortamı oluşacaktır. Şirketlerin kendi illerinde yapacakları 
diğer yatırımlarla yeni istihdam alanları oluşacaktır. Türevleri ile bu proje 
devlete millete her yıl kendini katiayan ekonomik dönüşümler sağlayacaktır. 
Osmanlıdan bu güne milletimizin fedakarlıkları ile gelen bu sektörlerin 
stratejik bağımsızlığı korunacaktır. İlave sermaye sağlayıp, alternatif yönetim 
ve uygulama becerileri geliştirilecektir. 

Bu gerekçelerle kanun teklifimin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1- Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin amacını 
düzenlem ektedir. 

Madde 2- Kanun, kurulacak olan şirketlerin kapsamtın düzenlemektedir. 

Madde 3- Tanımlar maddesidir. 

Madde 4- Şirketlerin kuruluşunu düzenlemektedir. 

Madde 5- Şirketlerin organiarım düzenlemektedir. 

Madde 6- Temsilci seçimini düzenlemektedir. 

Madde 7- Delege seçimini düzenlemektedir. 
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Madde 8- Genel Kurul tanımlanmakta ve toplanmasını düzenlemektedir. 

Madde 9- Genel Kurulun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. 

Madde 10- Yönetim Kurulunu düzenlemektedir. 

Madde ll- Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. 

Madde 12- Genel Müdürlüğü düzenlemektedir. 

Madde 13- Genel Müdürün görev ve yetkilerini düzenlemektedir. 

Madde 14- Denetim Kurulunu düzenlemektedir. 

Madde 15- Denetim Kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlemektedir. 

Madde 16- Personelin durumunu düzenlemektedir. 

;Madde 17- Personelin atanma şartlarını ve statüsünü düzenlemektedir. 

Madde 18- Personelin mali haklarını düzenlemektedir. 

Madde 19- Şirket hissesinin satış değerini düzenlemektedir. 

Madde 20- Hisselerin satışını ve tahsilatını düzenlemektedir. 

Madde 21- Hisselerin devrini düzenlemektedir. 

Madde 22- Mali hükmü düzenlemektedir. 

Madde 23- Tekiifte öngörülen yönetmelikterin ne zaman çıkarılacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 1- Geçici yönetim kurulunu düzenlemektedir. 

Geçici Madde 2- Geçici Yönetim Kurulunun nitelik ve şartlarını 

düzenlemektedir. 

Geçici Madde 3- Atanan geçici Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve 
yetkilerini düzenlemektedir. 

Geçici Madde 4- Atanan geçici Yönetim Kurulunun görev sürelerini 
düzenlemektedir. 

Geçici Madde 5- Atanan geçici Yönetim Kurulunun toplantı ve karar 
yeter sayısını düzenlemektedir. 

Geçici Madde 6- Geçici genel müdürlüğün oluşmasını 
düzenlemektedir. 

Geçici Madde 7- Geçici genel müdürün atanmasını düzenlemektedir. 
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Geçici Madde 8- Geçici genel müdürün görev ve yetkilerini 
düzenlemektedir. 

Madde 24- Yürürlülük maddesidir. 

Madde 25- Yürütme maddesidir. 

Elektrik Dağıtımının İl Bazında Halka Arz Edilerek 
Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Birinci Bölüm 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - (ı) Bu Kanunun amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi olarak bilinen Kamu İktisadi Kuruluşunun yüzde ellibirinin halka 
satılması amaçlanmaktadır. Bu sayede; şirket yönetimlerini hissedar aboneler 
belirleyecek, sistem şeffaf ve denedenebilir olacaktır. İl Elektrik Üretim ve 
Dağıtım Şirketleri ile ülke genelinde yatırım ve teknoloji seferberliği 

yaşanacaktır. 

Kapsam 

Madde 2 - (ı) Bu Kanun, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine 
bağlı olan ortaklıklar ve müesseseleri ile Elektrik Üretim Anonim Şirketine bağlı 
olan santralleri kapsar. 

(2) Yurt İçi Elektrik Dağıtım; işletme, bakım ve onarım faaliyetleri ile 
elektrik üretim hizmetleri konusundaki yetki, görev ve sorumluluklarını 

kurulacak şirketlere devredeceklerdir. 

(3) İl Elektrik Dağıtım Şirketleri toptan elektrik enerjisini Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt Genel Müdürlüğünden alacaktır. 

Tanımlar 

Madde 3 - (ı) Bu kanunda geçen; 

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım, 

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 

c) Şirket/şirketler: Her ile ait Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketlerini, 

ç) Başkan: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanım, 
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d) Genel Kurul: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Kurulunu, 

e) Genel Müdür: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürünü, 

f) Yönetim Kurulu: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulunu ifade eder. 

Kuruluş 

. İkinci Bölüm 

Şirketlerin Kurulması, Organlan 

Madde 4 - (I) Halka arz edilmek üzere geçici olarak şirketlerin 

kurulması. 

(~) Şirketler her ilde sermayesının tamamı devlete ait olmak üzere 
Anonim Şirket olarak kurulur. Bu durumda 09.07. I 956 tarih ve 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunun_un 227 nci maddesinde sözü edilen beş kurucunun bulunması 
şartı aranmaz. 

(3) Her şirket kurulduğu ilin adını alır ve şirketin merkezi o il olur. 

(4) Şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. 

(S) Şirketler bu kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk 
hükümlerine tabidir. 

(6) Şirketlerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. 

Organlan 

Madde 5- (I) Şirketler aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Genel Kurul. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Genel Müdürlük 

ç) Denetim Kurulu 

Temsilci seçimi 

Madde 6- (I) Temsilci adaylarının nitelikleri 

a) Hissedar olmak 

b) Yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydı bulunmamak 

(2) Temsilc'i seçimi 

a) Her hissedar bir oy hakkına sahiptir. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU 1265 

b) Temsilciler hissedarlar tarafından adaylar arasından seçilir. 

c) Temsilciler; il, ilçe ve beldelerdeki mahallelerde, köylerde ise 
köylerde oturan hissedarların köyde yaptığı seçimler ile belirlenir. 

ç) Temsilci adaylarından en çok oy alan aday temsilci asıl, ikinci çok oy 
alan yedek temsilci 

d) Seçimler kapalı oy, açık tasnif şeklinde ve hükümet koroserinin 
nezaretinde yapılır, 

e) Temsilciler üç yıllığına seçilirler. 

f) Seçilen temsilciler, temsilci oldukları sürece konutlarında 

kullandıkları elektrikten yüzde yirmi indiriminden yararlandırılır. 

g) Her köy ve mahalleden birer temsilci seçilir. 

h) Temsilci seçimleri Ekim ayının ilk pazar günü yapılır. 

Delege seçimi 

Madde 7 - ( 1) Delege adayının nitelikleri 

a) Hissedar olmak 

b) Yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydı bulunmamak 

(2) Delege seçimi 

a) Delegeler temsilcilerin oyları ile seçilir. 

b) Delege sayısı, temsilci sayısının yarısı kadar olacak, bu sayı yüzden 
az binden fazla olamaz. Delege sayısının binden fazla olması durumunda delege 
sayısı bin olacak şekilde her delege başına düşecek olan temsilci sayısı bine 
bölünerek belirlenecektir. Delege sayısı yüzden az olma durumunda ise bu sayı 
yüze tamamlanacaktır. 

c) Delege adaylarından en çok oy alandan başlayarak sıratanır ve 
delege sayısı kadar olan ilk delegeler asıl delege, geriye kalan en çok alanlarda 
sırası itibariyle delege sayısının yarısı kadar da yedek delege belirlenir. 

ç) Delege seçimleri kapalı oy, açık tasnif ve hükümet komserinin 
nezaretinde yapılır. 

d) Delege seçimleri Kasım ayının ilk pazar günü yapılır. 

GenelKurul 

Madde 8- (I) Genel kurulun toplanması 
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a) Genel kurul her yıl Aralık ayının ilk. pazar günü yapılır. Ancak 
yönetim kurulu seçimini üç yılda bir yine genel kurul toplantısında yapar. 

b) Değinilmemiş hususlar için ve seçimlerin yapılması 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu h ükü~ leri doğrultusunda yapılır. 

c) Genel kurul toplantısı şirketin ildeki merkezinde yapılır. 

ç) Yönetim kurulu üyeliğine delegelerden ve hissedarlardan da aday 
olabilirler. 

d) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üç yıllığına seçilir. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

Madde 9- ( 1) Şirket yönetim kurulu ve denetim kurulunu seçmek. 

(2) Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının müzakere ederek 
ihra etmek 

(3) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya 
değiştirerek kabul etmek. 

(4) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerini belirlenmek. 

(S) Şirketin en~rji dağıtımı faaliyetleri yanında üretim yatırımı 

hususunda da karar almak. 

(6) Yönetim kuruluna taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı, hizmet alımı 
ve yatırım hususunda yetki vermek. 

(7) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen diğer görevleri 
yapmak. 

Yönetim kurulu 

Madde 10- (I) Yonetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulur; 

a) Yönetim Kurulu; hissedar sayısı üçyüzbine kadar olan illerde 
başkan ve beş üyeden oluşur. Hissedar sayısı üçyüzbinden fazla olan illerde bir 
başkan ve altı üyeden oluşur.-

b) Hissedar sayısı üçyüzbine kadar olan illerde delegeler tarafından üç 
asıl, üç yedek olmak üzere toplam altı yönetim kurulu üyesi genel kurulda 
seçilir. En fazla oy alan ilk üç aday asıl, sonraki üç aday da yedek üyedir. 

c) Üçyüzbinden fazla hissedar bulunan illerde ise delegeler tarafından 
dört asıl, dört yedek olmak üzere toplam sekiz yönetim kurulu üyesi genel 
kurulca seçilir. En fazla oy alan ilk dört aday asıl, sonraki dört aday da yedek 
üyedir. 
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ç) Geri kalan diğer yönetim kurulu üyesinin iki tanesini ilgili bakan, bir 
tanesini de Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından atanır. 

d) Yönetim kurulunun görev süresi 3 yıl olup, başkan ve yönetim 
kurulu üyesi üst üste en fazla iki defa seçilebilir. 

e) Süresi dolmadan herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya 
üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde en geç bir ay 
içerisinde yedek üyeler içerisinden bir tanesini Bakanlık atar. Atanan yeni üye 
önceki üyenin görev süresini tamamlar. 

f) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve başkan ve en az dört üye 
ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda 
eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli 
görüldüğü halde başkanın veya üç üyenin isteği ile yönetim kurulu olağan üstü 
toplantıya çağrıiab il ir. 

g) Şirket yönetim kurulu başkanı ve üyeleri görevde olduğu süre 
içerisinde ve görevden ayrıldıktan sonraki 2 yıl süre ile şirketin faaliyet alanı 
ile ilgili ticari her hangi bir işle hiçbir şekilde iştigal edemez, rakip fırmalar ile 
her hangi bir menfaat ilişkisi içerisinde bulunamazlar. 

h) Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel müdür olarak da 
atanmış sayılır. 

ı) Yönetim kurulu, başkanını kendi aralarında seçer ve genel müdür 
atar. Genel müdür olacak kişi en az dört yıllık fakülte mezunu, en az beş yıllık 
yöneticilik yapmış olması şarttır. 

i) Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim 
kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna 
başkanlık yapar. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

Madde ll - (1) Genel Kurulun verdiği yetki ve sorumluluk dahilinde, 
şirket için gerekli taşınır, taşınmaz mal alım satımı, hizmet alımı ile yatırım 
hususunda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak. 

(2) Personel ihtiyacının belirlemek ve personel alımı hususunda karar 
vermek. 

(3) Personele uygulanacak prim ve ödül konusunda karar almak. 

(4) Yıllık bütçeyi genel kurula sunmak. 

(S) Şirketin yatırım ve fınansman programlarını hazırlamak ve genel 
kurula sunmak. 
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(6) Şirketin abanelere satılacak elektrik fıyat ve tarifesini belirlemek. 

(7) Yıllık karın tespiti ve hissedarlara dağıtımı usulünü belirlemek. 

(8) Şirketin gelir, gider ile ilgili faaliyetlerini yapmak, hazırlamak 
ve bunları genel kurula sunmak. 

(9) Genel müdür yardımcılarını atamak. 

(1 O) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile enerji alım 
sözleşme lerini, 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile enerji iletim sözleşmelerini yapmak. 

· Genel Müdürlük 

Madde 12- (1) Genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcılan 
( bir teknik, bir tane de idari mali işler olmak üzere), bağlı alt birimlerden oluşur. 

Genel müdürün görev ve yetkileri 

Madde 13- (I) Şirketi kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile yönetim 
kurulu kararları doğrultusunda yönetmek. 

(2) Şirketi, idari ve yargı merciierinde ve üçüncü kişilere karşı temsil 
etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek 

(3) Şirketin sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık 
ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak. 

( 4) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

(5) Genel müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir 
kısmını astiarına devredebilir. Ancak, yetki devri genel müdürün sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

Denetim kurulu 

Madde 14- (1) De~etim kurulu üyeleri hissedarlardan olacağı gibi 
hissedar olmayanlarda da genel kurulca seçilir. 

(2) Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

(3) Denetim kuruluna aday olacak kişilerin yüz kızartıcı bir 
suçtan sabıkası olmaması gerekir. 

( 4) Denetim kurulu; genel kurulda yapılan oy lamada adaylar 
içerisinden en fazla oy alan ilk iki adayın asıl, sonraki iki adayın da yedek 
seçilmesiyle atanır. Diğer bir asıl ve bir yedek aday Bakan tarafından 
atanır. 
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(5) Süresi dolmadan herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya 
üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde en geç bir 
ay içerisinde yedek üyeler içerisinden bir tanesini Bakanlık atar. Atanan 
yeni üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. 

Denetim kurulunun görev ve yetkileri 

Madde 15- (ı) Denetim kurulu her yıl şirket hesapları m (gelir-gider, 
kar-zarar ve netice hesabı) Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 

denetler. 

(2) Denetleme sonuçlarını genel kurula sunar. Gerektiğinde 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. 

(3) Denetleme kurulu kendi içerisinde oy birliği ile olağan üstü genel 
kurulu toplantıya çağırabilir. 

Dördüncü Bölüm 

Personelin Durumu, Atanma Şartlan, Statüsü ve Mali Hakları 

Personelin durumu 

Madde 16 - (l) 23.07.ı965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi veya sözleşmeli statüde çalışan personelden emeklilik süresini 
dolduranlar %30 teşvikle emekliğe özendirilecektir. Emekli olmayan personel 
veya emeklifiğini doldurmayan personel iş kanunu hükümleri gereğince özlük 
haklarına dokunmadan işçi statüsüne geçebileceklerdir. Bu statüye geçmeyen 
personel Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Personelin atanma şartları ve statüsü 

Madde 17 - (ı) Şirket hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevler, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sürekli personel eliyle 
yürütülür. Söz konusu unvaniarın birimlere dağılımını yapmaya genel müdürün 
önerisi üzerine yönetim kurulu yetkilidir. Personelin pozisyon unvan ve 
sayılarında mevcut sayıların iki katını aşmamak kaydıyla değişiklik 

yapılmasına, genel müdürün teklifi ile yönetim kurulu onayı ile karar verilir. 

(2) Şirket personeli ücret ve mali haklarını genel müdürün teklifi ve 
yönetim kurulunun onayı ile karar verilir. Şirket personeli ücret ve mali haklar 
dışında 29.07. I 964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 

(3) Şirket personelinin nitelikleri, pozisyon unvan ve sayılan, sözleşme 
usul ve esasları Genel Müdürlüğün önerisi ve Yönetim Kurlunun onayı üzerine 
Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile tespit edilir. 
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Mali baklar 

Madde 18- (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı; Yönetim 
Kurulu Üyelerinin görevli bulundukları süre içerisinde her hangi bir kamu 
kurum ve kuruluşunda çalışıyor ise o iş yerindeki bütün mali ve özlük hakları 
saklı kalır. 

(2) Emeklilik yönünden Genel Müdür genel müdüre, Genel Müdür 
Yardımcılan genel müdür yardımcıianna denk statüde kabul edilir. Diğer 

personele '1 6.06.2006 tarih ve 55 I O sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
~igortası kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 

(3) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür 
yardımcıları ve diğer personelin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları 

masrafların hangilerinin şirket bütçesinde'n karşılanabileceğine dair usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Beşinci Bölüm 

Şirket Hisselerinin Belirlenmesi, Satışı ve Devri 

Hisse hesaplamaları 

·Madde 19- (1) Hisse Değeri: Her ilde son tahakkuk miktarı ve abone 
sayısına göre aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Tahakkuk Miktan: TM 

Abone Sayısı: AS 

Hisse Değeri: HD 

Arz Olunan Oran: 0,51 

Hİ SSE DEGERi (HD) = (2 x( TM/ AS) x 0,51) 

1000 

Hisselerin satışı ve tahsilatı 

Madde 20 - ( 1) İl sınırları içerisinde bulunan hisselerin adeti, değeri, 
abone türlerine dağılımı belirlendikten sonra; şirkette hissedarlar ile şirket 

merkezinde karşılıklı hissedarlık sözleşmesi yapılmak suretiyle, nama yazılı 
olarak satış gerçekleştirilecektir. 

(2) Tahsilat ise; Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren satın aldığı 

hisse miktarının bedeli on eşit taksite bölünerek, tüketim elektrik faturası ile 
birlikte tahsil edilecektir. 
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(3) Söz konusu satışlar yapıldıktan sonra gerekli bilgi, belge 
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(4) Hisse satın almak istemeyen abonenin hissesi, satın almak isteyen 
diğer abanelere satılır. 

(5) Bir abone en çok on hisse satın alabilir. 

Hisselerin devri 

Madde 21 - (l) Abone hisseyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle 
hissesini devredemeyecektir. Ancak aboneliğin sona ermesi (nakil, iflas v.s.) 
durumunda şirkete hisse devredilecektir. 

(2) Ölüm yolu ile mirasın devri durumunda ise hisse hukuki 
mirasçılarına devredilecektir. 

MaliHüküm 

Altıncı Bölüm 

Çeşitli Hükümler 

Madde 22 - (1) Üretim Şirketi yeni bir yatırım yaptığı taktirde, bu 
yatırım şirketin ödeyeceği kurumlar vergisinden düşülecektir. 

Yönetmelikler 

Madde 23 - ( 1) Bu kanun ile hazırlanması öngörülen yönetmelikler 
yönetim kurulunun ilk toplantısını müteakip üç ay içerisinde hazırlanır ve 
Bakanlar Kurulu karan ile yayınlanır. 

Geçici yönetim kurulunun atanması 

Geçici Madde 1 - ( 1) Halka arz işlemlerinin tamamlanması ve yeni 
yönetim kurullarının seçilmesi işlemlerinin tamamen yerine getirilmesine kadar 
geçen süreçte geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulur; 

j) Yönetim kurulu hissedar sayısı üçyüzbine kadar olan illerde başkan 
ve beş üyeden oluşur. Hissedar sayısı üçyüzbinden fazla olan illerde bir başkan 
ve altı üyeden oluşur. 

k) Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve Bakan tarafından atanır. 

a) Yönetim kurulu üyelerinden ikisi ilgili Bakanın, biri Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, ikisi o ilin müessese müdür veya 
yardımcıları ile bağlı ortaklıkların genel müdür yardımcıları arasından ilgili 
bakanın teklifi üzerine kararname ile atanır. 
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ç) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim 
kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna 
başkanlık yapar. 

Geçici yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve şartlan 

Geçici Madde 2- (I) Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin 
nitelikleri ve aranan şartlar şunlardır: 

a) Devlet Memurluğuna atanabilme yeterliliğine sahip, 

b) En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış, 

c) Şirketin faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip 
olmaları gereklidir. 

(2) Şirket yönetim kurulu başkanı ve üyeler başka bir teşebbüste 
yönetim kurulu üyesi olamaz, 

(4) Şirket yönetim kurulu başkanı ve üyeleri görevde olduğu süre 
içerisinde ve görevden ayrıldıktan sonraki 2 yıl süre ile şirketin faaliyet alam ile 
ilgili ticari her hangi bir işle hiçbir şekilde iştigal edemez, rakip fırmalar ile her 
hangi bir menfaat ilişkisi içerisinde bulunamazlar. 

(S) Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri şirket 
yönetim kurulu üyeliklerine atanabilirler. 

Atanan geçici yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

Geçici Madde 3- (I) Yıllık programlar çerçevesinde şirketin 

gelişmesini sağlayacak kararlar almak. 

(2) Şirket çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını 

oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek. 

(3) Şirkete ait yıllık program, bilanço ve netice hesaplan ile yıllık 

çalışma programları~a uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylamak. 

(4) Şirketin çalışmalarını takip etmek. 

(S) Yönetim kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden 
bir kısmım Genel Müdüre devredebilir. Ancak yetki devri yönetim kurulunun 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

(6) Abonelere hisselerin satışı için gerekli hazırlık çalışmalarım 

yapmak. 
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(7) Hisselerin abanelere satışını sağlamak. İl sınırları dahilinde bulunan 
abanelere ve çalışanlara hisselerin satışı için duyuru çalışmaları yapmak. 
Toplantılar tertip etmek, ilan ve reklam kampanyaları düzenlemek. 

(8) Şirket hissedarları arasından temsilci ve delegelerin seçimi 
hususunda gerekli çalışmayı yapmak. 

(9) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

Atanan şirket geçici yönetim kurulunun görev süreleri 

Geçici Madde 4- ( 1) Geçici atanan yönetim kurulu üyelerinin görev 
süresi bir yıldır. Bir yılın sonunda yeni seçilecek olan yönetim kuruluna yetki, 
görev ve sorumluluklarını devreder. 

(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan 
niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere 
Bakan tarafından atama yapılır. 

Geçici yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 

Geçici Madde 5- (l) Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine 
ayda iki defadan az olmamak üzere, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır 
ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde 
başkanın bulunduğutaraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Geçici genel müdürlük 

Geçici Madde 6- ( 1) Genel müdürlük, genel müdür, genel müdür 
yardımcıları (bir teknik, bir idari mali olmak üzere) bağlı alt birimlerden 
teşekkül eder. 

Geçici genel müdür ataması 

Geçici Madde 7- (I) Halka arz işleminin tamamlanması ve yeni 
yönetim kurullarının oluşmasına kadar Bakanlığın teklifıyle, kararname ile 
genel müdür atanır. 

Geçici genel müdürün görev ve yetkileri 

Geçici Madde 8- (l) Şirketi kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile 
yönetim kurulu kararlan doğrultusunda yönetmek. 

(6) Şirketi, idari ve yargı merciierinde ve üçüncü kişilere karşı temsil 
etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek 

(7) Şirketin sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık 
ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak. 
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(8) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

(5) Genel müdür sınırianın açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir 
kısmını astiarına devredebilir. Ancak, yetki devri genel müdürün sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

Yürürlük 

Madde 24 - (I) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Yürütme 

Madde 25 - ( 1) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

XI.12 - Elektrik Üretim Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi111 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Elektrik Üretim Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

Bu kanunla, kamu iktisadi kuruluşu olan Türkiye Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklıklar anonim şirket halinde 
teşkilatlandırılacaktır. Böylece şirketlerin gelirlerinin o/oS 1 'lik kısmının Türkiye 
abonelerine satılarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda işletilmesi, 
bu şirketlerin, ekonomik verilere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 
doğrultusunda ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım 
etmeleri ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı oluşturmaları, piyasada 

111 9/05/2008 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen ve esas komisyon olarak Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilen (2/249) esas numaralı kanun teklifi ile Türkiye 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklıkların anonim şirket 
şeklinde teşkilatlandırıbnası ve% 5 I 'lik kısmının halka arz edilmesi amaçlanmaktadır. 
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tekelciliği kırarak, fıyatların piyasa şartlarına göre oluşması, modern teknoloji ve 
yönetim tekniklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Aboneleri ve çalışanları gelire hissedar etmek suretiyle, iş verimliliği 

artırılacak ve denetim sağlanacaktır. Enerji sektöründe gelirin tabana yayılması 
nedeniyle, oluşan sermaye ülkemizde kalacağından, yatırım ve istihdam olarak 
ekonomiye kazandırılacaktır. 

Bu uygulama ile devlete ek olarak daha fazla vergi geliri elde edilecektir. 
Elektrik üretim santrallerinin şirket statüsüne kavuşmasından dolayı, ticari 
kararlara müdahale olmayacak, verimlilik karlılık ilkesi dikkate alınarak kayırma, 
suistimal ortadan kalkacaktır. 

Ekonomiye hareketlilik gelecek devletin sübvansiyonu kalkacak, yeni 
yatırımların artması sağlanacaktır. 

Bu sistem ile; Şirket yöneticileri elektrik üretim hizmetlerini, karlılık 

verimlilik esası ile, uzun vadeli planlayarak, halkı mutlu edecek şekilde 

inisiyatiflerini kullanacaklar ve daha etkin hizmet sunma amacına 
yöneleceklerdir. 

Stratejik Öneme haiz enerji sektörü, iletişim, sosyal hayat, savunma ve 
sanayi yapımızın daha bağımsız kalmasına güç katacaktır. 

Her şirketin bünyesinde araştırma ve geliştirme (AR-GE) bağımsız ele 
alınacak ve sektörle ilgili son teknolojiterin kullanılmasına imkan sağlanması 
sonucunda; zamanlı, güvenli, kaliteli ve yeterli olan, sosyal beklentilere cevap 
veren elektrik üretim hizmeti sunulacaktır. 

Bu gerekçelerle kanun teklifimin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1- Elektrik Üretim Anonim Şirketinin amacım düzenlemektedir. 

Madde 2- Kanun kurulacak olan şirketin kapsamını düzenlemektedir. 

Madde 3- Tanımlar maddesidir. 

Madde 4- Şirketin kuruluşunu düzenlemektedir. 

Madde 5- Şirketin organlarını düzenlemektedir. 

Madde 6- Şirketin Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun nasıl 

seçileceğini ve şeklini düzenlemektedir. 

Madde 7-Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini düzenlemektedir. 
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Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerini 
düzenlemektedir. 

Madde 9- Yönetim Kurulunun ücretini düzenlemektedir. 

Madde 10- Şirketin Genel Müdürlüğünü tanımlamakta ve Genel 
Müdürün atanma şeklini düzenlemektedir. 

Madde ll- Genel Müdürün niteliklerini ve vasıflarını düzenlemektedir. 

Madde 12- Genel Müdürün görev ve yetkilerini düzenlemektedir. 

Madde 13- Şirketleşme aşamasında personelin durumunu 
düzenlemektedir. 

Madde 14- Personelin atanma şartlarını ve statüsünü düzenlemektedir. 

Madde 15- Personelin mali haklarını düzenlemektedir. 

Madde 16- Şirket hissesinin satış değerini düzenlemektedir. 

Madde 17- Hisselerin satışını ve tahsilatını düzenlemektedir. 

Madde 18- Hisselerin devrini düzenlemektedir. 

Madde 19- Mali hükmü düzenlemektedir. 

Madde 20 - Tekiifte öngörülen yönetmeliklerin ne zaman çıkarılacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 21- Yürürlülük maddesidir. 

Madde 22- Yürütme maddesidir. 

Elektrik Üretim Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Birinci Bölüm 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - ( 1) Bu Kanunun amacı; kamu iktisadi kuruluşu olan, 
Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklıklar 
anonim şirket halinde teşkilatlandırılıp, bu şirketlerin gelirlerinin %51 'lik 
kısmının Türkiye abonelerine satılarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
doğrultusunda işletilmesini, bu şirketlerin, ekonomik verilere uygun olarak 
verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda ekonomi ile uyum içinde çalışarak 
sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı 
oluşturmalarını sağlamaktır. 
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Kapsam 

Madde 2 - (I) Bu Kanun, Elektrik Üretim Anonim Şirketine bağlı olan 
santralleri kapsar. 

(2) Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Bağlı ortaklıkları, yapmış 
oldukları elektrik üretim hizmetleri konusundaki yetki, görev ve 
sorumluluklarını kurulacak olan bu yeni şirkete devredecekleri, Elektrik Üretim 
Şirketinin ürettiği elektrik enerjisini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Genel 
Müdürlüğüne satacaklarını düzenleyen esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3 - ( 1) Bu kanunda geçen; 

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, 

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın ı, 

c) Şirket: Elektrik Üretim Anonim Şirketini, 

ç) Başkan: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanını, 

d) Genel Kurul: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gen~l Kurulunu, 

e) Genel Müdür: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürünü, 

f) Yönetim Kurulu: Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulunu ifade eder. 

Kuruluş 

İkinci Bölüm 

Şirketin Kurulması, Organlan 

Madde 4 - (I) Şirket sermayesinin tamamı devlete ait olmak üzere 
Elektrik Üretim 

Anonim Şirketi kurulmuştur. 

(2) Şirketin merkezi Ankara'dır. 

(3) Şirket tüzel kişiliğe sahiptir. 

( 4) Şirket bu kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk 
hükümlerine tabidir. 

(5) Türk Ticaret Kanunun 227 inci maddesinde sözü edilen beş 

kurucunun bulunması şartı aranmaz. Denetçileri bulunmaz. 
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(6) Elektrik Üretim Santralleri İşletmeleri, kurulan bu şirkete bağlı 
olarak çalışır. · 

(7) Şirketin sorumlulukları sennayeleri ile sınırlıdır. 

Organlan 

Madde 5- (1) Şirket aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Yönetim Kurulu. 

b) Genel Müdürlük 

c) Elektrik Üretim Santralleri İşletmeleri Müdürlükleri 

Yönetim Kurulu 

Madde 6 - (1) Yönetim Kurulu şirketin en yüksek seviyede yetkili ve 
sorumlu karar organıdır. 

(2) Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi teşkil eder: 

a) Her ilde kurulan Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanlarının katılımıyla yapılacak olan Genel Kurulla, şirketin Yönetim 
Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu üyelerini seçer. 

b) Yönetim Kurulu başkan, bir başkan yardımcısı ve altı asıl ve beş 
yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesini Bakanlık atar. 

c) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıl olup, başkan ye yönetim kurulu 
üyesi üst üste en fazla iki defa seçilebilir. 

ç) Süre dolmadan herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya üyelik 
için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde en geç bir ay 
içerisinde yedek üyeler içerisinden bir tanesini Bakanlık atar. Atanan yeni üye 
önceki üyenin görev süresini tamamlar. 

(3) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve başkan ve en az dört üye 
ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Gerekli görüldüğü halde Başkanın veya dört üyenin isteği ile Yönetim Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

(4) Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan 

Yardımcısı başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri 

Madde 7- (1) Seçilecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ve 
aranan şartlar şunlardır: 
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a) Devlet Memurluğuna atanabilme yeterliliğine sahip, 

b) En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış, 

c) Şirketin faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip 
olmaları gereklidir. 

(2) Ancak Bakanın teklifi üzerine atanacak olan üyede idari ve 
mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz. 

(3) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler başka bir teşebbüste 
yönetim kurulu üyesi ve başkan olamazlar. 

(4) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri görevde olduğu süre 
içerisinde ve görevden ayrıldıktan somaki 1 yıl süre ile şirketin faaliyet alanı ile 
ilgili ticari her hangi bir işle hiçbir şekilde iştigal edemez, rakip fırmalar ile her 
hangi bir menfaat ilişkisi içerisinde bulunamazlar. 

(5) Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri şirket 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanabilirler. Esas görevleri devam etmek üzere 
atanan Yönetim Kurulu üyeleri başka bir şirkette denetim kurulu üyesi olarak 
görev alamazlar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

Madde 8- (I) Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumludur. Yıllık 
programlar çerçevesinde şirketin gelişmesini sağlayacak kararlar almak. 

(2) Şirket çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülme şartiarım 

oluşturacak esasları ve işletme politikalanın düzenlemek. 

(3) Yıllık programlar çerçevesinde şirketin gelişmesini sağlayacak 

kararlar almak. 

(4) Şirkete ait yıllık program, bilanço ve netice hesaplan ile yıllık 

çalışma programiarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylamak. 

(5) Şirketin çalışmalarını takip etmek. 

(6) Yönetim Kurulu sınırianın açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden 
bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Ancak yetki devri yönetim kurulunun 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

(7) Elektrik Üretim Santralleri İşletme Müdürlükleri kadrolarını 
oluşturmak ve düzenlemek. 

(8) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle· verilen diğer görevleri yapmak. 
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Yönetim Kurulunun ücreti 

Madde 9 - (1) Yönetim Kurulu Başkanının, başkan yardımcısının ve 
üyelerin maaş ve ücretini ayrı ayrı olarak her yıl için, içinde bulunulan yılın 
aralık ayının son gününden önce Bakanlar Kurulu tarafından; maaş, hakkı huzur 
ve kardan pay oranlan olmak üzere belirlenir. 

Genel Müdürlük 

Üçüncü Bölüm 

Genel Müdürlük Oluşumu 

Madde ıo - (1) Genel Müdürlük, şirketin yetkili ve sorumlu yürütme 
organı dır. 

(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulunca Şirket Genel Müdürü olarak 
atanır. 

(3) Genel Müdürün görev süresini atama yapılırken Yönetim Kurulu 
belirler. 

(4) Genel Müdür ile Yönetim Kurulu arasındaki sözleşme İş Kanunları 
esas alınmak kaydıyla yapılır. 

(5) Genel Müdürün maaş, yolluk, kardan prim ve benzeri ücretler 
dördüncü fıkradaki sözleşme ile belirlenir. 

Genel Müdürün nitelikleri 

Madde ı ı - (I) Atanacak olan Genel Müdürde aranacak nitelikler 
şunlardır. 

a) Devlet Memurluğuna atanabilme yeterliliğine sahip olma, 

b) Ülkemizde veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul 
edilen yabancı üniversitelerin; Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mühendislik Fakültelerinin Elektrik veya Makina Bölümlerinin birinden mezun 
olmak üzere en az dört yıllık üniversite mezunu olmak 

c) (b) bendinde sayılan bu okullarda yüksek lisans veya doktora 
yapmış olmak 

d) Şirketin faaliyet alanı ile ilgili veya meslekte en az 12 yıl çalışmış 
olmak 

e) Şirket içerisinde çalışanlar içerisinde olumlu sicili, iş yeteneği, 

becerisi ve tecrübesi olanlar öncelikli olarak tercih edilebilir. 
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Şirket Genel Müdürünün görev ve yetkileri 

Madde 12 • (I) Şirketi kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile yönetim 
Kurulu kararlan doğrultusunda yönetmek. 

(2) Şirketi, idari ve yargı merciierinde ve üçüncü kişilere karşı temsil 
etmek ve yetkisini gerektiğinde devretmek. 

(3) Şirketin sermayesi ile diğer mali kaynaklarının, verimlilik ve 
karalılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak. 

(4) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. 

(5) Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir 
kısmını astiarına devredebilir. Ancak, yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

Dördüncü Bölüm 

Personelin Durumu, Atanma Şartlan, Statüsü ve Mali Haklan 

Personelin durumu 

Madde 13 - (I) 23.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları 
kanununa tabi veya sözleşmeli statüde çalışan personelden emeklilik süresini 
dolduranlar %30 teşvikle emekliğe özendirilecektir. Emekli olmayan personel 
veya emekliliğini doldurmayan personel iş kanunu hükümleri gereğince özlük 
haklarına dokunmadan işçi statüsüne geçebileceklerdir. Bu statüye geçmeyen 
personel Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Personelin atanma şartlan ve statüsü 

Madde 14- (1) Şirket hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 
idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sürekli personel eliyle yürütülür. Söz 
konusu unvaniarın birimlere dağılımım yapmaya Genel Müdürün önerisi 
üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin pozisyon unvan ve sayılannda 
mevcut sayıların iki katını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, Genel 
Müdürün teklifi ile yönetim kurulu onayı ile karar verilir. 

(2) Şirket personeli ücret ve mali haklarını Genel Müdürün teklifi ile 
Yönetim Kurulu onayı ile karar verilir. Şirket personeli ücret ve mali haklar 
dışında 29.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 

(3) Şirket personelinin nitelikleri, pozisyon unvan ve sayıları, sözleşme 
usul ve esasları Genel Müdürlüğün önerisi ve Yönetim Kurlunun onayı üzerine 
Bakanlar Kurulukaran ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile tespit edilir. 
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Mali haklar 

Madde 15- (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetim 
Kurulu Üyelerinin görevli bulundukları süre içerisinde her hangi bir kamu 
kurum ve kuruluşunda çalışıyor ise o iş yerindeki bütün mali ve özlük haklan 
saklı kalır. 

(2) Emeklilik yönünden Yönetim Kurulu Başkanı Müsteşar, Başkan 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür 
genel müdüre, Genel Müdür Yardımcıları genel müdür yardımcılarına denk 
statüde kabul edilir. Diğer personele 16.06.2006 tarih ve 551 O sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigort~sı kanunu hükü~lerine göre işlem yapılır. 

(3) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür 
Yardımcılan ve diğer personelin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları 

masrafların hangilerinin şirket bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Beşinci Bölüm 

Şirket Hisselerinin Belirlenmesi, Devri ve Satışı 

Hisse 

Madde 16 - (1) Ortaklık: Bütün iller için il bazında dağıtım şirketlerine 
ortak olan her abone, üretim şirketine de ortak olmuş sayılır. 

(2) Hisse değeri: Hisse değeri hesaplanırken aşağıdaki argümanlar ve 
formül kullanılır. 

Ortalama 1 MW Kurulu Güç Değeri (KGD-Dolar) 

Toplam Kurulu Güç (TKG) 

Toplam Abone Sayısı (TAS) 

Dolar Kuru (DK) 

Hisse Oranı (HO): Bu oran, satışı yapılacak olan orana karşılık 
gelmektedir; %51 'dir. 

Bir Lot: 1000 ADET 

(3) Bir hissesinin değeri, ikinci fıkradaki argümanlar kullanılarak 
aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. 

Hisse Değeri (HD) = KGD*TKG*0.51* DK 

TAS 
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Hisselerin satışı ve tahsilatı 

Madde 17 - (ı) Hisselerin satışı ve tahsil atı. 

a) Hisse değeri hesaplandıktan soma İl Dağıtım Şirketlerine Abone olan 
ortaklardan talep edilmesi halinde karşılıklı hissedarlık sözleşmesi yapılmak 

suretiyle, nama yazılı olarak satış gerçekleştirilecektir. 

b) Tahsilat ise; sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren satın aldığı hisse 
miktarının bedeli 12 eşit taksite bölünerek, tüketim elektrik faturası ile birlikte 
tahsil edilecektir. 

c) Şirket, Türkiye çapında hisselerin satışı için il dağıtım şirketleri ile 
koordineli olarak çalışır. 

Hisselerin devri 

Madde 18 - (1) Abone hisseyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle 
hissesini devredemeyecektir. Devir durumunda üretim şirketine hissesini 
devredebilecektir. 

(2) Ölüm yolu ile mirasın devri durumunda hissenin devri yasal 
mirasçılarına yapılacaktır. 

MaliHüküm 

Altıcı Bolum 
Çeşitli Hükümler 

Madde 19 - (I) Üretim Şirketi yem bir yatırım yaptığı taktirde, bu 
yatırım şirketin ödeyeceği kurumlar vergisinden düşülecektir. 

Yönetmelikler 

Madde 20 - (1) Bu kanun ile hazırlanması Öngörülen yönetmelikler 
Yönetim Kınulunun ilk toplantısını müteakip üç ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar 
Kınulu karan ile yayınlanır. 

Yürürlük 
Madde 21- ( 1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 22 - (ı) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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XI.13 - 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi112 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki 633 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair hazırladığım kanun teklifi 
ektedir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

22.06. ı 965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkındaki kanunun Ek 3 üncü maddesinin (Ek: 22.07. ı 999-415/1 
md.); I inci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile hafızlık öğretimi 
ve Kur'an mealini öğrenmek için ilköğretimi biti~e, Kur'an ve dini bilgiler 
öğretimi ilköğretimin beşinci sınıfını yani en az 12 yaşını bitirme şartına 
bağlanmıştır. Böylece olmayan yasak ek maddenin yürürlüğe girmesi ile 
kanunlaştırılmıştır. 

Bu tür yasaklama dünyada sadece Türkiye'de mevcuttur. Oysaki 
her şahıs, inanç özgürlüğüne ve itikadına uygun olarak da eğitim 

hürriyetine sahiptir. 

Madde Gerekçesi 

Madde 1.- Yapılan değişiklik teklifi ile din eğitiminin önündeki 
yasaklayıcı engeller ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Yürüdülük maddesidir. 

Madde 3.- Yürütme maddesidir. 

112 18 Şubat 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/411) esas numaralı kanun 
teklifi ile Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak 
isteyenlerin Di yan et İşleri Başkanlığınca açılacak Kur'an kurslarına devam ·etmeleri için 
ilköğretimi bitirmiş olmak şartı ile tatillerde Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve 
gözetiminde açılan yaz Kur'an kurslarına devam etmek için ilköğretim 5 inci sınıfı 

bitirmiş olmak şartının kaldırılması amaçlanmaktadır. 
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633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1.- 22.06.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki kanunun Ek 3 üncü maddesinin (Ek: 
22.07. ı 999-44 ı 5/1 md.); I inci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersleri dışında Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve 
dini bilgiler almak isteyenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları 
açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçükterin 
de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca küçük yaştaki çocuklar için 
tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an 
kursları açılır. 

Madde 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlülüğe girer. 

Madde 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

XI.14- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ll. ve 
14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1 13 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ı 1. ve ı 4. 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tekliftın gerekçesi ile beraber ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Genel Gerekçe 

Muhsin Y AZICIOGLU 

BBP Genel Başkanı 

Sivas Milletvekili 

5188 sayılı kanunun getirdiği özel güvenlik teşkilatlanması, güvenliğin 
özelleştirilmesi açısından bir tür yapılanmadır. Bu yapılanma, 5 ı 88 sayılı 

113 1 8 Şubat 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen (2/412) esas numaralı kanun 
teklifi ile özel güvenlik görevlilerinin her beş yılda bir yeniden eğitim ve çalışma ruhsatı 
alma zorunluluğunun kaldırılması öngörülmektedir. 
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kanundan evvel geçerli olan 2495 sayılı kanunun eksik bıraktığı ve özel güvenlik 
şirketlerini yasal hale getirmiştir. 

Bu tür bir özelleştirmeyi yetki devri olarak görmek isabetli olamaz. Bu, 
bir tür yetkilendirme olup, yetkinin, devlet koliuğunun bulunmadığı yerde ya da 
onlarla birlikte kullanımının kendine has bir görünümüdür. Yani, ne tür olursa 
olsun, güvenliğin sağlanmasından esasen devlet sorumludur ve bu yetki hiçbir 
suretle bir kimseye ya da zümreye devredilemez. 1982 Anayasamızda bu husus 
devletin temel amaç ve görevleri içinde sayıldığı gibi, karşılaştırmalı anayasal 
hükümlerde de bununla ilgili ifadelere veya vurgulara rastlanmaktadır. 

5 I 88 sayılı kanun Özel Güvenlik Görevlileri'nin eğitiminin İçişleri 
Bakanlığı veya özel teşebbüs şeklinde açılan özel güvenlik eğitim kurumlarınca 
yaptırılabilmesini öngörmüştür. Eğitim için de, koyduğu müfredat çerçevesinde 
belli bir süre öngörmüştür(m. 14). 

Diğer taraftan 5188 sayılı kanunun 1 I. maddesinde özel güvenlik temel 
eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni 
verilir. Hükmü yer almaktadır. 

Bu durumda Özel Güvenlik Görevlileri'nin çalışma süreleri beş yıl 
ile sınırlandırılmış olmaktadır. 

Beş yılın sonunda ise ilgili kanunun 14. maddesinde yenileme eğitimi 
altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir hükmü yer almaktadır. 

Anlaşılacağı üzere Özel Güvenlik Görevlileri her beş yılda bir yeniden 
eğitim ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakılmaktadırlar. 

İlgili kanunun 24 maddesinde, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni 
verilmesi için iki yüz milyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına -
yatırılır ifadesi yer almaktadır. Aynı kanunun 25. maddesinde ise 24 üncü 
maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 2 ı 3 sayılı Vergi 
Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır 

hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 5 ı 88 sayılı kanunun 14. maddesinde özel güvenlik 
eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın 
izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir hükmü yer almaktadır. 

Görüleceği gibi Özel Güvenlik Görevlileri her beş yılda bir çalışma 
ruhsatı almak için artan miktarlarda hem harç hem de kurs ücreti ödemek 
zorunda bırakılmaktadır. 
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Bununla birlikte özel güvenlikle ilgili yüksek öğrenim görmüşlere bile, 
kanunun, 5 yıl sonrası tekrar eğitim verilmesini öngörmesi izah edilemez bir 
çelişki olsa gerektir. 

Getirilen teklif ile ilgili kanunda her beş yılda bir yeniden eğitim ve 
çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmak suretiyle Özel Güvenlik 
Görevlilerinin masrafsız, süresiz kolay çalışabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1.- Genel gerekçede açıklanmıştır. 

Madde 2.- Genel gerekçede açıklanmıştır. 

Madde 3.- Yürürlülük maddesidir. 

Madde 4.- Yürütme maddesidir. 

5188 Sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanunun 11. Ve 
14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Madde 1.- 5 ı 88 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ı ı. 
maddesinin 

A) ı. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile Özel güvenlik 
şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak 
çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma 

sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun ı 4 üncü maddesinde belirtilen özel 
güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni 
verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv 
araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde 
tamamlanır. 

B) 3. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Çalışma izninin iptal edilebilmesi için, güvenlik soruşturmasının 

olumsuz olması ve çalışma esnasında disiplin suçu işlemiş olması zorunludur. 

C) 5. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu 
görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, 
görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren özel güvenlik temel eğitimi şartı 
aranmaz. 

Madde 2.- 5ı88 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun I 4. 
maddesinin A) ı. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
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Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden 
oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Her beş 
yılda bir yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere çalışanlara 
kurumunca verilir. Yenileme eğitimi ücreti kururnca karşılanmak suretiyle 
içişleri bakanlığından temin edilecek uzmanlar vasıtası ile gerçekleştirilir. Halen 
bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek, oku İ u bulunan ve bünyesinde 
güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan 
üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda silah · eğitimi hariç özel 
güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. 

Madde 3.- Bu kanun yayımı t:aDhinde yürürlülüğe girer. 

Madde 4.- Bu kanun hükümleri Bakanlar kurulu yürütür. 
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Bölüm XII 

VEFATININ ARDlNDAN 

XII.l - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu ve Beş Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter 
Kazasına İlişkin Hükümetin Gündem Dışı Açıklaması ile Gruplar ve 
Şahıslar Adına Yapılan Konuşmalar (31 Mart 2009)114 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elim bir helikopter kazası sonucu 
vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Sayın 
Muhsin Yazıcıoğlu 'nun aziz hatırası önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı 
duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN- Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. 

114 Muhsin Yazıcıoğlu 'nun cenazesinin defuedildiği 3 I Mart 2009 tarihinde, üç dönem 
milletvekilliği yaptığı TBMM'de de tören düzenlenmiştir. Genel Kurulda 31 Mart 2009 
tarihindeki birleşimin başında Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle saygı duruşunda 

bulunulmuştur. Daha sonra, kazanın oluşu, arama ve kurtarma çalışmaları konusunda 
Hükümet adına İçişleri Bakanı Beşir Atalay Genel Kurula açıklamalarda bulunmuştur. 
Parti grupları ve şahsı adına yapılan konuşmalarda da başsağlığı dilekleri dile getirilmiş; 
kaza ve sonrasındaki gelişmeler hakkında görüşler beyan edilmiştir. (TBMM Tutanak 
Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 42, Birleşim 69, Sayfa 73-91) Aynı birleşimde 
Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ve kurtarma 
çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin AK 
Parti, CHP ve MHP gruplan adına verilen Meclis araştırması önergeleri okunarak 
bilgiye sunulmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, Hükumet adına İçişleri Bakanı Sayın Beşir 
Atalay'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Sayın 

Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği elim helikopter kazası 
konusunda İç Tüzük'ün 59'uncu maddesine göre gündem dışı söz talebi vardır. 
Gündeme geçmeden önce bu talebi yerine getireceğim. 

Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri halinde, siyasi parti 
gruplarına ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birine söz vereceğim. 
Grubu bulunmayan sayın milletvekillerinin de söz taleplerini Başkanlığımıza 
bildirmelerini rica ediyorum. 

Konuşma süreleri Hükumet için yirmi, siyasi parti grupları için on, 
grubu bulunmayan milletvekilli için beş dakikadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Bir süre ara ve seçimden sonra yeniden çalışmaya başlayan yüce Medisimize 
hayırlı, verimli çalışmalar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama yine başlarken, önce, 
bugün cenazesini kaldırdığımız merhum Muhsin Yazıcıoğlu 'na ve beraberinde 
hayatını kaybedeniere de yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve 
milletimize sabır diliyorum. 

Sayın Yazıcıoğlu, bu yüce çatının altında, 23 'üncü Dönem 
Padamentonun bir üyesidir, arkadaşımızdır ve değerli bir insandır. Hepimizin 
acısı büyüktür. Ben kendisini tekrar -biraz önce işte ebedi hayata uğurladık
rahmetle anıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, tabii böyle daha yeni yolcu ederken 
duygusal bir ortam ... Kolay da değil, benim için de kolay değil ama biraz önce 
de işte cenaze namazını kıldık. Taze taze bu kazayla ilgili ve bu olay sürecinde 
kurtarma çalışmaları, arama çalışmaları sürecindeki yaşadıklarımı da 
yaşadıklarımızı da orada yapılan çalışmaları da sizlere kısa kısa arz etmek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, olayın meydana gelmesi geçen çarşamba günü, 25 Mart, 
saat 15.45'te... Bir telefon konuşması... Uçakta bulunan basın mensubu 
rahmetli İsmail Güneş'in 112 Acili arayarak oradan yardım istemesi, 
konuşmasıyla olay duyuluyor ve sonra da bunun üzerine işte nerededir, nerede 
olmuştur, nasıl olmuştur, araştırmaları başlıyor. Biz haberi 16.00'da aldık. Ben 
kendim Bakanlıktaydım ve haberi 16.00'da aldım. Değerli Meclis Başkan 
Vekilimiz Nevzat Pakdil beni aradı 16.00'da ve olayı öyle öğrendik. Tabii 
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bütün birimlerimizi ve bölge mülki amirlerini ve güvenlik birimlerini hemen 
alarma geç irdik. Tabii önce bilinmiyordu. Bir helikopter kazası ama Yozgat 
Yerköy civarında mı oldu, o güzergahta başka bir yerde mi, iyi bir tanımlama 
yoktu, bilgi karışıklığı vardı. Onun için, birazcık bir süre geçti ama bu süre çok 
da uzun sürmedi. Neticede, yaklaşık bir yer tespiti de yapıldı. 

Bu yer tespiti yapılmasından sonra da değişik haberler oldu ama önce 
biz umutlandık, sonra giderek olayın daha ciddi olduğu, hayat riskinin olduğu 
anlaşılınca da ben kendim hemen olay yerine gitmek üzere hareket ettim. 
Başbakanımızla, değerli arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık ve olay 
yerine gitmenin daha uygun olacağına karar verdik. Tabii, o gün yine yağışlı ve 
fırtınalı bir havaydı. Dotaylı yol1ardan, Gaziantep üzerinden Göksun ilçesine 
gece 02.00'de ulaşmış oldum ve oradaki koordinasyonu da hemen devraldım ve 
yanımda da Emniyet Gene] Müdürümü, bu işlerde yoğun ro] alan Sivi] Savunma 
Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutanlığının Adana Bölge Komutanını 
da alarak oraya ulaştık ve orada, hemen, zaten Maraş Valisinin başlattığı, 
koordine ettiği çalışmaları daha da hızlı şekilde yürüttük hatta, saat 04.00 
civarında aramaların yapıldığı bölgeye de gittik. 

Tabii, bu konu, değişik boyutlarıyla bu süre içinde, yani kurtarma
arama çalışmaları sürerken değerlendirildi. Değişik haberler, beyanlar oldu, 
bizim de orada tespitlerimiz oldu. Böyle bir olayın, üzücü olayın bütün 
boyutlarını ele almak ve bu tür üzücü hadiseler]e karşılaşmamak, 

karşı]aşıldığında da en az zararla atiatmak için ne tür ilave tedbirler alınması 
gerektiğine ilişkin tespitler yapmak üzere, zaten parti grubumuzca bir Meclis 
araştırma önergesi dün Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. O zaman bu 
konuyu bütün detaylarıyla tekrar değerlendireceğiz. Aldığım bilgiye göre, 
Cumhuriyet Halk Partisinin de aynı içerikte bir önergeyi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına ve Milliyetçi Hareket Partisinin de ... inanıyorum ki sizin 
de desteğinizle bu Meclis araştırma önergeleri kabul edilecek ve konu tüm 
ayrıntılarıyla araştırılacaktır. Bu araştırma önergelerinin bu çatı altında 

görüşülmesi sırasında biz de daha ayrıntılı, teknik bilgi1eri sunacağız. 

Bu çalışmalar, I 7.00 civarında, bölgede baş1atı1mıştır. Burada hangi 
helikopterlerin gittiği, hangi birliklerin gittiği, diğer unsurlardan -sivil veya 
asker veya polis veya sivil savunma- hangi birliklerin, ne zaman oraya intikal 
ettiği, nerelerde çalışmalar yaptığının bizde listeleri var, dosyatarım ız var. Hepsi 
dikkatli şekilde takip edildi, dikkatli şeki1de dosyalandı ama şunu gene] olarak 
ifade edeyim değerli arkadaşlar: Bu elim kaza hepimizi üzdü, bütün milletimizi 
adeta birleştirdi ve devletimizin ve ülkemizin bütün imkanları burada kazanın 
araştırılmasında, olayın aydın]atılmasında, arama tarama-kurtarma 
çalışmalarında kullanılmıştır, çok titiz bir çalışma yürütülmüştür. 
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Burada tabii, bütün siyasi partilerimiz, başta biz parti olarak, zaten ben 
gitmeden, Başbakanımızia değerlendirdik ve bütün mitinglerimizi askıya 

almıştık, AK PARTi'nin seçim çalışmalarını. Buna tabii, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de katıldı. Bu tabii, çok önemli bir olay. Bu 
davranış, bu tutum, bu ilgi, bu paylaşma, önemle üzerinde durulması gereken 
bir boyuttur. Biz şuna inanıyoruz, milletimizin zaten değerlerinin derinliklerinde 
bu vardır ve buradaki bu jest, hem Parlamentonun bir üyesi hem bir siyasi 
partimizin Genel Başkanına gösterilen çok büyük ilginin bir ifadesidir. Onun 
için ben de hepsine, gerçekten bütün siyasi partilerimize ve bütün siyasi parti 
liderlerine burada teşekkür ediyorum. 

Şöyle olayları birazcık okuyarak saat saat de vermek istiyorum: 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 Mart 2009 Çarşamba günü 
I 5.46 civarında, helikopterde bulunan İHA muhabiri merhum İsmail Güneş'in 
ı ı 2 Acil yardım telefonunu araması üzerine kazadan haberdar olunmuştur. 
Helikopterin ı5.33 civarında düşmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Konu 
hemen ilgili resmi makamlara intikal ettirilmiş, elde edilen GSM numaraları 
ı 6.20 civarında yer tespiti amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına 
bildirilmiştir. Gerekli yer tespiti çalışmaları hemen yapılmış, elde edilen 
sonuçlar ilgili birimlere ı 6.25 'ten itibaren belli periyotlar la iletilmeye 
başlanmıştır. ı6.49'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezine yardım 
talebi intikal etmiş, ı 7.03'te bölgeye İncirlik'ten bir arama ve kurtarma 
helikopteri, ı 7.26'da Diyarbakır'dan CASA arama-kurtarma uçağı, ı 8.09'da 
Malatya'dan iki Skorsky helikopteri, 18.44'te Merzifon'dan bir arama-kurtarma 
helikopteri kaldırılmıştır. Bu helikopterler gece görüş sistemine sahip 
helikopterlerdir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait üç helikopter bölgeye 
ivedi olarak gönderilmiştir, ikisi Ankara' dan, birisi Diyarbakır' dan. 

Ve değerli arkadaşlarım, arama çalışmalarının, cep telefonundan alınan 
sinyaller doğrultusunda harita üzerinde belirlenen 25-30 kilometrelik koordinat 
içinde yapılması gerekmiştir. Nitekim bulunan kaza mahalli de bu belirlenen 
koordinatlar içindeydi. Kaza ile ilgili tüm duyumlar dikkate alınmış ve 
değerlendirilmiştir. 

Burada tabii, bizi üzen ve belki bu Meclis araştırması sürecinde de 
dikkatle üzerinde durulması gereken, helikopterden hiçbir sinyal 
ulaşılmamıştır- alınamamıştır, helikopterde bulunması gereken ELT sistemi 
çalışmamıştır. Firma ile görüşmelerde ELT sisteminin bulunduğu ifade edilmiş 
ama çalışmamıştır. Dolayısıyla, en fazla ipucu verebilecek, en fazla destek 
verecek bu unsurdan faydalanılamamıştır. Sadece cep telefonlannın 

irtibatlarından baz istasyonları aracılığıyla koordinatların tespiti yapılmış ve bu 
da tabii geniş bir alanı, 25-30 kilometrelik bir alanı içine alan bir arama 
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sahasıdır ve gerçekten çok çetin bir arazidir. Yani bu EL T sisteminin olmaması 
burada işi zorlaştıran en önemli hususlardan birisidir. Zaten bu konularda, dün 
havacılıkla ilgili birimlerin yetkilileri alanda idi, teknik çalışmaları onlar 
yapıyorlar. Biz daha çok tabii, insan boyutuyla ilgili çalışmaları yürüttük. 

Olay bölgesine gönderilen uçak ve helikopterler kar yağışı ve sis gibi 
olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede sürekli görev yapmış, yakıt ikmali 
dışında bölgeden ayrılmamışlardır. Bu arada olayın duyulmasıyla birlikte 
Kahramanmaraş Valiliğince derhal kriz masası oluşturularak jandarma, sivil 
savunma, köy korucuları, polis özel harekat ve o çevrede alınabilecek bütün 
sivil destekler alınmıştır. Aynı anda Başbakanlıkta kriz merkezi faaliyete 
geçirilmiş ve tüm çalışmalar burada koordine edilmiştir. Sayın Başbakanımızın 
talimatıyla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar en üst düzeyde teyakkuza geçirilmiş, 
tüm imkanların seferber edilmesi sağlanmıştır. 

Bu alanda, değerli arkadaşlar, bir uçak ve altı helikopterle -zaman 
zaman bu helikopter sekize çıkmıştır- havadan asker, polis, köy korucusu, sivil 
savunma birlikleri, AKUT personeli ve oradaki, o yöredeki köylü 
vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 2 bin kişi görev almıştır. Geriden tabii o 
fark edilmez, arazi, o alan, Göksun ilçesi, çevresi asker, polis, sivil savunmacı 
personelle doluydu. Ve çalışmalara hiç ara verilmemiştir, yirmi dört saat devam 
edilmiştir. Yalnız, tabii o araziyi ... Daha önce de ifade ettim, bu arazi çok çetin 
bir arazi. Ben son gün hava açılınca havadan gezdim helikopterle, gerçekten 
arama tarama çalışmalarının çok zor yapılacağı, insanın yürümesi dışında ancak 
havadan helikopterle görülebilecek, böyle bir arazi ve üç gün hiç kar yağışı 
dinmedi. Yukarılarda tipidir bu, dağda tipi ve sis. Zaten mevcut kar kalınlığı 1 
metrenin üzerinde. Yani biz de köyde, bir dağ köyünde kaldık, zaman zaman I 
metrenin üzerinde kar kalınlığı var ve bütün bu şartlarda tabii bu çalışmalar 
sürdü. Tabii bütün bu çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri yaparken bunları iyi 
hesap etmek lazım. 

Şunu da ifade edeyim: Burada devletimizin yetiştirdiği, bu alanda 
uzman, kar ve dağ şartlarında arama çalışması yapacak bütün birimlerin uzman, 
yetişmiş elemanları orada bulunduruldu. Yani Genelkurmay Başkanlığının 

"DAK" diye de anılan özel kuvvetler birimi -ki bu arama-kurtarma 
faaliyetlerinde en etkililerdendir-:- jandarmanın komando birimleri, Sivil 
Savunma Teşkilatımızın özellikle dağcılıkla ilgili personeli, AKUT gibi sivil 
kuruluşların çalışanları, hemen hemen bu alanda yetişmiş bütün birimlerin 
elemanları görev almıştır. Polis teşkilatının özel harekat personeli, bütün o çevre 
illerdeki sivil savunma ve polis harekat mensupları da burada görev almıştır. 

Aynı zamanda şunu da ifade edeyim: Uluslararası imkanlar da 
araştırılmıştır. Bu helikopterin sahibi olan fırma, hem Avrupa' da hem 
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Kanada'da uluslararası havacılık kuruluşlarıyla ilgili ELT sisteminin 
çalışmadığı durumlarda başka nelerin yapılabileceği konusunda görüşmelerde 
bulunmuş ve bize de o raporlarını iletmiştir ve bir de hava fotoğrafı konusunda, 
uydudan hava fotoğrafı konusunda çalışma yapılmış ama sisli olduğu için 
netlikler sağlanamamıştır. Son gün hava açıldığında ancak bir anlamda biraz 
daha net bir görüntü sağlanmıştır ama o zaman zaten kaza mahalline ulaşılmıştı. 

Bütün bu çalışmalar sürerken yirmi dört saat -hepimiz için geçerli bu
ve havadan, karadan yürütülürken 27 Mart 2009 tarihinde saat I 4.30 civarında 
bir haber alınmıştır. Merkez ilçe Döngel muhtarı ve gönüllü bir grup -ki kendisi 
de gönüllü köy korucusu- iki köyden ve bir de Göksun'dan 17 kişilik bir grup 
sabah o gün dörtte bunlar bir irtibat içinde aramaya çıkmışlar çünkü çok ekip 
var orada, asker, sivil, köylü. Bunların çalışma alanları paylaştırılıyor 

kendilerine, nerede arama yapacakları takip ediliyor. İşte onlardan bir grup -
sanki böyle köylüler tesadüfen bulmuş falan gibi haberler çıktı, öyle değil
sistematik olarak sabah erken saatte arama çalışmasına çıkan bir gruptur bulan 
ve bunlar tabii gerçekten çok da zorluk çektiler, o gün tekrar oradan köye kadar 
ulaşmaları da fırtınada çok zahmetli oldu, gece çok geç saatte ulaşabildiler ama 
yer tespiti yapıldı, ondan sonra da oraya ulaşılması için tabii, personelin ve 
teçhizatın oraya gönderilmesi gerekiyordu. Bu da yine o tipide, karda ciddi bir 
zaman almıştır. Akşam yaklaşık saat I 8.00 civarı oraya hareket eden 
birliklerimiz ki başta DAK'ın, bir binbaşı kamutasında DAK'ın personeli 
vardır, komandolar vardır, jandarma komandolar ve sivil savunma ekip leri, I SO 
kişilik bir ekip oraya sabahın çok geç saatinde varabilmişlerdir. Yani 7 
kilometre ama oraya ulaşmaları on dört-on beş saati bulmuştur çünkü 2 metre 
ilerisini bile göremerlikleri bir havadır. 

Bütün bu şartlarda çalışmaların hızlı şekilde yürütüldüğünü ... Önce 
kaza mahallinde tabii, 4 kişinin cenazesinin bulunduğu, daha sonra aramayla 
helikopterin dışında ve yaklaşık 5 metre çevresinde rahmetli Yazıcıoğlu'nun 
bulunduğu ve bir gün sonra da basın mensubunun 400 metre mesafede, daha 
uzak bir yerde bulunduğunu da biliyorsunuz. (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Devamla)- Sağ olun. 

Tespitler yapılıyor ama teknik tespitler, sisli ve karlı bir havada 
helikopterin olumsuz şartlarda orada yolculuk yaptığı ve helikopter pilotunun 
Kahramanmaraş uçuş kulesinden kendi planlamasıyla, görerek uçuş güzergahı 
yürütmek istediğini, dolayısıyla kulenin ona bu manada destek vermesine gerek 
kalmadığı -raporlarda bunların hepsi yazılı- ve o sisli havada gerçekten düştüğü 
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yer çok büyük bir dağın en alt kısmı. Yani oradan bir helikopterin tekrar o dağın 
üzerine çıkması falan kolay değil. S isli bir havada oraya çarpmış, yaklaşık I 00 
metre civarında sürüklenmiş, değişik parçalanmalar olmuş, böyle bir kaza. 

Otopsi raporunda ilk bulunan, sayın rahmetli Yazıcıoğlu ... (Mikrofon 
otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Bir dakika daha ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Devamla)- Hemen bitiriyorum 
Başkanım, sağ olun . 

... Yüksel Yancı, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya ve Mustafa Kaya 
istektepe yarım saatle bir saat içinde vefat etmişler maalesef. İsmail Güneş ise, 
onunla ilgili tam bir zamanlama yok ama o zaten telefonla da konuşan kişi. 
Onun otopsi raporu henüz bana ulaşmadı ama diğerleriyle ilgili otopsi raporu 
ulaştı. 

Ben burada sadece teşekkür ederek, Sayın Başkanım, bitirmek 
istiyorum. Daha sonra zaten teknik bilgiler verilecektir. 

Şunu ifade ediyorum: Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız 

olanca desteği verdiler. Ben gittiğim gün oraya vardım, oradaki durumu 
gördükten sonra ilk aradığım kişi, Başbakanımıza biraz bilgi sunduktan sonra, 
Genelkurmay İkinci Başkanıdır, saat yaklaşık 03.30'dur, uyandırdım ve 
helikopter takviyesini ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Devamla) - Bir yarım dakika 
daha verirseniz ... 

BAŞKAN -Yarım dakika veremiyoruz ama bir dakika vereyim. 

Buyurun, tamamlayın. 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞ İR ATALAY (Devamla)- Peki, peki . 

. . . ve özellikle de bu DAK ekibinin gönderilmesini kendilerinden rica 
ettim ve gerçekten istediğimiz her şeyi gönderdiler. 

Bütün bakanlıklarımıza, Genelkurmay Başkanımıza, Genelkurmay 
Başkanlığımıza, bütün kurumlarımıza, oradaki köylülere, Kızılöz köylülerine, 
çevrede bu konuda destek veren bütün vatandaşlarımıza ve gerçekten o zor 
şartlarda görev yapan bütün güvenlik birimierimize çok teşekkür ediyorum. 
Tekrar geçmiş olsun diyorum. Böyle acılar inşallah görmeyelim, yaşamayalım. 
Tekrar hepsine Allah 'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygılarımla 

selamlıyorum. 

Sağ olun. (AK PARTi sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın 
Mehmet Ekici. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

MHP GRUBU ADlNA MEHMET EKİCİ (Yozgat) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugün, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas 
Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun defnedildiği şu saatlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu olarak onu saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 

Birçoğunuzun olduğu gibi, Sayın Yazıcıoğlu benim on sekizli yaştından itibaren 
bir kaderi paylaştığım bir arkadaştı. Dolayısıyla, bir insan için söylenebilecek 
güzel erdemler, sıfatlar neyse, "erdem", "şeref', "açıklık", "cesaret" ne 
diyorsanız, bunların hepsinden nasibini almış değerli bir Anadolu çocuğuydu. 
Anadolu çocuğu olması Anadolu'nun bir şehrinde doğması anlamında değil, 
Anadolu'nun kültürüyle, Anadolu'nun tarihiyle, Anadolu'nun gelenekleriyle iç 
içe, hemhal olmuş ve Anadolu'yu ayağa kaldırmaya çalışan bir Anadolu 
yiğidiydi. Allah rahmet eylesin. 

Ben, bugün gruburodan bu konuşmayı bana söylediklerinde Sayın 

Yazıcıoğlu 'nun taşıdığı güzellikleri anlatmak üzere söz almak istiyordum ama 
Sayın İçişleri Bakanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. Mesele bir iktidar
muhalefet meselesi değildir, mesele bir kazadan ekmek çıkartmak veya siyaset 
üretmek meselesi değildir. Lütfen sayın Genel Kurul benim konuşmalarımı bu 
anlamda kabul etsin ama Sayın Bakanın açıklamalarını dinlerken ilk hata şurada 
başlıyor: Sayın Bakanın, İçişleri Bakanının böyle bir kazayı Meclis Başkan 
Vekilinden öğrenmesi hatanın başlangıcıdır arkadaşlar. Biz bir devletiz, Türkiye 
Cumhuriyeti devletiyiz. Dolayısıyla, Sayın İçişleri Bakanını bu kaza konusunda 
ilk uyarması gereken organ Kahramanmaraş Valiliği olmalıydı veya mülki 
idarenin herhangi bir organı olmalıydı. 

Ben, Sayın Bakanın bütün faaliyetlerini çok yakından takip ettim Büyük 
Birlik Partisi Genel Merkezinde. Korkunç bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyaydık. 
Bunları eleştiri olsun diye söylemiyorum. Kazanın ilk üç saati çok önemlidir. 
Eğer bu tip kazalarda ilk üç saatte alınacak tedbirleri düzenlemediyseniz, eğer 
farzımuhal Kahramanmaraş Valisi veya Kayseri Valisi ilk bir saatte böyle bir 
kazada ne yapacağını takdir edemez bir durumdaysa, bunun bir programı yoksa, 
bir afet programı olarak, bir kaza programı olarak böyle bir yönetmeliği yoksa 
veya uygulaması yoksa öyle bir tabiat şartından, eksi 20 derecelerin, sisin hakim 
olduğu bir tabiat şartından elbette kimseyi kurtaramazsınız ve nihayet, Sayın 
Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 tane değerli Anadolu çocuğu kırk saat sonra bulundu. 
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Şimdi, burada, iktidar-muhalefet demeden bu olayı çok ciddi bir şekilde 
ele almamız lazım. Olayı çok yakın takip ettiğim için biliyorum, Sayın Bakanın 
faaliyetlerini de biliyorum, takdir de ediyorum, ama -Sayın Cumhurbaşkanına 
da taziye ziyaretine geldiğinde arz ettik- bu helikopterin kiralandığı andan 
itibaren sivil havacıltğın genel kurallarına ve prensiplerine uygun uçup 
uçmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Bu, sadece uçağın şirketinin problemi 
değildir. Bunun güzergahı bile önemlidir. Bizim bildiğimiz, bu tür helikopterler 
hafif helikopterler, yol güzergahları üzerinde uçarlar. Bu helikopterin bir uçuş 
güzergahı var mıdır? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu güzergah üzerinde 
uçuşu takip edebilİyor mu? Etmiyorsa niye etmiyor? Bunlar kaptıkaçtı mı? Yani 
dolmuş mu bu? Nihayetinde bir hava aracından bahsediyoruz. İşin bu 
bölümünün incelenmesi gerekir. Kanaatimiz, ön kanaatimiz, bu safalıatı 

dikkatle takip etmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün ne teşkilat yapısı ne personel sayısı ne personelin kifayet 
derecesi ve başta Sayın Genel Müdürü olmak üzere 5431 sayılı Yasa'nın ve 
kurumun Personel Atama Yönetmeliği'nin 6/a bendindeki istekleri 
karşılamadığı ortadadır. 

Bu, işin bir bölümüdür. İkinci bölümü kurtarma faaliyetidir. Bakınız, ilk 
üç saat "Bacağı kırıldı. Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de karşılanacak." laflarıyla 
heba edilmiştir. Bu tür arama-kurtarma faaliyetlerinde, hele eksi 20 dereeelerin 
söz konusu olduğu arama-kurtarma faaliyetlerinde ilk yardım ve ilk müdahale 
son derece önemlidir. Oraya on bin kişiyi de yığmış olabilirsiniz. Ama evlerin 
yatak odalarının bile elektronik ortamla takip edildiği bir yerde I kilometre 
eninde ve 30 kilometre uzunluğundaki bir vadinin hedef olarak gösterilmesini 
anlamak, bu kazanın çıkış noktasını tain olarak tespit etmemenin izaha muhtaç 
olduğu kanaatindeyim. Yani "öhö" desek zabıtlardan kaydı çıktığı bir 
Türkiye'de yaşıyoruz. Ha işte, bu Türkiye'de 30 kilometrekarelik bir alanı o 
tabiat şartları içerisinde ve Kahramanmaraş' ın o bölgesinin fiziki şartları gereği 
on bin kişiyle de aramanız mümkün değildir. Nokta tespitinin yapılması 

gerekirdi. Maalesef, bu nokta tespiti görmedik. 

Döngel köylülerinin kurduğu ekibin bir plan ve program ve· strateji 
tayininde gönderildiğini ifade etti Sayın Bakan. Ben buna inanmıyorum, kusura 
bakmasın Sayın Bakanım. 

O bölgedeki arama, o bölgedeki arama faaliyeti, o bölgeyi uzay 
fotoğraflarından inceleyin, asıl arama faaliyetleri iki gün başka bir bölgede 
yoğunlaştırıldı. Kazanın olmadığı bölge araştırıldı. Son gün o bölgeye iniidi ve 
bulundu. 

Şimdi, bunların hepsini çok ciddi olarak araştırmamız lazım. Bugün 
rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 'nun başına gelen ve arkadaşlarının başına gelen 
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kaza, benim, parti grubumun, Sayın Başbakanın ve bu Mecliste oturan herkesin 
başına gelebilecek bir kazadır. Demin söylediğim gibi iktidar-muhalefet 
meselesi de değildir, böyle bir telaşa da gerek yoktur ama Sağlık Bakanlığı 
teşkilatının kurtarma noktasında yeterli teçhizat ve elemana sahip olduğu, 

Genelkurmay Başkanlığinın geç haberdar edildiği -şüphe olarak söylüyorum, 
araştırılınaya muhtaç konular olarak söylüyorum- ve ilk üç saatin sorumsuz 
beyanatlar ve bilgi kirliliği nedeniyle heba edildiği bir kaza sonucunda bir 
partinin genel başkanıni değil, Anadolu'nun çok kıymetli bir eviadını kaybettik. 
Bu, öyle "Yaptık, ettik"le geçecek bir konu da değildir. Bu konunun çok ciddi 
olarak araştırılması lazımdır. 

Sayın Bakanıının her türlü gayretini takdirle karşılıyorum. O bizi 
bilmiyor ama biz onu takip ettik, bütün faaliyetini çok yakından da biliyoruz. 
Onun da bu kazanın olmaması konusunda veya kazanın bir an önce 
sonuçlanması konusunda gayreti ayrı bir şeydir, takdir ediyoruz ama devleti 
arıyoruz biz. Bu tür kazalarda anında müdahale edebilen, anında müdahale etme 
yeteneğine sahip; "Arıyoruz, yapıyoruz."la değil, "Bulduk, yaptık."la uğraşacak 
devleti arıyorum çünkü yüreğim yanıyor. Dediğim gibi, benim kırk yıllık 

mücadele arkadaşım. Bir başkası da olabilirdi, herhangi bir insan da olabilirdi. 

Onun için, bu kazanın, helikopterin kiralanması aşaması dahil bir 
·Meclis araştırmasına ihtiyacı vardır ama bir devlet araştırmasına da ... Bu 
konuda Devlet Denetleme Kurulu mudur, Cumhurbaşkanlığı mıdır, Başbakanlık 
·mıdır bilemem, bu kazanın araştırılması lazımdır ve bu araştırma heyetinin içine 
mutlaka Büyük Birlik Partisinden yetkililerin de -ana heyete- dahil edilmesinde 
fayda vardır. Çünkü o arkadaşlarımızın kırk saattir bulunamayan Genel 
Başkanları için hangi psikolojide olduklarının şahidi bir insan olarak 
söylüyorum. 

Dediğim gibi, bugün buraya, Değerli Arkadaşımızı, Değerli 

Parlamenteri, Değerli Genel Başkanı ama hepsinden öncesi, bu Meclisteki pek 
çok insanın gönüldaşı, ülküdaşı Muhsin Yazıcıoğlu 'nu anmak üzere söz 
almıştım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. (Mikrofon otomatik cihaz 
·tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Tamamlayın lütfen. 

MEHMET EKiCi (Devamla)- Türkiye'nin yetiştirdiği, Cenabı Allah'ın 
işkencehanelerde denediği, ülfette denediği ama bütün denemelerden büyük bir 
feragati nefisle çıkmış, büyük bir yiğitlikle çıkmış Değerli Sayın Genel Başkanı 
rahmetle anıyorum, mekanının cennet olmasını Cenabı Allah 'tan ni yaz 
ediyorum, kederli ailesine, çocuklarına -ki en büyük hüznüm odur, bir torun 
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sevmesini görmeyi çok arzu ederdİm ama mümkün olmadı- değerli ailesine ve 
bütün Türk milletine başsağlığı diliyorum. 

Öğüt. 

Sayın Başkanım, size de teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sağ olun. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ardahan Milletvekili Sayın Ensar 

CHP GRUBU ADlNA ENSAR ÖGÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopter kazasında 
hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter 
kazasında vefat eden, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu'na, yine Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'a, 
yine Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'ya, yine 
Büyük Birlik Partisi belediye meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya'ya, gazeteci 
İsmail Güneş'e, pilot Kaya istektepe'ye Allah'tan rahmet diliyor, kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 25 Mart 2009'da helikopter kazası oluyor. Emniyete 
ilk sinyal I 5. I 5'te ulaşıyor. Ama ne yazık ki Sayın Valinin açıklaması, işte, 

Muhsin Yazıcıoğlu 'nun yaralı olarak hastaneye götürülmekte olduğunu, endişe 
duyacak bir olay olmadığını söylemesiyle bir anda bütün iletişimler duruyor -ve 
her şey yerli yerinde dururken- ama bulunmuyor. 

MEHMET EKİ Cİ (Yozgat)- Aynen öyle! 

EN SAR ÖGÜT (Devamla)- Aynen doğru. 

Fakat üzücü olay şu arkadaşlar: Kırk yedi saat sonra, kırk yedi saat yani 
kırk sekiz olsa iki gün sonra, saat 14.45'te helikopter kazasına ve cesetlere 
ulaşılabiliyor. Şimdi, dünyada, uzay çağında uydudan noktayı tespit eden bir 
teknolojiye sahip olan ülkelerden birisiyiz. Nasıl oluyor da dakikalarca telefonla 
görüşülmesi yapılan bir nokta kırk yedi saat sonra bulunabiliyor? Bu, çok vahim 
bir olaydır arkadaşlar. Bu kaza hepimizin başına gelebilir. Bu bakımdan, Sayın 
Bakanıının açıklamalarını izledim, dinledim. Teşekkür ederim Sayın Başbakana 
da, Sayın Bakana da; çok gayretli çalışmalar yaptılar, oralara gittiler, doğrudur 
ama teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde dakikalarca telefonla 
konuşuluyorsa o koordinatların noktasıyla bulunması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, bu kazadan bir ders almamız lazım. Büyük Millet 
Meclisine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Nedir bu sorumluluklar? Sayın -

-----------
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Bakan biraz önce şu açıklamayı yaptı, dedi ki: "7 kilo~etre mesafeyi on dört-on 
beş saate arkadaşlarım ız yürüdü." Doğru. Uydudan çalışma yapılmış. "Uydudan 
çalışma yapıldı ama hava sisli ve karlı olduğu için görülemedi kaza." Bu da 
doğru. Üç gün üst üste kar yağmış. Bu da doğru. Tipi esmiş, görüş alanı yok. Bu 
da doğru. ı metre kar var, I metre karda yürümek çok zor. Bu da doğru. 2 bin 
kişinin çalışması sonucunda, kırk yedi saat sonra enkaza ulaşılıyor. Bu enkazı 
bulan polis, asker, sivil savunma, AKUT, köy korucuları, o bölgedeki yardımı 
olan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi adına; 
büyük emek vermişler, büyük gayret göstermişlerdir. 

Şimdi, ben Doğu Anadolu'nun, Ardahan'ın milletvekiliyim. Bugün 
geldim. Uçakta gelirken AK P ARTİ Iğdır Milletvekili Ali Güner Bey'le geldik. 
Dedi ki: "Ensar Bey, yollar kapandığı için köylere gidip çalışma yapamadım." 
Dedim ki: "Aynı durum bizde oldu, kar yağdığı için -Sayın Ardahan eski V alim 
Hasan Özdemir de Ardahan'a gelmiş, görmüştü- biz de köylere gidip 
çalışamadık doğru dürüst, yollar kapanmıştı." 29 Mart seçim günü sabah 
kalktık, Ardahan'da 5-6 santim kar var arkadaşlar. Arabalar çalışmıyor ve 
giderken de yolda kayıyor. 

Şimdi, ben bunu niçin anlatıyorum? Bu yerel seçimlerin 29 Mart değil, 
29 ... Veya n isanın sonu, mayısın başında yapılması lazım. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Anayasa 
değişikliği gerekiyor .. 

ENSAR ÖGÜT (Devamla) - Bunun için Anayasa değişikliği, yasal 
düzenleme, ne varsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Bu 
benim şahsi fikrimdir. 

Değerli arkadaşlar, çünkü -Sayın Bakamın da doğru söyledi- sis, tipi, 
görüş alanı yok, ı metre kar, yani ulaşılması zor. Yani birbirimizi kötülemenin 
de bir anlamı yok. Doğrusu bu. O zaman, Büyük Millet Meclisi bu düzenlemeyi 
yaparsa, bir daha, bu tip görüş mesafesi olmayan veya kaza olacak bir ortam 
yaşamamı ş oluruz. Çünkü, benim bölgernde ve -Doğu ve Güneydoğu' da, öyle 
diyeyim- yüksek, 2 bin rakımlı olan yerlerde halen kar var. Yani, o bölgeden 
gelenler varsa, uçaktan baktığınız zaman sadece yollar bir çizgi gibidir, diğer 
yerlerde kar var. O bakımdan, bu düzenlemenin yapılması gerektiğine 

inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu çok iyi yetişmiş bir parti genel 
başkanıydı, Allah rahmet etsin, bütün arkadaşlarına da. Burada, her liderin, her 
siyasetçinin, her yurttaşın amacı, ülkesine katkı sunmak, ülkesinin kalkınmasını 
istemektir. Herkes kendi siyasi dünya görüşüyle ülkesine birtakım katkılar 
sunmaya çalışmaktadır, Muhsin Yazıcıoğlu da bunlardan birisidir. Sayın 
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Yazıcıoğlu 'nun, kendi dünyası içerisinde ülkesine katkı sunması, partisinin -
ülkesinin kalkınması için- mitinglerine gitmesi, demokrasiyi yaşatması ve 
miting alanlarında kimseye çamur atmadan, projeleriyle, herkesin diyalog 
kurarak ülkeye katkı sunması gerektiğini açıklaması, bu da özverili ve 
sağduyulu bir harekettir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na ve· arkadaşlarına 
Allah 'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerin e, bütün mi lletimize başsağlığı 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın 

Hasip Kaplan. 

DTP GRUBU ADlNA HASiP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter 
kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin 
Yazıcıoğlu 'nun da aralarında bulunduğu -parti yöneticisi, kaptan, gazeteci- 6 
kişiye Tanrı' dan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Biz, Demokratik Toplum Partisi olarak ülkemizde deprem, afet, benzeri 
kazalarda bir hazırlıksız yakalanma, ciddi bir organize eksikliği, bir bilgi 
kirliliği, bir koordinesizlik ve çok başlılık yaşandığını birçok olayda ne yazık ki 
görüyoruz. Zaten bu kaygılar nedeniyle Meclise verilmiş bir iki tane araştırma 
önergesi var. Biz bu konuda, evet, ciddi bir araştırma yapılması gerektiğine ve 
bir komisyon kurulmasında yarar olduğuna inanıyoruz parti olarak. Böylesi 
durumlarda ve olaylarda partiler üstü olarak bir çaba sarf edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Özellikle gazeteci İsmail Güneş 'in 112 acil hattına ve çalıştığı 
ajansın yetkililerine durumu bildirmesine, kolay kolay hafızalardan 

silinmeyecek o ilk an bildirimine rağmen kırk yedi saat sonra olay yerine 
ulaşılması ciddi olarak kamuoyunun vicdanında tartışma yaratmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanının olay yerine gitmesi, 3 bine yakın görevlinin 
katılması, yedi sekiz helikopter, bir uçağın katılması, bütün bunlar ... Biz Sayın 
Bakanın bu konuda gerçekten bir ihmal içinde olduğu kaygısının hiçbir partide 
olmadığını düşünüyoruz. Burada sistemde bir bozukluk var. Bir de bir yanlış 
var: Yani orada dağ başında Sayın Bakanın bulunması, görev başına oraya 
gitmesi, olayı, demek ki çözememiş. Burada bir sistem, bir sorun var. 

Telefon kayıtları bulunmasına karşın geç ulaşım zaten kamu vicdanında 
sorgulandı. Olay yerinde tek telefon yok, birçok telefon var. Yani, bu telefonlar 
üzerinden ulaşım olabilirdi. 
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Tabii bu teknik bir konu ama hiçbir helikopter ELT'siz seyir alamaz, 
uçamaz, bir yerden bir yere gidemez. ELT'si olmayan bir helikopterin uçma 
şansı da yoktur çünkü her helikopter bir havaalanından kalkar ve kalktığı 

havaalanının kulesine bilgi verir, gideceği yeri söyler, gidilecek yer bellidir ve 
ona göre havadaki seyrüsefer düzenlenir. Çünkü o alanda askeri uçaklar olabilir, 
helikopterler olabilir, keşifler olabilir veya sivil havacılık orada seyir halinde 
olabilir. 

ELT kayıtlarıyla ilgili bir tespit olmaması ilginç. Hiçbir şekilde bu 
konuda bir bilgi yok. Hangi yere bilgi verildi ... Çünkü bu tür helikopterlerin 
yakıt depoları belli bir mesafeye uçacak kadardır. Hızları bellidir, en fazla 370 
mildir ve uçacakları alanda yakıt alabilme imkanı olması gerekiyor. Yani bu çok 
önemli bir tespittir. Yoksa, bir helikopter, gittiği bir yerde yakıt yoksa orada 
kalır, tekrar başka bir yere geçme şansı yoktur. Mutlaka bunların olması 

gerekiyor. 

Elbette ki bu tür kazalar bir güvenlik konusu olarak ilk başta akla gelse 
de, bu bir ulaşma, Ulaştırma Bakanlığı konusudur. Ülkemizde son zamanlarda 
sıkça yaşanan bazı uçak kazaları olayları var ancak ulaştırmayla ilgili, 
Bakanlıkla ilgili kamuoyunun bu konuda yeterince bilgilendirilmediğini, bir 
eksiklik olduğunu düşünüyoruz. 

Bir gerçek daha ortaya çıktı, ki acil aramalarda I I 2 biliyorsunuz, zaten 
gazeteci rahmetli Güneş'in ilk aradığı yer de o ve onun dışında da birçok, 
Türkiye'de, dağınık arama acil noktaları var; 155 polis, jandarma 156, işte 

orman yangınlarıyla ilgili ayrı bir numara, doğal gazla ilgili ayrı bir numara ve 
birçok şey. Oysaki dünyada gelişmiş ülkelerde teknolojide bu sistem çözülmüş 
ve çok net, bir noktayı arıyorsunuz, vatandaş bir noktayı arıyor. Örneğin, 
Amerika'da 91 1, İngiltere'de 999 tek numara aranır ve bu merkezlerde bilgili, 
donanımlı, eğitimli elemanlar çalışır, çünkü acil durumlarda arayanlara, onlara 
sadece anında bilgiyi alıp yönlendirmek değil, ilk bilgileri de veren bu 
kişilerdir, ne yapması gerektiğini de söyleyen. Bilgi, nitelik, uzmanlık, görev, 
kayıt ve yönlendirme konularında ne yazık ki bir zaaf, bir eksiklik, bir 
dağınıklık, bir bürokrasi yansıyor. 

Uluslararası sivil havacılık kuralları Türkiye'de denetlenebilmiş midir? 
Sanıyorum bu konuda da bir zaaf var. Sivil havacılıkla ilgili otorite, uygulama 
ve denetim konusunda biraz başıboş bir durum gibi var. Örneğin, Sağlık 
Bakanlığı hava ambulans helikopterleri aldı. Hava jetlerinden bahsedildi ama 
sanıyorum daha yok, fakat hava ambulansları vardı, sağlık ambulansları, bu tür 
konularda da bunların görev alması -anında-gerekiyordu. Bu teknik kurtarma 
ekipleriyle ilgili, arkadaşlarımız da açıkladılar, ilk sinyal bilgisinden sonra 
yapılan açıklamaları, doğrusu, kamuoyunda Başbakan dahil, valiler dahil ta 
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oradaki köylülere kadar her kafadan ayrı bir konuşma ve yönlendirmenin 
basında yer alması da vahim. Bunlar da, bu tür konular da çok önem arz eden 
bir durum. 

Burada yapılan çalışmaları yok saymıyoruz, var ama neden sonuç 
alınamamış, kırk yedi saat sonra olay yerine ulaşılmıştır? 71 milyonluk 
Türkiye'nin, çok güçlü bir ülke olmasına rağmen, bu kadar geç ulaşmasıyla ilgili 
Meclisin kamuoyunu aydınlatması, araştırma yapması, komisyon kurması, 

çözüm yollarını önermesi gerekiyor. Bu konudaki araştırma önergelerine biz de 
destek vereceğiz. 

Ve Sayın İçişleri Bakanına şunu ifade etmek istiyorum: Bu olay sadece 
İçişleri Bakanlığının güvenlik alanıyla ilgili bir konu değildi. Aynı zamanda 
Ulaştırma Bakanlığını, Milli Savunma Bakanlığını ve Sağlık Bakanlığını aynı 
anda, aynı hassasiyet ve derecede ilgilendiren bir konuydu. Bu koordinenin 
neden eksik olduğu konusu masaya yatırılmalıdır. 

Biz de başta Sayın Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere yaşamını yitirenlere 
tekrar Tanrı'dan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın 

Mehmet Mustafa Açıkalın. 

AK PARTi GRUBU ADlNA MEHMET MUSTAFA AÇIKALlN 
(Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak bu çatı altında 

yıllardır birlikte görev yaptığımız hemşehrimiz, değerli Büyük Birlik Partisinin 
kurucusu ve Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte 5 
arkadaşımızı, 25 Mart Çarşamba günü meydana gelen elim bir helikopter kazası 
sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Bu vesileyle, 
merhum Yazıcıoğlu 'na yüce Allah 'tan rahmet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine, Büyük Birlik Partisi camiasına, gönüldaşlarına, hemşehrilerime ve 
kederli ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyor, sabır ve metanetler diliyorum. 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı 
köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Şarkışla'da, üniversite 
öğrenimini de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamlamıştır. ı 987 
yılında Milliyetçi Çalışma Partisine girmiş ve Genel Sekreter Yardımcılığı 
görevinde bulunmuştur. ı 991 milletvekili genel seçimlerinde Refah Partisi, 
Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisinin oluşturduğu ittifak 
bünyesinde milletvekili adayı olan Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'tan milletvekili 

TBMM KUTUPHANESI



3041 TBMM'de Bir Lider 

seçilmiştir. 29 Ocak 1993 'te merhum Yazıcıoğlu MÇP' den ayrılan bir grup 
arkadaşıyla birlikte Büyük Birlik Partisini kurmuş ve partinin Genel Başkanı 
olmuştur. 1995 yılında yapılan seçimlerde de ANAP-Büyük Birlik Partisi 
ittifakında 20'nci Dönem Sivas Milletvekili olarak yeniden Parlamentoya girmiş 
ve 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek Büyük Birlik Partisine dönmüştür. 
Son, Temmuz 2007 yılında yapılan genel seçimlerde de Sivas'tan milletvekili 
seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. 

Doğduğumuza ve yaşadığımıza nasıl inanıyorsak ölümün de bir gün 
vazgeçilmez bir gerçek olduğunu biliyor, inanıyor olmamıza rağmen, onunla 
karşılaştığımızda tarif edilemez derin bir üzüntüyle, bir anlamda her şeyimizi, 
elimizi eteğimizi çekiyoruz, hüzünleniyoruz, yanıyoruz. Ateş, elbette düştüğü 
yeri daha çok yakıyor. Bu açıdan milletin yüreğine kor düşmüştür. Son bir 
haftadır bütün ülke yiğit eviadını kaybetmenin ateşiyle yanmaktadır. 

Üzüntümüz büyüktür. Biliyoruz ki ölüm acıtır, ölümler hüzünlendirir. Ama 
Muhsin Yazıcıoğlu gibi hayatını kendisinden, ailesinden ve yakınlarından daha 
öte, memleketine, inancına ve insanına adamış bir ömür boyu bu uğurda çaba 
göstermiş, çile çekmiş, cefakar bir dava insanını kaybetmenin acısı ve hüznü ise 
kelimelerle aniatılmayacak kadar derin ve büyüktür. 

Merhum Muhsin Y azıcıoğlu, siyasi kimliğinin ve mücadeleci tavrının 
yanında insani özellikleri ağır basan zarif bir insan olarak duygusal hassasiyetİn 
hakim olduğu şair ruhlu bir insandı aynı zamanda. O, bu yönüyle, masum, 
Anadolu'nun saf ve temiz çocuğu, kara yağız delikanlısıydı. Türk demokrasi 
tarihi ile siyasi hayatına, tavır ve söylemleriyle katkı sağlayan, renk katan, 
demokrasinin olgunlaşmasına, güçlenmesine çaba sarf eden merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun böylesine elim bir kaza ile daha en verimli yaşında aramızdan 
ayrılması siyasi tarihimiz açısından da önemli bir kayıptır. Ne var ki kaderin 
önüne geçilmiyor, o da her fani gibi ilahi kanuna tabi olmuş, vakti gelince 
aramızdan ayrılmıştır . .Bir düşünürün dediği gibi: "Ölüm bir yok oluş değildir, 
ölüm bir tehditi mekandır." 

Teknolojik, askeri ve sivil bütün imkanlar seferber edilmiş olmasına 
rağmen, kurtarma faaliyetine katılan araç ve insanların dahi kurtanlacak 
durumda kaldığı çetin kış ve tabiat şartları dolayısıyla kaza mahalline ulaşmak 
zaman almış ve zor olmuş~ur. Kazanın cereyan tarzı, kurtarma ve çıkarma 
faaliyetine katılan ekipterin durumlarıyla alakah Sayın İçişleri Bakanımız 
burada bir süre önce detaylı bilgi Meclisimize arz etmiştir. 

Şunu ifade etmek gerekirse, kurtarma yardım faaliyetlerine başından 
beri Sayın İçişleri Bakanımızın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, ilin -
kurtarma faaliyetlerinin cereyan ettiği ilçe sınırlarının bulunduğu ilin- valisi, 
yani Maraş Valisi, ilin yine jandarma bölge komutanı, Büyük Birlik Partisinin 
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Genel Başkan Yardımcısı ve bir BKYK üyesi hazır olmuştur. Ayrıca partimizin 
değerli üyesi ve merhumun akrabası Maraş Milletvekilimiz Nevzat Pakdil Bey 
de çalışmalara katılmıştır. Bu bütün çalışmalardan biraz önce zikrettiğim parti 
mensuplarına bilgi verilmiştir. 

Türk milleti önemli bir şahsiyetini, tutarlı, ilkeli ve ömrünü davasına 
adamış yiğit bir eviadını kaybetmiştir. 

Sözlerimi tamamlarken bir kez daha hemşehrimiz, Sivas 
Milletvekilimiz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum . Muhsin 
Yazıcıoğlu ve beraberindeki üç parti yöneticisi ile muhabir arkadaşımız ve 
helikopter pilotunun acı kaybından dolayı başta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
siz üyelerine, Büyük Birlik Partisi mensuplarına, uzun yıllar birlikte olduğu yol 
arkadaşlarına, kederli ailesine başsağlığı dileklerimle sabır ve metanet · 
diliyorum. 

Bu vesileyle, kazanın başından beri bütün arama ve kurtarma 
faaliyetleri boyunca soğukkanlı ve sorumluluk anlayışı içinde itidalli bir duruş 
sergileyen Büyük Birlik Partisi yöneticileri ile mensuplarına, bağltiarına da 
huzurunuzda takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Esasen, kazanın oluşuyla akalalı olarak, bilindiği üzere, Meclis 
araştırması önergesi verilmiş bulunmaktadır. Kazanın seyri konusunda, cereyanı 
konusunda Hükfimetimizin, devletimizin yaptıkları konusunda detaylı 

açıklamalar; aydınlanma, Meclisin aydınlanması, kamuoyunun aydınlanması bu 
safhada gerçekleşecektir. 

Ben, bu noktada sözlerime son veriyor, ruhları şad, mekanları cennet 
olsun diyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Açıkalın. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan ... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Genç. 
Grubu olmayan milletvekillerinin söz hakkı çerçevesinde Sayın Genç 

konuşacaklar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elim 
bir helikopter kazasında kaybettiğimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile partili 
arkadaşlarına, kaptan arkadaşımıza ve gazeteci arkadaşımıza Tanrı' dan rahmet 
diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, Muhsin Bey'le aynı bankoda oturuyorum. 
Tunceli'den geliyordum. Tesadüfen, geldikten sonra, uçaktan geldim, yerime 
gelince, helikopter kazasının olduğunu söylediler ve kendi özel kalemi de bana 
yakın olduğu için, birtakım gazeteciler de olduğu için, olayı çok yakından takip 
ettim. 
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Şimdi, olayın ilk başlangıcı, üç saate kadar, işte, Yazıcıoğlu ve 
arkadaşlarının yerine ulaşıldı; işte, şeyler Kayseri'ye getirildi, Kayseri Devlet 
Hastanesinde ameliyata alındı; sonra, arkasından, yok efendim, Kahramanmaraş 
Hastanesinde, işte, doktorlar hazır, efendim, ulaşıldı, ameliyata alındı; işte, 

ayağı kırık, şu, bu denildi. Maalesef, tam, işte o gün, dört saat sonra, Abdullah 
Gül bir yurt dışına gidiyordu ki, havaalanında sordular kendisine, o kadar 
yani... İşte, bulduk, getirdik; bu, naklen yayın araçlarıyla söyleniyor. 
Kaymakamlar, valiler, emniyet müdürleri bu işi ... Yani, onlarda hiç aksine bir 
şey yok. Ondan sonra açıklama yaptılar, Abdullah Bey havaalanında dedi ki: 
"Hiç ulaşılmamıştır." Zaten o zaman da saat ?'ye geliyordu, karanlık çökmüştü. 

Şimdi, olay Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten Hükfımetin ne kadar 
başarısız, beceriksiz, olayları yönetmekten aciz olduğunu göstermesi 
bakımından çok önemlidir. Biraz önce burada dinledik, İçişleri Bakanı diyor ki: 
"Köylüleri biz oraya gönderdik." Arkadaşlar, çok yakından olayları izledim. Siz 
3 bin kişiyle katılmışsınız, 3 bin kişiyle, helikopter Polatlı' da siz gitmişsiniz 
Kazan'da arıyorsunuz. Oraya 50 bin tane adam gönderin. Mesele devleti 
yönetmek konusunda gösterdiğiniz basiret, bilgi ve isabetlilik meselesidir. 

Şimdi, köylü, köyün muhtarı söyledi yani kırk dört saat sonra naklen 
yayma bağlandı "Biz helikopterin yerini tespit ettik ama ne burada korucu var, 
ne asker var." dedi. "Başka bir şey yok." dedi. Şimdi çıkıp da "Burada köylüleri 
biz organize ettik. İşte sabah kalktık da biz buraya gönderdik." diyen Bakanın 
ben hangi sözüne inanayım? Arkadaşlar, bakın, en büyük basiret, en büyük 
erdemlilik doğruları söylemek, insanları kandırmamak. Yani siz Hükfımete 
gelmişsiniz, bilgili, becerikli, çalışkan, teknolojiyi bilen kadroları tasfiye 
etmişsiniz, "Benden olsun da çamurdan olsun." zihniyetiyle devleti 
cahilleştirmişsiniz, devletin kadrolarını artık devleti yönetemez seviyedeki 
beceriksiz insanlarla -hepsi için demiyorum ama- doldurmuşsunuz, ondan sonra 
da çıkıp da birbirimizi kandırmayalım değerli milletvekilleri, günah bu 
memlekete. Şimdi, yani bir helikopter düşüyor, bu memleket, eğer, bir 
helikopterin izini niye takip etmiyor? Yani bir Tayyip Erdoğan 'la Abdullah Gül 
bir yere gittiği zaman devamlı takip ediliyor. Efendim, belikopteri onların düşse 
hemen böyle mi olur? Yok, olmaz. Demek ki, yani, maalesef Türkiye'de 
yönetmeyen bir iktidar var. Bir de çıkıp da insanların karşısına gerçekleri inkar 
etmeyin. O köylülere. teşekkür edin. O köylüler olmasaydı perişan olurdunuz 
yani. Köylüler çıkmış kendi kendine bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu 
bir vatandaşları olarak demişler: "Bir helikopter şey etti." Tahmin de etmişler 
orada. Gitmişler, sabahleyin kendileri çıkmışlar. İşte anlatıyor kendileri. Sonra 
gazeteci arkadaş ·bugün yazıyor gazeteler- helikopterin bir koltuğunu almış, 
kaydıtarak, getirmiş, saatlerce uzaklara gitmiş, bir kayanın dibinde kalmış. Eğer 
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bu becerikti bir, başarılı bir arama yapılsaydı, en azından o gazeteci arkadaşımız 
kurtulurdu ama maalesef bunlar yapılmamış. Efendim biz ... 

Kardeşim, sen, yani sonuca ulaşacak, akıllı, bilgili, basiretli eğer bir 
çalışma göstermemişsen, git yirmi dört saat, kırk sekiz saat, altı ay bir yerde 
otur neye yarar; önemli olan, başarıya ulaşacak adımı, insanlığa, topluma 
faydalı olacak adımı anında atacaksın. Böyle bir şey yapılmamış. Maalesef 
Hükumet burada bir acizlik içinde kalmış. Yani üzülmek, televizyonlara 
çıkmak, çıkıp da ağlama numaralarını yapmak bir şey ifade etmiyor değerli 
milletvekilleri. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla)- Peki. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devleti. Orada ölen canlar 
hepimizin canları, kardeşlerimiz. Orada o kadar helikopterleri, o kadar askerleri, 
o kadar korucuları seferber et de, hep dağın öteki tarafına etmişsiniz, ama öteki 
tarafta köylüler gitmiş, bulmuş bu işi. Yani onun için, doğruları da söylemekten 
de çekinıneyin efendim. 

Bu olay başka bir yerde olsaydı, en azından bir iki tane bakan giderdi, 
ama gitmiyor Türkiye'de. Ne kadar başarısız olursa olsun, ne kadar beceriksiz 
olursa olsun, sandalyelere yapışmışlar, ondan sonra devleti... Ee, devleti 
bitiriyorsunuz işte, devleti bitiriyorsunuz. 

Yani gerçekten arkadaşımızın, partili arkadaşlarımızın, ondan sonra 
pilotun ve gazeteci arkadaşımızın ölümünden duyduğumuz acı çok büyüktür. 
Diliyoruz ki, artık birilerinin aklını başına toplaması lazım. Bir devleti 
yönetecek güce, bilgiye, kabiliyete, kişiliğe sahipse o makamlarda oturun; 
yoksa, Türkiye'de yetmiş milyon insan var. Siz yeriniz doldurulmayacak 
insanlar değilsiniz ve toplumun karşısında da çıkıp dürüst bilgi verin, doğru 
bilgi verin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Bazı milletvekili arkadaşianınıza ikişer dakikalık yerinden söz 
vereceğim günün anlam ve önemine binaen. 

Sayın Atılgan, buyurun. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana)- Teşekkür ederim Sayın Başkan söz 
verdiğiniz için. Aslında biraz daha uzun bir konuşma hazırlamıştım ama iki 
dakikada hemen özetlemeye çalışacağım. 

----·· ---·--·--
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Çok değerli arkadaşlarım, çok teknik bir konu üzerinde bir Meclis 
araştırması yapılacak. Aslında, bu vesileyle, hepimizi çok yakından ilgilendiren 
Türkiye'deki arama-kurta~a faaliyetlerinin ve Sivil Havacıltğın bu olaylara 
müdahale ediş tarzının bir kez daha masaya yatırılıp sorunların çözülmesi 
gerekiyor. Çünkü olayın büyük oranda sahibi Sivil Havacılıktır. Maalesef, 
Amsterdam'daki kazada Hollanda makamlarını suçlarken bizler, aslında geriye 
dönüp bir baktığımız zaman, bizim Sivil Havacılığımızın kurtarma 
faaliyetlerinin ne kadar ilkel olduğunu, ne teçhizatının ne malzemesinin ne de 
personelinin olduğunu görürüz. Dolayısıyla, bunlara mutlaka el atılması gerekir. 
Çok teknik tesisat ister, çok bilgili personel ister, çok iyi bir organizasyon ister. 
Aslında yönetmelik, bu konuyla ilgili Arama-Kurtarma Koordinasyon 
Merkezini kurmuştur ancak hayata geçirebilecek hasiret yoktur. 

Ayrıca, Sayın Bakanın çaresizlik içinde çırpınışlarını çok yakından 
izledim. Bu konularda, arama-kurtarma faaliyetlerindeki insanlara 
ulaşamamanın, uçak kazalarının ne demek olduğunu bizatihi yönetmiş ve tatmış 
bir insan olarak duygularını çok iyi anlıyorum. Ama bir daha bu tür 
çaresizliklere düşmernek için, benim hassaten ricam, bütün gruba ricam, bütün 
Meclisteki gruplara ricam, bu konuyu masaya yatıraiım·ve Türkiye'de çok ciddi 
bir soruna çözüm bulalım derim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Uzun ... 

SELAMİ UZUN (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; siyaset 
yapan yapmayan, oy veren vermeyen herkesin sevgisini kazanmış, siyaset ve 
gönül adamı, çok kıymetli hemşehrimiz Muhsin Yazıcıoğlu 'nu kaybetmenin 
üzüntüsü içerisindeyiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Necip Fazıl'ın deyimiyle "Zaman bendedir ve 
mekan bana emanettir!" şuurunda pir insandı. Her türlü teknolojiye rağmen, en 
büyük arama çalışmalarına rağmen seni vaktinde bulamadık, senden ve 
sevenlerinden özür dileriz. 

Bunu araştırmamız gerektiğine de inanıyorum. Kar ve fırtınayı günlerce 
üzerimizden eksik etmeyen yüce Allah belki de vaktinde bulmamızı istemedi. 

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde helikopterde hayatını 

kaybeden arkadaşianna Allah 'tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm 
Sivaslı hemşehrilerime ve herkese başsağlığı diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Durmuş ... 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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Efendim, bu olay vesilesiyle Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diliyorum, 
ailesine başsağlığı diliyorum. 

Burada çıkarmamız gereken çok önemli bir ders var. Gerek ilk yardım 
ekibi gerek kurtarma ekibi -bu, askeri ya da sivil olabilir, emniyete ait olabilir
bunların koordineli çalışması lazım. Sayın İçişleri Bakanımız Genelkurmayı 
aradığını söyledi. Bence DAK'a dakikasında ulaşmak lazım. Bu, telefonla imdat 
isteyen Sayın Muhsin Yazıcıoğlu da olabilir, sade bir vatandaş da olabilir. Biz 
devletimizi, siyasetçi, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının uyarısıysa 

harekete geçen bir devlet olarak görmek istemiyoruz. Valilerimiz var -siyaset 
yönlendirme günü bugün değil ama bunları söylemek istemiyorum- valilerin bu 
gibi olaylarda öne çıkması lazım. 

O köylüler anında harekete geçmeliydi, helikopterle onlara kışlık elbise 
gönderilmeliydi. I 12'de, dağlık alanda bizim jetski'lerimiz olmalıydı. Bütün 
bunların ötesinde, telefonlarımızın hepsinde koordinat bildiren bilgiyi veren 
imkanları Hükumetimiz derhal sağlamalı. Biz helikopter ihalesini yaptığımızda 
bunun için yapmıştık, biz paraşüt eğitimini verirken bunun için vermiştik. 

Sağlık ekibinin büyük bir bölümü paraşütle oraya indirilebilmeli, aynı kurtarma 
ekibiyle birlikte. Artık Türkiye bunları aşmalı diye düşünüyorum. Türkiye ... 

Bugünden tezi yok, hazırlık yapmalıyız. Ben Hükumet eleştirisinde 
değilim. Bu iş Hükumetin işi değil, bu iş devletin işi bana göre. Devlet 
mekanizması Hükumetin aracı haline gelmişse, seçimle meşgulse bu iş 

yürümez. Onun için -bu, yarın Hükumetin bir ileri geleninin de başına gelebilir, 
hepimizin başına gelir- bugünden tezi yok, I 1 2 ilk yardım ekibi, DAK, sivil 
savunma, hepsi iş birliği halinde olmalı, böyle bir kaza anında biz harekete 
geçmeliyiz. Başbağlar böyle bir olaydır, o karakol baskını böyle bir olaydır, bu 
da bir kazadır. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Sayın Sipahi ... 

KAMiL ERDAL SİP AHi (İzmir)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, arama-kurtarma konusunda bir yönetmelik var. 
Bu yönetmelikte bu tip olaylarla ilgili yapılabilecek her şey planlanmış ve 
yazılmış durumda ama maalesef bunlar kağıt üzerinde. Bunun uygulamaya 
geçmediğini de acı bir tecrübeyle hepimiz yaşadık. 

Bu konularda en geniş imkan ve tecrübeye sahip kurum Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve buna ait iki kurum. Birincisi, Türk Özel Kuvvetler 
Komutanlığının Muharebe Arama Kurtarma grubu (MAK); ikincisi, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının pilot arama-kurtarma ile ilgili birimleri. İlk haber 
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verilmesi gereken yerler bunlar ama maalesef saat 15.3 O' da haber veriliyor, 
kaybedilen saat sayısı on bir buçuk saat. En geç 17.00'de oraya ulaşılabilirdi 
mesai saati içerisinde, 17.00-22.00 arasında bu olay yapılabilirdi. "Efendim, 
oraya 1 O bin kişi yığdık, şu kadar fedakarca çalıştık ... " Hepsine saygı 

duyuyorum ama keşke zamanında bir tek tim, bir tek helikopter bölgeye 
varsaydı. 

Bütün bu işlerin sonucunda birtakım kirlenmeler var. Bu kirlenmeleri 
hepimizin tetkik etmesinde hepimize lazım olabileceği gerekçesiyle ihtiyaç var. 

Birincisi, bilgi kirlenmesi. 

İkincisi, kimin nereye uçtuğunu bilmediğimiz bir uçuş kirlenmesi var 
Türkiye üzerinde, ikincisi bu. 

Üçüncüsü, uçuş vasıtası kirlenmesi var. İsteyenin istediği cins, standart 
içi veya standart dışı uçuş vasıtası alabildiği bir Türkiye'de yaşayabiliyoruz, 
üçüncü kirlenme bu. 

Dördüncüsü, arama-kurtarma konusunda kimin imkanları nedir, kimin 
ne yapması gerekir konusunda bir kirlenme var. 

Beşincisi, acil durum ve kriz yönetim kirlenmesi var. 

Altıncısı, tatil günlerinde, seçim süreçlerinde, gece süreçlerinde ne 
yapacağımızı bilmediğimiz bir tatil kirlenmesi, bir gece kirlenmesi var. 
Birilerinin geceleri, tatil günleri, seçim süreçlerinde yirmi dört saat ayakta 
kalması, sistemi devam ettirmesi gerekiyor, bu konuda bir kirlenme var ve en 
önemlisi, bütün bu altı kirlenmenin ötesinde bilgisiz, ilgisiz, beceriksiz bir 
yönetici kirlenmesi var. 

Ben bu konuları Genel Kurula sunmak istedim. Olay siyasi istismar 
dışıdır ama tedbir alınması gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Özdemir ... 

MALiK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanı m. 

Ben de bu elim kazada hayatını kaybeden başta değerli hemşehrim 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik 
Partisi Sivas il yöneticileri ve gazeteci, değerli arkadaşım İsmail Güneş'e 
Tanrı'dan rahmet diliyorum, Sivaslı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. 

Teşekkür ediyorum tekrar. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU ı 311 

BAŞKAN- Sayın Kıhç ... 
OSMAN KıLlÇ (Sivas)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Helikopter kazasında kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 

ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu için duyduğum üzüntüyü dile getirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Öncelikle, bize veda eden, sevenlerini yasa boğan merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu ve beraberindeki kardeşlerimizErhan Üstündağ'a, Yüksel Yancı'ya, 
Murat Çetinkaya'ya, İsmail Güneş'e, Kaya istektepe'ye Allah'tan rahmet; 
kederli aile, eş ve çocuklarına, akrabalarına, dostlarına, Büyük Birlik Partisi 
camiasma başsağlığı diliyorum. Sivas'ımızın ve milletimizin başı sağ olsun. 

Değerli milletvekilleri, gönül hasretle şunu arzu ederdi: Keşke Muhsin 
Yazıcıoğlu o gülümseyen yüzüyle şu an aramızda olsaydı da biz bu konuşmayı 
yapmasaydık, hep beraber millet olarak üzülmeseydik ama emir ve ferman 
Allah'ın, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. O şöyle diyordu: "Ey sonsuzluğun 
sahibi, sana ulaşmak istiyorum." 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ımızın yetiştirdiği özü doğru, sözü 
doğru, itikadı sağlam ender bir siyasi adamdı. Uzun yıllar aynı yörenin adamı 
olmamız nedeniyle çok iyi tanıyorum. Merhum Y azıcıoğlu, tek kelimeyle, 
sevdayla bağlandığı bir Anadolu çocuğudur. Ruh güzelliği yüzüne yansımış, 
nezaket ve saygıyı ahlak edinmiş bir insan, şefkat ve merhamet ahirlesi bir baba, 
saygıda kusur etmeyen itaatkar bir evlat, vatan, millet ve mukaddesat uğruna 
hayatını adamış dava adamı, bu uğurda gelen her cefaya ses çıkarmayan cefakar 
mücadele adamı, milletimizin ve inancımızın yükselmesi için gençliğini feda 
eden çilekeş ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Elitaş ... 

MUSTAFA ELiTAŞ (Kayseri)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Çarşamba günü elim bir şekilde kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu 'nu kaybetmenin üzüntüsü 
içerisindeyiz. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum, Değerli Genel Başkana 
Allah'tan rahmet diliyorum ve özellikle, bu arama-kurtarma süreci içerisinde 
Büyük Birlik Partisinin değerli yöneticilerinin soğukkanlı, metanetli 
davranışlarıyla gençlerimizin herhangi bir yanlış hareket içerisinde. 
bulunmamalarında çok büyük emekleri, katkıları vardır, onları da takdirle 
karşılıyorum. Yine Alperen Ocakları temsilcisi kardeşlerimizin, bu çerçevede, 
hem arama-kurtarmada hem de yatıştırma ve metanet konusunda yaptıkları 
davranışları da hakikaten takdire şayan. Bütün milletimizin başı sağ olsun. 
Gerçekten kaliteli bir insanı, dürüst bir siyasetçiyi kaybettik, asil bir dostu 
kaybettik. 
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Ama şu özelliğe de çok dikkat etmemiz lazım: Bakınız bilgi kirliliği 
diyoruz, Kayseri Valisinin söylediği konudan bahsediyoruz ama Sayın Valinin 
bu şekilde herhangi bir demeci olmadığı gibi, bu konuyu düzeltmek için yaptığı 
gayretler ve uğraşlar maalesef medyada yer almamıştır. Bunun da üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Herhangi bir demeç olmamasına rağmen, Vali adıyla bir demeç 
verildiği, sadece Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Hastanesinin ve 
Göksun Devlet Hastanesinin yaralı olup geldiği takdirde teyakkuz halinde 
beklediklerini, hatta Kayseri Devlet Hastanesinin helikopter arnbulansının da 
hazır olduğu ifade edilmesine rağmen, maalesef bu bilgi kirliliği anında ilgililer 
tarafından uyarılması noktasında yapılan hareketler duyurulmamıştır. 

Bunların hepsi geçti, hiçbiri üzüntümüzü hafifletmez ama şu söz çok 
önemliydi: Rahmetlinin şiirindeki "Ey sonsuzluğun sahibi, sana kavuşmak 
istiyorum." ifadesi, herhalde bunun bir vuslat olduğunun, Yaradan'a kavuşmak 
olduğunun, son sözü ve talebi olduğunun neticesidir, göstergesidir. Makamı 
cennet olsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Yerlikaya ... 

HAMZAYERLİKAYA (Sivas)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Öncelikle, Sivas'ın yetiştirmiş olduğu değerli yiğitlerden, değerli 
siyaset adamı Muhsin Yazıcıoğlu benim de aynı zamanda çok sevdiğim ve 
değer verdiğim bir Genel Başkandı. Yanındaki arkadaşlarına, Büyük Birlik 
Partisinin İl Başkanı ve yardımcılarına, değerli İsmail kardeşimize, 
gazetecimize, tüm Sivaslı hemşehrilerim adına Allah'tan rahmet diliyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük bir değerini kaybetmiştir, burada onun 
yokluğunu her zaman arayacağız diyorum. Tüm Türkiye'mizin, Sivas'ımızın 
başı sağolsun. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Sayın Türkmen oğlu ... 

AYŞE TÜRKMENOGLU (Konya)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Çok elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, 
Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Kaya istektepe ve Murat Çetinkaya'ya 
Allah'tan rahmet,_yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu 'nu tabii ki daha öncesinden tanıyordum ama 
Meclise gelip milletvekili olduğumdan bugüne değin, kendisini, nazik, dik 
duruşu ve gerçekten insancıl, Anadolu yönüyle tanıdım, bu anlamda da 
kendisine saygımız ve sevgimiz artmış idi, Allah 'tan rahmet diliyorum. 
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Siyaset yolu meşakkatli bir yol, hepimiz bu süreçten yine bu son 
seçimlerde geçtik. Hepimiz kendi bölgelerimizde çalışıp geldik. Köyleri, 
ilçeleri, ilieri dolaştık Bu anlamda, siyasetçinin hayatının da ne kadar zorlu 
olduğunu -bir kez daha bu kazayla, Muhsin Bey vasıtasıyla da görmüş olduk, 
halkımız da görmüş oldu. 

Muhsin Bey, demokrasi anlamında gerçekten Türkiye'de mücadele 
vermiş örnek kişilerden birisi idi, Türk halkı bu anlamdaki bu mücadelesini de 
unutmayacaktır. Kendisine yine bu anlamda da Türk halkı adına, demokrasi 
adına teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, tüm Türk halkına, Büyük Birlik Partisi yetkililerine ve 
Sivaslı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acılar 

göstermesin diyorum. 

BAŞKAN- Sayın Güçlü ... 

SAMi GÜÇLÜ (Konya)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Muhsin 
Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde, bugün yüce 
Meclisin çatısı altında hem kendisini rahmetle anıyoruz hem de bu olayın bir 
tahlilini yaptık. Bu konuda, Meclis araştırma komisyonu kurulması 

konusundaki gruplarımızın önerisi çok doğru bir adımdır. Yalnız ben, kendisini 
çok sevdiğim, Türk milletinin de çok sevdiği bu insan ıçın yapacağımız 

çalışmaların önemiyle ilgili konuya girerken bir iki hususu hatırlatmak 

istiyorum. Ben 1999 Sakarya depremini yaşamış, o depremin devamında 

Sapanca ve Bolu depremlerinde de olayın içinde bulunmuş bir insanım. 2004 
yılında Konya'daki Zümrüt Apartmanı'nın çöküşüyle ilgili haclisede de çok 
yakındım. Olayı en baştan sonuna kadar takip ettim. Tarımla ilgili bir kısım 
afetler konusunda da olaylara şahit oldum, gözledim, içinde bulundum. Bu olayı 
da çok yakın takip ettim. 

Efendim, burada bir kısım arkadaşlarımızın dikkat çektiği hususları ben 
de bu olayları yaşarken gördüm. Bir, toplumumuzun bir yapısı var, içinde 
cesaret unsurunu da barındıran, ihmale kadar varan bir kısım unsurlar; ikincisi 
de Türk toplumunun veya Türk devletinin bir yönetim tarzı var. Maalesefbunlar 
çok olumlu unsurlar olarak bazen karşımıza çıkmıyor. Bu yönetim tarzıyla ilgili 
konuyu... Biraz önce bir Sayın Bakanımızın ifadesi oldu. Yani hükümetle 
devlet arasında bir ayrım yaparak... Bu işlerin çok daha kesin bir şekilde 
yetkilendirilmiş örgütler aracılığıyla, hiçbir inisiyatife, bir talimata ihtiyaç 
duymadan hareket edebilecek yetkilendirilmiş kurumlara ihtiyaç olduğu 

kanaatindeyim. 

Türk milletinin kendisini çok sevdiğine de dün şahit olduğumuz başta 
Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. 
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BAŞKAN- Sayın Erdoğan ... 

MEHMET ERDOGAN (Gaziantep)- Muhsin Başkan, 80 öncesi aynı 
misyonu paylaştığım, benim şube başkanlığı yaptığım, onun da genel başkan 
olduğu bir dava arkadaşımdı. 80 sonrası da Mecliste, beraber, Türkiye
Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubunda Başkan Vekilimizdi. 

Acımız büyük. Ona rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. 
Milletimizin başı sağ olsun diyorum. 

BAŞKAN -Sayın Kaynak ... 

VEYSi KAYNAK (Kahramanmaraş)- Başkanım, kaybettiğimiz Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkam Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarına Allah 'tan 
rahmet diliyorum. 

Ben, kaza günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, 
Kahramanmaraş Milletvekilimiz Nevzat Pakdil Bey'in de olay mahallinde 
olması dolayısıyla, bütün Kahramanmaraş milletvekilleri olarak oradaydık. 
Sayın İçişleri Bakanımızm çalışmalarını yakından takip ettik. Hakikaten, üç gün 
hiç uyumadan çalışmaları sürdürdüler. Az önce ifade edildiği gibi, bu hususta 
zaten bir Meclis araştırması önergesi verilmiştir, olay araştırılacaktır. Özellikle 
arama-kurtarma çalışmalarında üstün gayret gösteren herkese şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Genç yaşından başlayıp tecrübelerden süzülmüş bir değer olan Muhsin 
Yazıcoğlu Beyefendi'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin 
başı sağ olsun diyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim. 

-1 .... ll-
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XII.2 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu ve Beş Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter 
Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak 
Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergeler (31 Mart 2009) 115 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25.3.2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında, Büyük Birlik 
Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Gazeteci İsmail Güneş kazayı, derhal 112 Acil hattına ve çalıştığı 
ajansın yetkililerine bildirmiştir. 

• Telefon kayıtları bulunmasına karşın, teknolojinin ulaştığı noktayla 
tezat bir şekilde kaza bölgesinin zamanında tespit edilememesi, 

• Kaza bölgesine yalnızca doğa koşulları ile açıklanamayacak kadar geç 
bir sürede ulaşılması, 

• Uyarı ve ihbariara rağmen kurtarma çalışmalarının kazanın meydana 
geldiği bölgeden farklı yerlerde sürdürülmesi, 

• Kaza bölgesinin kurtarma çalışması kapsamındaki birimlerce değil, 
yöredeki köylüler tarafından tespit edilmesi ve ulaşılması, 

• Uluslararası sivil havacılık kurallarının Türkiye'deki sivil havacılık 
otoritesi tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin kuşkular, 

• Helikopterin acil yer bulma vericisinden sinyal alınamaması ve aynı 
model helikopterler için kısa bir süre önce yapılan arıza uyarılarının gereğinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin belirsizlikler, 

115 Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ve kurtarma 
çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin CHP 
Grubu adına verilen (10/333) ve AK Parti Grubu adına verilen (10/334) esas numaralı 
önergeler 30·Mart 2009 tarihinde, MHP Grubu adına verilen (10/335) esas numaralı 
önerge 3 ı Mart 2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verilmiştir. Üç önerge de 3 ı Mart 
2009 tarihinde Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, 
Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 42, Birleşim 69, Sayfa 93-97) Söz konusu önergeler 9 
Nisan 2009 tarihli 75 inci Birleşimde görüşülerek bir Meclis araştırması açılması kabul 
edilmiştir. 
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• Kurtanna çalışmalarında gerekli olan teknik donanımın yeterli olup 
olmadığı ~onusundaki kuşkular, 

• Siyasi iktidar ve kamu görevlileri tarafından kurtarma çalışmalarına 
ilişkin olarak yapılan yanlış ve çelişkili açıklamalar, 

Kurtarma çalışmalarında eksiklikler, zafiyet ve ihmaller yaşandığı 
iddialarına neden olmuştur. 

Kaza haberi 25.3.2009 tarihinde saat I 5.55'de emniyet güçlerine 
ulaşmış ve ilk sinyal bilgileri de saat 16.22'de tespit edilmiştir. Ancak, 
helikopterin yeri aradan 4 7 saat geçtikten yani yaklaşık iki gün sonra saat 
14.45'de tespit edilebilmiştir. 

Yaklaşık üç bin kişi ile sürdürülen arama çalışmalarında sonuç 
alınamazken, kaza bölgesinin yöre köylüleri tarafından tespit edilmesi 
düşündürücüdür. 

Kaza haberi, Anadolu Ajansının saat I 6.29 bülteninde helikopterde 5 
kişi yaralandı şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. Anadolu Ajansının saat 
I 7 .40'da Kayseri Valisini kaynak göstererek verdiği haberde, "Bana gelen 
bilgilere göre, kurtanna ekipleri olay yerine ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, 
şuuru açık. Arkadaşlar kendisini hastaneye ulaştıracaklar. Henüz hastaneye 
kaldırılmadı." bilgisine yer verilmiştir. Sayın Başbakan kazanın ardından, saat 
18. I 6'da 5 yaralı bulunduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Aynı gün saat 23.22'de 
Anadolu Ajansına Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alanı iyice 
daralttıklarını az önce müsteşarım bildirdi. Bu daralma sebebiyle biraz daha işi 
neticelendinneye yaklaştığımızı düşünüyorum." şeklindeki açıklaması 

yansımıştır. Kaza bölgesi Sayın Başbakanın bu açıklamasından 39 saat sonra 
tespit edilebilmiştir. Siyasi iktidar yetkililerinin ve kamu görevlilerinin yaptığı 
bu çelişkili açıklamalar kurtanna çalışmalarının ciddiyeti konusunda 
kamuoyunda kuşkuların oluşmasına neden olmuştur. 

Yaşanan kaza ve afetler öncesinde gerekli önlemleri alan ve bu kaza ve 
afetler sonrasında tüm unsurlarıyla organize olarak afet zararlarını en aza 
indirgeyebilen toplumlar gelişmiş toplumlardır. Aksi durumda, ne kadar iyi 
niyetli olunursa olunsun, yaşam hakkının ihlali söz konusudur. 112 Acil Servise 
ulaşan İsmail Güneş'le yapılan görüşmenin uzattimasından dolayı telefonunun 
şarjının bitmesi, bu konudaki personelin uluslararası standartlarda eğitimli olup 
olmadığı noktasında soru işaretlerinin ortaya çıkmasına nedeiı olmuştur. 

Bununla ·birlikte acil yardım durumlarında Türk halkının ne şekilde yardım 
alacağına ilişkin yeterince bilinçlendirilmediği de bu kaza ile net bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. 
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Sayın Yazıcıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği kazada, daha kaza 
bölgesinin dahi 47 saat sonra tespit edilmesinin, günümüzde teknolojinin 
ulaştığı nokta düşünüldüğünde kabul edilebilir gerekçesi olamaz. Kurtarma 
çalışmalarının ıyı niyet ve büyük çabalarla sürdürüldüğüne kuşku 

duyuimamakla birlikte, kurtarma çalışmalarının sonucu krizin başarısız olarak 
yönetildiğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan benzer ve daha vahim olayların 
yaşanınası durumunda birçok yurttaşının yaşamlarının tehlikede olduğu bir 
tablo yaşanmaması için Türkiye'nin bu konudaki eksikliklerinin Yüce 
Meclisimizce belirlenmesi son derece önem taşımaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle kazanın nedenlerinin tespiti ve 
kurtarma çalışmalarında yaşanan eksiklik, ihmal ve zafıyetlerin ortaya 
çıkarılması ile benzer felaketierin yaşanmaması için gerekli önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün I 04 ve I 05. 
maddeleri uyarınca CHP Grubu adına Meclis araştırması açılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

Hakkı Suha Okay, Ankara 

CHP Grup Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını 
kaybeden BBP Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun maruz olduğu 
bu kazanın araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
hususunda Anayasanın 98'inci iç Tüzüğün 1 04 ve I 05'inci maddeleri gereğince 
Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

AK PARTi Grubu Adına Grup Başkanvekilieri 

Mustafa Elitaş, Kayseri 

Nihat Ergün, Kocaeli 

Sadullah Ergin, Hatay 

Nurettin Canikli, Giresun 

Bekir Bozdağ, Yozgat 

Gerekçe: Seçim çalışmaları nedeniyle, Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi Kahramanmaraş'tan 

Y ozgat'a götürmek üzere hareketi en en helikopterle kalkışından bir süre 
geçtikten sonra bağlantı kurulamamıştır. 

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız başta olmak üzere 
devletimizin bütün birimleri seferber olmuştur. İçişleri Bakanımız aynı gün; 
Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımız da ertesi gün arama çalışmalarına bizzat 
katılarak, herhangi bir ayrıntının kaçınlmaması ıçın büyük gayret 
göstermişlerdir. Adeta, sivil-asker herkes seferber olmuştur. Ancak arazinin ve 
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havanın olumsuz şartları nedeni ile helikopterin enkazına 27 Mart 2009 
tarihinde ulaşılabilmiştir. 

Bu olay ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasi hayatının uzun yıllarına damgasını 

vurmuş çok önemli bir siyasetçidir. 

Türkiye'nin buhranlı zamanlarında hep demokrasiden yana tavır 

koymuştur. Krizden çıkış yolu olarak hep milleti işaret eden Y azıcıoğlu, bu dik 
duruşuyla vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır. 

Merhum Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 
toplumumuzda en ufak bir şüpheye yer bırakmamak için Yazıcıoğlu ve 5 kişinin 
hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin tespit edilmesini talep etmekteyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25.03.2009 Çarşamba günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve 
Sivas MilJetvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşını taşıyan helikopterin 
Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi yakınlarında düşmesinin ardından arama 
kurtanna çalışmalarındaki etkinlik ve koordinasyon zaaflarının ve kurtanna 
çalışmalarının, kazanın meydana geldiği yerlerden farklı yerlerde 
sürdürülmesinin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM 
İçtüzüğünün ı 04 ve ı 05'inci maddeleri uyarınca MHP Grubu adına "Meclis 
Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Oktay V ural, İzmir Mehmet Şandır, Mersin 

MHP Grup Başkan Vekili MHP Grup Başkan Vekili 

Gerekçe: 25.03.2009 Çarşamba günü Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı ve Sivas MilJetvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve 5 arkadaşını 

taşıyan helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Berit 
Dağına düştükten sonra Saat: 1 5.55'te İHA Muhabiri İsmail Güneş'in 1 ı 2 acil 
servisinde görevli memuru cep telefonuyla arayarak 20 dakikaya yakın 

görüşmesinin ardından telefon şarjının bittiği, ilk sinyal bilgilerinin ı 6.22'de 
tespit edildiği, daha sonra haber alınamadığı, Anadolu Ajansının Saat: 
ı 7.40'taki ilk açıklamasında Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi kaynak göstererek 
verdiği haberde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin 
Yazıcıoğlu'na ulaşıldığını, kendisinin yaralı, şuuru açık olduğunu, görevlilerin 
hastaneye ulaştıracakları şeklinde açıklama yaparak, dakikaların önemli olduğu 
bu aşamada başta ailesi olmak üzere Türk halkını, bilgi kirliliği yaratarak yalan 
yanlış beyantarla oyalamış ve kurtanna çalışmalarının zaman kaybına neden 
olmuştur. 
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Sayın Başbakan ıse Saat: 18.30 dolaylarında 5 yaralı olduğunu 

kamuoyuna açıklamıştır. 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Saat:23.20 dolaylarında tekrar, 
Anadolu ajansına "Alanı iyice daralttıklarını az önce müsteşarım bildirdi. Bu 
daralma sebebiyle işi neticelendirmeye yaklaştığımızı düşünüyorum" şeklinde 
açıklaması yer almıştır. 

Kaza bölgesi ise bu açıklamadan yaklaşık 39 saat sonra tespit 
edilebilmiştir. Ancak günümüz teknolojisiyle uydudan gelen sinyallerle cep 
telefonunun yerinin tespit edilmesi çok kısa sürede mümkün iken bu kadar 
zaman zarfında neden kaza yerinin bulunamadığı, kaza bölgesinin yalnızca doğa 
koşulları ile açıklanamayacak kadar geç sürede iki gün sonra Cuma günü saat: 
15.00 sularında tespit edilmiş olmasının ifade edilen gerekçeleri kabul edilemez. 

Kurtarma çalışmaları hakkında siyasi iktidar ve kamu görevlileri 
tarafından yanlış ve çelişkili açıklamalar yapıldığı, zafıyet ve ihmallerin 
yaşandığı iddialarına neden olmuştur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Meclis Araştırma açılmasını uygun 
görmekteyiz. 

XII.3 - Ülkemizdeki Uçuş Güvenliğindeki Yetersiziiidere İlişkin 
Gündem Dışı Konuşma (1 Nisan 2009)116 

MEHMET ŞEVKi KULKULOGLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; ülkemizdeki uçuş güvenliğindeki yetersizlikler konusunda 
gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Elim bir kaza sonucunda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas 
Milletvekili Sayın Muhsin Yazı cı oğlu ile 5 arkadaşımızı kaybettik. Ailelerinin, 
yakınlarının, Büyük Birlik Partisi mensuplarının, havacılık camiasının, basın 
camiasının ve ulusumuzun başı sağ olsun. 

Sayın milletvekilleri, dün Meclis Genel Kurulu açılırken bu elim kaza 
burada, bu kürsüde konuşuldu. Bu konuda Meclisimizde grubu bulunan üç 
partimiz ayrı ayrı Meclis araştırma önergesi verdi. 

116 Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını 
kaybettiği helikopter kazası vesilesiye Türkiye' deki uçuş güvenliğine ilişkin gündem 
dışı konuşma yapmış; konuşmasında kaza hakkında yetkili yerlerden bilgi edinmede 
yaşanan sorunları vurgulamıştır. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, 
Cilt 42, Birleşim 70, Sayfa 144-145) 
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Sayın milletvekilleri, dün bu kürsüde konuşan Sayın Bakan bu elim 
olayı, bu Hükumetin yaptıklarını anlattı. Sayın Bakan bu kürsüde dedi ki: "Biz 
haberi saat ı 6.00'da aldık. Değerli Meclis Başkan Vekili Sayın Nevzat Pakdil 
beni aradı, 16.00'da olayı öyle öğrendik." 

Olayın meydana gelmesi geçen çarşamba günü 25 Mart 2009 saat 
15.30'da. Helikopterde bulunan basın mensubu İhlas Haber Ajansı muhabiri 
rahmetli İsmail Güneş'in 112 Acil servisi arayarak oradan yardım istemesi de 
saat ı5.45'te. Onun konuşmasıyla olay duyuluyor. Olay öğrenildikten sonra 
Sayın Bakan saat gece 2'de olay yerine ulaşabiliyor ve üç gün olay yerinde 
arama ve kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak ne yazık ki arama-kurtarma 
çalışmalarından, maalesef, zamanında ve tüm ülke halkını rabatiatacak müspet 
bir sonuç elde edilemiyor. 

6 kişi hayatını kaybetmiştir. inanan, iman edenler olarak bizler, tabii ki 
~lümün hak olduğuna ve zamanı geldiğinde kaçınılmaz olduğuna iman etmişiz. 
Ancak bu iman ediş, bizim başımıza bir iş geldiğinde devlete sığınıp ondan 
yardım ve çözüm beklernemize de engel değildir. 

Bu durum göstermektedir ki Hükumet oradaydı, devleti yönetenler 
oradaydı ancak devletin oradaki varlığı ve büyüklüğü sonuca yeterince 
yansımadı, bizlere, vatandaşlarımıza yeterince maalesefhissettirilemedi. 

Devletin varlığını hissettirecek olan Hükumetin yetkilileridir. Ancak bu 
varlığı hissettirecek olan davranış ise sonuç verecek etkin çalışmadır. ı ı 2 Acil 
serviste çalışanlar eğitimsiz, Türkiye'deki cep telefonu operatörlerinin yer 
konuınianma servisinden devlet habersiz, vatandaş habersiz. Olayın vuku 
bulduğunu devletin birimleri değil merhumun yakınları bildirmekte Hükumete. 
Türkiye sivil havacılığının Türk hava sahasını kontrolü yetersiz, devlet hava 
sahasının kontrolünden sorumlu olanların denetimi yetersiz. Uçuşuna müsaade 
edilen hava araçlarının teknik denetimi yetersiz. Türkiye'deki jeofızik 

araştırmacılardan ve araştırma teknik ekipmanından ve bunların varlığından ya 
da yokluğundan Hükumet habersiz. İşte böyle bir arama-kurtarma çalışması. 
Bunlar dün konuşuldu. Peki, bugün ne değişti? Yine Türkiye'de helikopterler 
uçmaya devam ediyor, yine Türkiye'de yurttaşlarımiz kaybolma, mahsur kalma 
ihtimalini taşımaya devam ediyor. Hükumet, olayı Parlamentoya havale ediyor, 
dolayısıyla aylar sürecek bir çalışmanın sonucuna bel bağlanıyor, tedbirlerin 
bunun sonucuna göre alınacağı kanaatine varılıyor. Peki, Meclis araştırması 
sonuçlanana kadar ne olacak? Bu konuda araştırma yapmak istiyoruz, gelin 
görün ki sivil havacılık ve hava sahasıyla ilgili soruların cevabını aradığınızda 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Standartları Belirleme ve Denetim 
Dairesi -Devlet Hava Meydanları İşletmesi- sorulanmızı cevapsız bırakıyor. 
Neden cevaplanmadığı sorulunca da "Hükumet tarafıı:ıdan, hiçbir kurum ve 

------ ----------
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kişinin sorularına cevap vermememiz emredildi." diyorlar. Yetkililerin, 
sorumluların böyle bir emir ve baskı altında tutulduğu bir ortamda acaba Meclis 
araştırması hangi sonuçlara ulaşacak, merak ediyorum. 

İşte, devlet kurumlarının yetkililerini suskunluğa iten, olayın tedbirlerini 
zamana havale eden ve eğer varsa bir çalışması bunu bizlerle ve halkımızla 
paylaşmayan Hükumeti, burada, konuşmamın geride kalanını bize halkımızın 
verdiği vekaletle ben de suskun kalarak protesto etmek istiyorum. 

Saygılarımla. (Hatip kürsüde bir süre suskun kaldı) 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kulkuloğlu. 

XII.4 - Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu ve Beş Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter 
Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak 
Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergelerin Görüşmeleri (9 Nisan 2009)117 

BAŞKAN- ... 

Değerli milletvekilleri, alınan karar geregınce gündemin "Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler" kısmına 
geçiyoruz. 

282 'nci sırasında yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup 
Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın; 283 'üncü sırasında yer 
alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilieri Kocaeli 

117 Helikopter kazasıyla ilgili olarak AK Parti, CHP ve MHP Grupları adına verilen 
(1 0/333, 334 ve 335) esas numaralı Meclis araştırması önergeleri birleştirilerek 
görüşmeleri 9 Nisan 2009 tarihinde birlikte yapılmıştır. Görüşmelerde kazayla ilgili 
teknik hususlar, arama çalışmaları irdelendiği gibi; Yazıcıoğlu yadedilmiş, hayatı, 

kişiliği, siyaset anlayışına yönelik düşünceler dile getirilmiştir. Görüşmeler sonucu 
Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
görevine 5 Mayıs 2009 tarihinde başlamıştır. Komisyonun dört aylık görev süresi içinde 
çalışmalarını tamamlayamaması nedeniyle aynı konuda 2 Şubat 20 I O tarihinde yeniden 
bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, 
Yasama Yılı 3, Cilt 43, Birleşim 75, Sayfa 449-479) 
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Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun 
Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ'ın; 284'üncü sırasında yer alan, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilieri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 
ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Muhsin Yazıcİoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter 
kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların 
yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak görüşmelerine 

başlıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? Burada. 

Meclis araştırması önergeleri Genel Kurulun 31/3/2009 tarihli 69'uncu 
Birleşiminde okunduğundan tekrar okutmuyorum. 

İç Tüzük'ümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda 
sırasıyla Hükfımete, siyasi parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza 
sahibine veya onların göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, Hükumet ve gruplar için yirmişer dakika, önerge sahipleri 
için onar dakikadır. 

Şimdi söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Hükumet adına 
Beşir Atalay, İçişleri Bakanı; CHP Grubu adına Uşak Milletvekili Osman 
Coşkunoğlu, MHP Grubu adına Adana Milletvekili Kürşat Atılgan; önerge 
sahipleri Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, Kocaeli Milletvekili Nihat 
Ergün, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir. 

İlk söz Sayın Hükfımete aittir. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. (AK PARTi sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞ İR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında bir kez daha elim helikopter kazasında hayatını 
yitiren Muhsin Yazıcıoğlu, Yüksel Yancı, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, 
İsmail Güneş ve Mustafa Kaya istektepe'ye Yüce Allah'tan rahmet, kederli 
ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün AK PARTi, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisinin ayrı ayrı verdikleri Meclis araştırması 
açılması talepli önergelerini görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu uzucu kazanın ardından merhum 
Yazıcıoğlu 'nun cenazesinin kaldırıldığı 3 I Mart 2009 Salı günü yine bu çatı 
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altında kazayla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla söz almıştım. O gün 
bundan sonra söz alan çok sayıda değerli milletvekili arkadaşım da duygu ve 
düşüncelerini bizlerle paylaşmıştı. O gün arkadaşlarımın söylediklerini 
tutanaklardan tekrar inceledim. Sayın Mehmet Ekici "Mesele bir iktidar
muhalefet meselesi değildir, mesele bir kazadan ekmek çıkarmak veya siyaset 
üretmek meselesi değildir." demişti. 

Yine diğer arkadaşlarımız, arama-kurtanna çalışmaları anlamında 

gösterdiğimiz çaba için teşekkür etmiş, ancak benzeri olayların yaşanmaması 
için neler yapılması gerekiyorsa bunlar bir an önce yapılsın demişlerdi. Bu 
görüşlere sonuna kadar katılıyoruz. Nitekim seçim nedeniyle ara verilen Meclis 
çalışmalarının ilk gününde, yani 30 Mart 2009 Pazartesi günü AK PARTi 
Grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına konuyla ilgili Meclis 
araştırması yapılması talebini iletmiştik. Bizden ·sonra da 3 1 Mart 2009 Salı 

günü hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Milliyetçi Hareket Partisi Grupları 
adına benzer önergeler verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzücü bir kaza yaşadık. Ülke 
olarak yediden yetmiş yediye hepimiz sarsıldık. Kuşkusuz ki en çok üzülenler, 
ciğeri yananlar, o kazada yaşamını yitiren, rahmeti Rahman'a kavuşan kişilerin 
aileleri, yakınları oldu. Allah onlara sabır versin. 

Kazadan günümüze kadar kaynağı belli olmayan, dayanağı belirsiz 
yüzlerce, belki binlerce yorum ve değerlendirme yapıldı; kimileri doğru olarak 
kabul ettiği için, kimileri gazetecilik, televizyonculuk refleksiyle, kimileri 
gündeme gelme adına, kimileri fırsattan istifade ortalığı karıştırma adına. Ben 
herkesten istirham ediyorum: Ne olur biraz sakin ve mantıklı olalım. Bu işin 
cenazelerin kaldırılmasıyla bitmediğini biliyoruz. Bu olayın tüm boyutlarıyla 
aydınlahlması devletin boynunun borcudur ve Hükumetimiz konunun 
üzerindedir. 

Esasen biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunun araştırılınasını talep 
ederken niyetimiz şu: Böyle olaylar olmasın, böyle olaylar daha az olsun, olursa 
en az zararta olsun ve kolay telafi edilsin. Bu araştırma önergemizin tabii, 
sebebi de esas amacı da budur. Bu önergelerin bugün kabulüyle, inanıyorum ki, 
ortak ciddi bir çalışma yapılacak, konu tüm boyutlarıyla ele alınacak ve açıklığa 
kavuşturulacaktır. Gelecek için faydalanacağımız . -buradan- tedbirler ve 
görüşler çıkacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kaza olayı aynı zamanda adli 
bir olaydır. Bu boyutunu tabii unutmamak durumundayız. Bu yönüyle de ilgili 
adli merciler tarafından gerekli tahkikatlar yürütülmektedir. 
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Yaşadığımız üzücü helikopter kazası olayını üç boyutta ele almak 
gerektiğine inanıyorum: 

Birincisi, bahse konu helikopterin kiralanması, teknik donanımının 

yeterliliği, uçuş için gerekli doğa şartlarının elverişliliği, uçuş güzergahı gibi 
kazanın meydana geldiği ana kadarki süreçtir. Bu süreç sivil havacılık kuralları 
açısından ele alınarak teknik boyutuyla, ilgili birimlerce değerlendirilmektedir. 
Ayrıca kazanın tüm iddiaları da karşılayacak şekilde aydınlatılması çalışmaları 
bu kapsamda ele alınacak konular arasındadır. Dolayısıyla bu aşamada benim 
bu süreçle ilgili ifadeler kullanınam uygun değildir ve çalışmalann sonuçlarını 
hep birlikte bekleyeceğiz. 

Kazayla ilgili ikinci süreç, kazanın yetkili birimlerce haber 
alınmasından kaza mahalline ulaşılarak kazazedelerin bulunması ve olay 
mahallinden alınarak ailelerine teslim edilmesine kadarki süreçtir. Diğer bir 
deyimle bilgi edinme, arama ve kurtarma sürecidir. Bu sürecin özellikle arama
kurtarma aşaması Bakanlığıını doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle arama
kurtarma çalışmaları kazadan haber edinildiği andan itibaren bilgim ve takibim 
altında olmuştur. Bu süreçle ilgili ayrıntıları 3 ı Mart 2009 Salı günkü bilgi 
sunuş konuşmamda sizlere kısaca sunmaya çalışmıştım. Biraz sonra bu konuda 
daha ayrıntılı bilgileri yine sizlerle paylaşacağım. Ancak burada şu kadarını 
ifade edeyim ki mevcut imkanlar çerçevesinde arama-kurtarma çalışmaları 

anlamında azami gayret gösterilmiş, hemen hiçbir ayrıntı atlanmamıştır. Bu 
durumu ülke kamuoyu da yakından izlemiştir . 

. Üçüncü süreç ise birinci süreçle bağlantılı olarak, kaza enkazına 
ulaşıldığı andan itibaren kaza kırım ekiplerinin sağlıklı çalışması, tüm delillerin 
toplanması ve değerlendirilmesi, raporlanması sürecidir. Bu süreçle ilgili olarak 
da tüm taraflar çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Yine bu süreçle ilgili olarak merhum Yazıcıoğlu'nun Genel Başkanı 
olduğu Büyük Birlik Partisi tarafından -da bazı girişimlerde bulunulduğunu ve 
çalışmalar. yapı.ldığını biliyoruz. Bu süreç de teknik boyutu olan bir süreçtir ve 
sonuçlanmasını beklemek gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arama-kurtarma çalışmalarıyla 

ilgili bazı ayrıntıları sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. 25 Mart 2009 
Çarşamba günü ı 5.46 civarında, helikopterde bulunan İhlas Haber Ajansı 
Muhabiri merhum İsmail Güneş'in ı ı2 acil yardım telefonunu araması üzerine 
kazadan haberdar olunduğunu biliyorsunuz. Ben de saat ı 6.00 civarında 

kazadan haberdar oldum. 

Kazanın Kahramanmaraş, Kayseri ve Yozgat güzergahında 

gerçekleşmiş olması ihtimali nedeniyle bu illerimizle irtibatlara geçilmiştir. 
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Konu hemen ilgili resmi makamlara intikal ettirilmiştir ve bu saatlerde Sivil 
Havacılık Kurumu da haberdar olmuştur. 

Sayın Başbakanımızın talimatı ile, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar en üst 
düzeyde teyakkuza geçirilmiş, tüm imkanların seferber edilmesi sağlanmıştır. 

Bu arada olayın duyulmasıyla birlikte Kahramanmaraş Valiliğince 
derhal kriz masası oluşturulmuştur. Jandarma, sivil savunma ve köy 
korucularının katılımı ile arama-kurtarma çalışmaları karadan en kısa sürede 
başlatılmıştır. 

Ayrıca Başbakanlık Kriz Merkezi faaliyete geçirilmiş, tüm çalışmalar 
burada koordine içinde yürütülmeye başlanmıştır. 

Ben de bir an önce olay bölgesine gitmeye karar verdim. Sayın 

Başbakanıının talimatını da alarak aynı gece hava yoluyla Gaziantep' e ardından 
da kara yoluyla Kahramanmaraş'a intikal ettim. Kahramanmaraş'tan Göksun 
ilçesine giderek, Göksun Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezinin 
koordinasyonunu bizzat üstlendim. 

Helikopterde bulunan kişilerin elde edilen GSM numaraları 16.20 
civarında yer tespiti amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına iletildi. 
Bu birimden alınan bilgilere göre yer tespiti çalışmalarına ivedi olarak başlandı. 
Elde edilen sonuçlar ilgili birimlere 16.25 'ten itibaren belli periyatlarla 
iletilmeye başlandı. Bu bilgilerin alınmasıyla birlikte de kara ve hava unsurları 
devreye sokuldu. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler daha önce de sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri~ olayın duyulmasıyla birlikte hem 
karadan hem de havadan arama-kurtanna çalışmalarına, kar yağışı ve düşük 
görüş mesafesine rağmen hemen başlanmış ve hiç ara verilmeden devam 
edilmiştir. 

İlk etapta Kahramanmaraş Valiliği tarafından sivil savunma arama
kurtarma birlikleriyle, jandarma ve köy korucularından oluşan arama-kurtarma 
ekipleri kazanın olduğu tahmin edilen bölgeye gönderilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığınca gece görüşü kabiliyeti olan 2 arama
kurtarma helikopteri ve 1 uçak, Emniyet Genel Müdürlüğünce 3 helikopter 
görevlendirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığınca ı O ambulans ve 2 medikal kurtarma ekibi gitmiş, 
olası yaralı tahliye operasyonu için ı adet ambulans helikopter hazır 

bekletilmiştir. 

Konunun önemi ve aciliyeti dikkate alınarak kara ve hava unsurları 
sürekli takviye edilmiştir. 
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Ve 26 Mart 2009 günü saat 03.00 itibarıyla kaza bölgesinde görev alan 
ekipler şunlardır: Genelkurmay Başkanlığına ait 1 adet Cougar tipi helikopter, 
gece görüşü teçhizatlı 2 adet Skorsky tipi helikopter ile 1 adet CN-235 tipi uçak, 
Emniyet Müdürlüğüne ait 3 helikopter, Adana Sivil Savunma Birliği 

Müdürlüğünden personel ve arama köpeği, Kahramanmaraş Sivil Savunma 
Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Jandarma Alay Komutanlığından askerler, 
köy korucularından oluşan 250 kişilik ekip, Kayseri, Gaziantep ve İstanbul' dan 
birer AKUT ekibi, Sağlık Bakanlığınca 14 ambulans ve 2 medikal kurtarma 
ekibi, Genelkurmay Başkanlığına ait Doğal Afetler Taburu 'ndan on ikişer 

kişilik 2 arama kurtarma timi. Bunların hepsi bölgede hazır olmuşlardır, daha 
kazanın olduğu gecenin sabahına doğru. 

* Değerli arkadaşlarım, bu çalışmalara katılan herkes büyük özveriyle, 
zor iklim şartlarında en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Bunu bizzat görme ve 
yönetme imkanı bulmuş bir arkadaşınız olarak açık yüreklilikle söylüyorum. 
Ayrıca, vatandaşlardan, resmi, özel kurumlardan ve değişik yerlerden gerek 
telefonla gerek yazıyla gelen tüm bilgi ve ihbarlar değerlendirilerek araştırması 
yapılmış ve belirtilen sahalara arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmiştir. 

Olay bölgesine gönderilen uçak ve helikopterler kar yağışı ve sis gibi 
olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede görev yapmış, yakıt ikmali dışında 
bölgeden ayrılmamışlardır. 

Bir konuyu da özellikle dikkatinize sunmak istiyorum: Arama 
çalışmalarının cep telefonundan alınan sinyaller doğrultusunda harita üzerinde 
belirlenen 25-30 kilometrelik koordinat içinde sürdürülmesi zarureti ortaya 
çıkmıştır. Yani, nokta yer tespiti yapılabilmesi mümkün olmamıştır. Bunun 
aksine yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza yeri bilindiği 

. halde başka yerlerde arama yapıldığını iddia etmek insaf ve izanla bağdaşır bir 
'" durum değildir. 

Bir yandan tüm bu çalışmalar yürütülürken, Başbakanlık Kriz 
Merkezinin girişimleriyle uydulardan yararlanılmasının yolları da araştırılmıştır. 
Bu çerçevede, uyduların yer belirleme imkanları araştırılarak kaza bölgesinden 
görüntü verebilecek bütün optik uydularla temas edilmiştir fakat uyduların 

geçişi anında mevsim koşulları, bulut ve sis yoğunluğu nedeniyle fotoğraf 
çekimi mümkün olamamıştır. Aynı zamanda metale duyarlı görüntü verebilen 
uydular olan SAR radar uyduları konusunda da girişimlerde bulunulmuştur. 
Aynı zamanda, diğer bir radar uydusu olan Radar SAT için gerekli görüşmeler 
yapılmış ve kaza mahalline ait metale duyarlı uydu görüntüsünün çekilmesi 
çalışmaları başlatılmıştır. Jeofızik aletleriyle havadan arama imkanları da 
araştırılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bu teknik çalışmalar, havadan 
ve karadan yürütülen arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 27 Mart 2009 
tarihinde saat 14.30 civarında merkez ilçe Döngel Muhtarı, gönüllü köy 
korucusu Yılmaz Dilki'nin başkanlık ettiği, o sabah arama-kurtarma için çıkan 
I 7 kişilik bir grup tarafından Karayakup Şahinkaya Tepesi mevkisinde 
helikopter enkazına ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. 

Kriz merkezi derhal en yakın elverişli nokta olan Göksun Kızılöz 

köyüne taşınarak çalışmalar buradan yürütülmüştür. 28 Mart 2009 günü Sayın 
Yazıcıoğlu ve 4 kişinin, 30/03/2009 tarihinde de İhlas Haber Ajansı Muhabiri 
merhum İsmail Güneş'in naaşına ulaşılmıştır. 

Bu uzun açıklamalarımdan da anlaşılacağı üzere, mevcut imkanlar en 
iyi şekilde kullanılarak, elverişsiz hava ve coğrafi şartlara rağmen arama
kurtarma çalışmaları ısrarla sürdürülmüştür. 

Arama-kurtarma çalışmaları süresince Hükumetimiz, ülkemizin tüm 
imkanlarını seferber ederek, en kısa zamanda sonuç alınması için gereken tüm 
çabayı göstermiştir. Zaman zaman çalışmaları eleştirenierin bölgenin arazi 
yapısından ve iklim durumundan habersiz oldukları anlaşılmaktadır. Çalışmaları 
ve bölgeyi görenlerin bırakın eleştirmeyi, çalışmalar için devlete olan minnetleri 
bir kat daha artmıştır. 

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis engeli olmasaydı, muhtemelen 
kaza mahalline çok daha kısa sürede ulaşılabilmesi mümkün olacaktı ve 
helikopterlerle bu daha kolay olacaktı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; talihsiz bir olay yaşanmıştır. Acı 
sonuçları olmuştur. Olayla ilgili teknik incelemeler ilgililer tarafından 

yapılmaktadır. Helikopter ve teknik donanımıyla ilgili olarak basın-yayın 
organlarında çeşitli yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak, ilgili teknik 
bilirkişilerin yapacağı tespit ve değerlendirmeler sonucu varacakları neticeyi 

· beklemeden bu aşamada ileri ifadeler kullanılmasını doğru bulmuyoruz. 

27 Mart 2009 günü cenazelerine ulaşılan ve aralarında merhum 
Yazıcıoğlu 'nun da bulunduğu 5 kişinin adli mercilerce yaptırılan otopsi 
raporunda muhtemel ölüm zamanıyla ilgili olarak, ölümün kazayı takip eden 
kısa süre içerisinde meydana geldiği ve bu zamanın yarım saat ile bir saati 
geçmeyecek bir süre olduğu görüşü ifade edilmiştir. 30 Mart 2009 günü naaşına 
ulaşılan muhabirin otopsi raporunda ise tahmini ölüm zamanının tespitiyle ilgili 
olarak, otopsi sırasında alınan örneklerin histopatolojik incelemesinden sonra 
kanaatİn bildirilebileceği görüşü yer almaktadır. 

Son olarak, Ulaştırma Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu 
yaptığı ilk tespitleri 7/4/2009 günü sekiz madde halinde kamuoyuna 
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duyurmuştur. Bu rapora göre helikopter kalkışını müteakip yaklaşık yirmi beş 
dakika sonra kalkış yerinden 65 kilometre uzaklıktaki Kızılöz köyü 
yakınlarındaki dağlık alana, Karayakup Tepesi'nin kuzey yamacına çarpma 
suretiyle düşmüştür. Helikopter gidiş yönüne göre rotası üzerinde ilerlerken 
pervanesi, sola doğru 60 derece meyilli, karla kaplı dağlık alana çarpmış, 
müteakiben alt kızaklar ve gövde burun istikametinde yere çarparak kaza 
oluşmuştur. Helikopter enkazı yaklaşık 100 metrekarelik alana dağılmış, alanın 
2 metre civarında karla kaplı olması nedeniyle elde edilen parçalar üzerinde 
inceleme yapılmış, küçük parçalann dağılım mesafesi tam olarak tespit 
edilememiştir. 

Kaza bölgesi hava koşullarının görerek uçuşa elverişli olmadığı, görüş 
mesafesinin 2 kilometrenin altında (350-400 metre) bulunduğu, bulut alt 
tavanının 450 metreden düşük olduğu, havanın 8/7 oranında yoğun bulut 
tabakasıyla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Pilotun yalnızca Kahramanmaraş 
Meydanı'na ait meteoroloji bilgilerini aldığı ses kayıtlarından tespit edilmiştir. 
Ancak uçuş rotasına ait ayrıntılı meteoroloji raporlarını aldığına dair herhangi 
bir kayda rastlanmamıştır. Helikopter enkazı üzerinde ELT cihazı görülmüş, 
cihazın orijinal bağlantı yerinde olduğu, gövde üzerindeki antenin bağlantı 

yerinden çarpmanın tesiriyle kın larak koptuğu tespit edilmiştir. Cihazın neden 
sinyal göndermediğiyle ilgili kesin hükümler, yapılacak testlerden sonra 
kamuoyuyla paylaşılacaktır. Helikopterin gövde ve diğer parçaları enkaz 
alanından taşınarak teknik incelemeye tabi tutulacak, alınan sonuçlar nihai kaza 
raporuna işlenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar elde edilen verilere 
göre olayın düşme olduğu anlaşılıyor. Seçim ortamında mitingierin falan iptal 
edilmesi ve bu acının ortak paylaşılması, milletimizin, gerçekten, asaletinin, 
güzelliğinin bir ifadesi olmuştur. Bazı yanlış girişimiere sevk etmek isteyenlere 
de Büyük Birlik Partisi yöneticileri prim vermemişlerdir -kendilerine de 
teşekkür ediyorum- ve bu sağduyulu tutumu göstermişlerdir. Aslında 
efkarıumumiye de konuyu sağrluyuyla görmüş ve kimse provoke olmamıştır. 
Bundan sonra da gerekli inceleme ve araştırmalar tamamlanıncaya kadar aynı 
hassasiyetİn gösterileceğine inanıyorum. 

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Olayla ilgili arama-kurtarma 
;çalışmaları anlamında akla gelebilecek tüm imkanlar sonuna kadar 
kullanılmıştır. Bu konuda tereddüt doğuracak hiçbir husus bulunmamaktadır. 
Konunun diğer boyutlarıyla ilgili çalışmalar da yakından takip edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arama-kurtarma çalışmalan 

sürecinde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül olmak üzere, Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili diğer bakanlarımızia sürekli 
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irtibat biilinde olunmuş, tüm gelişmeler her aşamada kendileriyle paylaşılmıştır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Buyurun Sayın Bakanım. 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Devamla) - Sağ olun 
Başkanım. 

Ayrıca Sayın Başbakanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımız bizzat olay bölgesine gelerek çalışmaları yakından izlemiş, 

ilgililerden bilgi almışlardır. 

Başbakanlığımiz başta olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza, 

Genelkurmay Başkanlığımıza, jandarma, emniyet, sivil savunma ve sağlık 

teşkilatları mensupları ile tüm kurumlara, köy korucularımıza teşekkür 

ediyorum. 

Bölgede bulunduğum süre içerisinde, Maraş halkının, insanımızın 

vefasını, yardımseverliğini, hasbi tutumunu bir kez daha görme imkanı 

olmuştur. Kızılöz köyü halkı evlerini bizlere açarak kriz karargahı olarak 
kullanmamızı sağlamış, özveriyle bizleri ağırlayarak Anadolu insanımızın 

konukseverliğinin en güzel örneğini sergilemiştir. 

Çalışmalara başından sonuna kadar büyük fedakarlıkla destek veren 
Kızılöz köyü sakinlerine, Döngel köyü Muhtarı ile Çevrepınarlı ve Döngelli 
vatandaşlarımıza özellikle teşekkür etmek isterim. 

Tüm bu çalışmalarımız sırasında, merh~m Yazıcıoğlu'nun 
kayınbiraderi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Nevzat 
Pakdil sürekli yanımızda olmuştur. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından 

kapatıldı) 

İÇİŞLERi BAKANI BEŞiR ATALAY (Devamla) - Ayrıca Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve diğer bazı yöneticileri kriz 
merkezinde devamlı olarak bulunmuş ve ilk elden doğru bilgi akışı sağlanmıştır. 
Devletimizin her türlü gayreti gösterdiği kendilerince yerinde müşahede 

edilmiştir. Kendilerine de tüm destekleri için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; inşallah, bu yaşadığımız en son 
üzücü hadise olur. Bugün alacağımız karar doğrultusunda kurulacak Meclis 
araştırma komisyonunun yapacağı titiz çalışma, geleceğe yönelik kalıcı adımlar 
atmamıza vesile olur. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Bakanım. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Uşak Milletvekili Osman 
Coşkunoğlu. 

Sayın Coşkunoğlu, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADlNA OSMAN COŞKUNOGLU (Uşak) - Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce Türk polis 
teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Güvenli, huzurlu bir ortam 
içerisinde çalışan polis teşkilatımız olmasını diler, ülkemizde güvenli, huzurlu 
bir ortam içerisinde bulunmak için yaptıkları tüm çabalar için kendilerine 
teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, elim bir kazanın arkasından bir araştırma önergesi 
görüşüyoruz. Bu araştırma önergesinin görüşmesine başlamadan önce, ben de 
rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan 
Üstündağ'a, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'ya, Büyük Birlik Partisi Sivas 
İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çetinkaya'ya ve İHA Muhabiri İsmail Güneş'e 
ve tabii, helikopterin pilotu -çok değerli bir pilot olduğunu öğrendiğimiz

Mustafa Kaya istektepe'ye Allah'tan rahmet diler, geride kalanlara başsağlığı 
ve sabır dileriz. . 

Böyle bir kazaya yaklaşımın nasıl olması gerektiğini söylemeden önce, 
nasıl olmaması gerektiği konusunda sizlerle görüşümü paylaşmak isterim. 

Sayın Bakanın konuşması belki içinde bulunduğu durum nedeniyle 
anlaşılabilir ama bir yöntem olarak doğru değildi diye düşünüyorum. Şöyle ki: 
Ortada bir yargılama, bir eleştiri ve suçlama var, bir mahkeme var, orada adeta 
bir savunma içerisinde gördüm Sayın Bakanı. Oysa kendisinin de konuşmasının 
sonunda ifade ettiği gibi, konuya yaklaşan herkes gereken olgunlukta 
yaklaşmıştır. Bunun arkasında herhangi bir şu veya bu yönde bir rant elde 
etmek, istismar etmek anlayışını ben de gözlemlemedim, Sayın Bakan da 
gözlemlemedi. Dolayısıyla, konuya "Biz her şeyin en iyisini yaptık, eleştiriler 
tümden haksızdır." şeklinde başlanırsa bu yanlış olur. Burada kimse 
yargılanmıyor. Burada, bir elim kazadan neler öğrenebiliriz ki yarın buna 
benzer olayların olmasını önleyebiliriz yönünde bir bakış, bir çaba içerisindeyiz. 

Benim yaklaşımtın daha teknik olacaktır. Herhangi bir böyle kompleks 
olayda, o kompleksliğin içindeki aktörlere, bileşenlere bakmak gerekir. Bir 
tanesi bunların makine, teçhizat, cihaz, teknoloji diyebileceğimizdir. Bir ikincisi 
insan unsurudur. Bir üçüncüsü de bunların arasındaki bilgi akışı, yönetim ve 
organizasyondur. Yani makine, insan ve organizasyon diyelim, bilgi akışını da 
içererek. Ben bu üç boyuttan olaya bakmayı tercih ederim. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, olayı bir düşünelim. Helikopterlere herkes 
binebiliyor, çok insan binebiliyor. Helikopterler sadece yolcu taşımak için değil, 
biliyorsunuz, yangınlarda, orman yangınlarında, zirai ilaçlamada, acil durumda 
hasta götürmek gibi birçok amaçlarla kullanılıyor. Dolayısıyla, bu olaya, böyle 
bir savunma mekanizmasıyla, refleksiyle, her şeyi biz iyi yaptık şeklinde değil, 
kimseyi kötü yaptı diye de suçlamadan, objektif olarak bu bi leşeniere bakalım. 

Başlangıç noktası Kahramanmaraş'tan bilgi alıyor rahmetli pilot. Ne 
bilgisi alıyor? Hava koşullarıyla ilgili bilgi alıyor. Kahramanmaraş civarındaki 
hava koşullarıyla ilgili bilgi alıyor. Ne var ortada? Helikopter var. Anladığımıza 
göre -tabii, bunların incelemesi yapılacak- iyi bir helikopter teknoloji 
bakımından. Helikopterin içerisinde bir EL T cihazı var. Bu, acil durumlarda 
sinyal gönderecek bir cihazdır. Bir diğer teknoloji, yine donanım olarak, cep 
telefonları var. Cep telefonları sürekli bir yerlere sinyal gönderir, telefonla 
konuşmuyor olsanız bile bir yerlere sinyal gider. Bunu bilmemiz gerekir. Başka 
ne var helikopterin içerisinde teknolojik donanım olarak? GPS sistemi var, yani 
yön bulmasına yardım edecek coğrafi pozisyon sistemi diyeceğimiz bir sistem 
var. 

Kahramanmaraş 'tak i hava durumuyla, pilot, tamamen kendi 
gözlemleriyle yolu, yani rotayı kendisi görerek gidebileceği inancıyla yola 
çıkıyor. Şimdi, Sayın Ulaştırma Bakanının açıklamasında da vardı, Sayın Bakan 
da burada söyledi: "Rotası hakkında hava raporu almadı." diye bir ifade var. 
Yani, bulunduğu yerden gideceği yer arasındaki hava raporunu almadı diye ... 
Bunu, bulunduğu yerle gideceği yer... Bir kere rota belli olmadığı için tam 
olarak helikopterlerde... Uçaklarda bellidir bakın, (A) noktasından (B) 
noktasına nasıl gideceğine pilot keyfi karar veremez ama helikopterlerde ... 
Türkiye'de o koridor, helikopterlerin uçtuğu hava koridoru regüle 
edilmemektedir yerden. Bu da bir diğer eksiktir, sözüne, geleceğim oraya da. 
Avrupa' da, Amerika'da bu regüle edilir. Öyle isteyen helikopter istediği rotadan 
gidemez. Bunu da bilelim. 

Ha, şimdi, gideceği rota var. Bu rotada hava koşulJannın ne olacağını 
pilotun öğrenme olanağı zaten yok çünkü oralarda yerleşim merkezi olup da o 
yerleşim merkezinin meteoroloji istasyonundan bunu alma gibi bir olanağı yok 
zaten. Dolayısıyla bunu rahmetli pilot için bir eksiklik gibi görmemek 
gerektiğini düşünüyorum. 

Başlangıç noktasında başka sıkıntılar var. Türkiye'de bir beliport yok. 
Yani havaalanından, futbol sahasından, hipodrom sahasından, işte bir düzlükten 
kalkıyor veya iniyor. Yani uçaklarımızın inip kalktığı gibi "heliport" denilen bir 
olanaktan Türkiye yoksun. Bunu da bilelim. Eksiklerimizi burada görelim. 

---------------- .. ------- -- - -------
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Helikoptere bindikten sonra önde bir sıkışık otunna düzeni olduğu 
tespit ediliyor ve biraz aşırı yük olduğu tespit ediliyor. Bunlar da endişe verici 
durumlar. 

Şimdi, bu başlangıç noktasındaki durum. Ondan sonra ne oluyor? Uçuş 
süreci. Uçuş sürecinin içerisinde biraz önce söylediğim Türkiye'deki çok büyük 
eksiklik olan helikopterlerin uçuş koridoru diyelim, kelime tam doğru 

olmamakla birlikte, uçakların uçtukları irtifa gibi regüle edilmiyor, 
düzenlenmiyor, yerde bir radar ağı tarafından sinyal alışverişi yapılmıyor. 

Tamamen boşlukta, tamamen kendi inisiyatifiyle bir rota tutturuyor, işte kara 
yolu görürse, enerji nakil hattı görürse, tabii orada diğer cihazlarla da yönünü 
bularak gidiyor. Yer ile irtibat yok. Bir kere bu bir eksiklik. Çünkü özellikle bu 
Avrupa'da, Amerika'da vardır, Batı ülkelefinde vardır, hatta bizim de üyesi 
olduğumuz Euro-Center'in Türkiye'den zannedersem istediği bir teknolojik 
olanaktır bu, o koridorun da regüle edilmesi ve yoktur bizde. Şimdi, bu 
şekilde ... Eurocontrol'ün istediği bir merkezdir. Hatta ll Eylül olayından sonra 
Amerika' da sivil ve askeri haberleşme entegrasyon u yapılmıştır. Bunun için de, 
bunlar 3-4 milyona Türkiye'de yapılacak, yazılımla yapılacak işlerdir, 

yapılabilir, öyle çok fazla bir şey de değildir. 

Ayrıca, şöyle ilginç de bilgi aldım: Türkiye'nin üstünden güvenli uçan 
uçaklar -diğer ülkelerden- Türkiye'ye bir para ödüyorlar Türkiye'nin üstünden 
geçtikleri için, bir de sigorta ödüyorlar. Türkiye'nin üstünden çok güvenli 
geçemezlerse sigortaları pahalı oluyor ve bize ödedikleri para da düşük oluyor. 
Bir de işin böyle, yani insani durumunun yanında maddi durumu da var. Burada 
da bazı eksikliklerimizi bu vesileyle ... Bunu, tekrar söylüyorum, bir mahkeme 
ortamına ginneden, herhangi bir kimseyi eleştirrnek için söylemiyorum. Fakat 
eksiklerimizi gönnek ve tamamlamak için de bir fırsattır. "Her şey mükemmel, 
her şeyi iyi yaptık." anlayışıyla kestirip atmayı yanlış buluyorum. 

Şimdi, başlangıç noktası ve uçuş, ondan sonra kaza ... Kazanın nasıl 
olduğu açıklandı. Pervane, "pal" denilen pervane çarpmış yamaca, ondan sonra 
belli bir eğimle burundan yere çakılmış. Şimdi, bilinmeyen, bu araştınnayla 
bulunacak nokta: Bu yere çarpma sırasında ELT ·cihazı neden sinyal 
göndennedi, yerini belli edecek sinyalİ neden gönderılıedi? Bunun, -yani 
tahmin, şimdilik tahmin- belli bir gücün, yer çekiminin 12 katı gücünde yere 
çarpması durumunda ancak o sinyalİ gönderebilecek durumda. Hani, şeyde de, 
sizin otomobillerinizde de minderin açılması gibi, o da belli bir güçten sonra 
açılıyor. Öyle bir sistem. Orası da karlı olduğu için, belki o kadar şiddetli bir 
çarpma olmadığı için olabilir, yumuşak düşüşten olabilir. Onu bilmiyoruz, onu 
zaman içerisinde bulacağız. 
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Fakat ilginç olan şudur arkadaşlar: Bunu mutlaka dikkatle gözden 
geçirmek ve bu konudaki eksiklerimize bakmamız gerekir. Cep telefonu. Şimdi, 
önce sadece teknolojisi üzerinde konuşacağım. Cep telefonumuzdan bizim 
devamlı bir yerlere sinyal gidiyor. Ha, burada gitmiyor, buradaki zırh nedeniyle. 
Fakat bir yerlere sinyal gidiyor, konuşmasanız bile gidiyor. Şimdi, nereye 
gidiyor? Baz istasyonuna gidiyor. O baz istasyonunun hücresinden yani 
kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına geldiğiniz 
zaman bu sinyalle bildiriliyor tekrar. Yani o uçuş sırasında sizin cep telefonunuz 
ha bire baz istasyonlarına sinyal gönderiyor, oradan, bu hücreden çıktım 

öbürüne girdim, oradan çıktım buraya girdim diye. Şimdi, rotası da kabaca 
biliniyor. Yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) içinde 
(TİB) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı vardır, bu bilgiler doğrudan oraya 
gider ve orada, TİB 'de, bu bilgilerin hızla değerlendirilme olanakları vardır. 
Burada, dediğim gibi, herhangi birisine bir eleştirme değil, kafamdaki soruyu 
söylüyorum: Bu cep telefonundan o uçuş sırasında sürekli bilgi gitmiştir baz 
istasyonlarına, bir hücreden çıkıp öbürüne girdik diye ve bunların 

değerlendirilmesi -o sırada kısa bir konuşma yapılmıştır- bütün bunların 

değerlendirilmesi yapılabildi mi, yapılmadı mı, yapılamadı mı? Nedir? Bu, 
benim şu ana kadar çok boyutlu yaptığım araştırmalardan öğrenemediğim bir 
şey. 

Ayrıca bu telefonlarda GPS modülü olanlar da var. GPS modülü aktive 
ise uyduya da oradan mesaj gidiyor, hatta, işte, elimde bulunan markanın 
Kanada'da merkezi var, onun üzerinden bu intemeti kullanıyoruz. Bu bilgileri 
derhal alıp değerlendirebildi mi (TİB) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı? 
Bunu bilmiyorum. Fakat orada düştükten sonra... Tek bir baz istasyonu ... 
Orada bazı yanlışlıklar yapılıyor. Tek bir baz istasyonu var. Aslında üç 
operatörün de var ama tek bir direğin üstünde olduğu için, ancak bir alan, bir 
yay içerisinde alan belirlenebiliyor. Eğer iki tane olsaydı kesiştirilip nokta 
koordinatı bulunabilirdi. Maalesef, sadece bir alan belirleniyor, o da yeterli 
olmuyor görünüme göre. Fakat dediğim gibi rota içerisindeki sinyaller 
değerlendirildi mi? Değerlendirilemediyse neden? Onu şu anda bilemiyorum. 
Dolayısıyla bu noktada bu konum tespiti için bir acil durum merkezinden 
yönetilebilen bir konum tespit sistemi konusunda kafamda kuşkular, bazı -
kuşku deyince herhangi bir kötü niyet kuşkusu değil- birtakım eksiklikler, 
teknolojik eksiklikler veya teknolojiyi değerlendirme eksiklikleri olduğu 

kanaati, şu anda o yönde bir kuşku oluşmuş durumda. Bu sistemlerin· ayrıca 
birbirleriyle ara bağlantısı var mı, ara yüz donanımları var mı bu bilgi 
alışverişini yapabilmek için? · 

Bir diğer nokta yine burada sorgulanması gereken: Acil arama. ı 12 
aranıyor. Şimdi, bu I ı 2, 155 ve başka diğer birçok numara var. Bu merkezler 
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ile GSM merkezleri arasında konum belirleme için yine belli ara yüz donanıını 
var mı, yazılım var mı? Neden bir tek acil numara yok, Amerika'da 91 1, 
Avrupa'da 999 olduğu gibi? Böyle bir sürü numara var. Belki bunları da 
değerlendirmek gerekir bu noktada. 

Şimdi, şimdiye kadar teknoloji üzerine konuştum. Tabii, olayın bir de 
insan boyutu var, organizasyon boyutu var. Bu konu üzerinde de kısaca 

değinmek isterim. Bunların birçoğu biliniyor zaten, gazetelerde yer aldı. Bu 
noktada -yine bir eleştirel yaklaşım amacıyla değil, değerlendirme amacıyla
kriz merkezi etkili miydi, buna bakmak lazım. Kriz merkezi kurmak çok zor bir 
olaydır, ama deprem için ama başka acil durumlar için, çok zordur. Bunun 
tasarımı, eğitimi, bunun için gerekli paradigma yani zihniyet, yaklaşım, bütün 
bunların Türkiye'de tam yerleştiği izieniminde olamıyoruz maalesef. Şimdi, 

örneğin -haklı olarak Sayın Bakan da yakındı, ben de çok yakındım- çok 
şiddetli bir bilgi kirliliği oluştu. Yani önüne gelen önüne gelenle konuşup 
hemen gazetecilerin, televizyonun önüne geçip bir şeyler söyleme heyecanı, 
merakı içerisine girdi. Bu önlenebilirdi. 

Bakın, bu bilgi kirliliğinin bir kurbanı da Sayın Bakan. Ulaştırma 
Bakanımız burada oturuyor. Hollanda'da bir elim kaza oldu, "Hiç kimseye 
hiçbir şey olmadı, ne güzel." diye bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Nereden aldı 
o bilgiyi, niye öyle bir yanılgıya düştü? Tabii, eminim kendileri 
değerlendirmiştir bu konuyu ama bu bilgi kirliliğini önlemek de kriz masasının 
bir şekilde görevidir. Yani yakınmanın ötesinde bunun için önlem alınmalıdır. 

Söz gelimi, birtakım barikatların kurulması önemlidir. Burada tabii 
haber alma özgürlüğü ile bir operasyonun sağlıklı ve güven verici, etkin bir 
şekilde yürütülmesi arasındaki dengeyi iyi koliayarak birtakım barikatların 

kurulması gerekir. Orada bazı arama yapanların kendilerinin kaybolma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı raporlarını aldım güvenilir kaynaklardan. 

Arama ortamı düzenli değildi. Sayın Bakanın çok büyük bir baskıyla ve 
iyi niyetle geldiğini anlıyorum. Fakat yarardan çok zarar getirildiği çok 
güvenilir kaynaklardan gelmiştir bana. Neden? Sayın Bakan oraya gidiyor. 
Tabii, koordine etmek, denetlemek, bir baskı kurmak -Sayın Başbakanın da 
eminim Sayın Bakan üzerine baskısı vardır- bunu yapmak için gidiyor. Fakat bir 
heyetle gidiyor. Gittiği zaman yanında genel müdür, o genel müdür gelince öbür 
müdür geliyor, şube müdürü, bir heyet. .. Bana söylenene göre -ki bu çok 
güvenilir bir kaynaktır- Dağcılık Federasyonundan gelen bazı araçlar bile yani 
dağda arama yapmak amacıyla gelen araçlar bile Sayın Bakanın konvayuna 
katılmış gidiyor. Böyle sakıncalar oluyor. Yani Sayın Bakan bir şekilde 
gidecekse heyetle, bir protokolle gitmesi ortalığı daha da karıştırmış görülüyor. 
Bu herhangi bir suçlama, eleştiri değil, bir saptamadır. 
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Şimdi, harita araç-gereç konusunda, yeterlilik konusunda bazı 

eksiklerimizin olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Olayın yarattığı baskı. Tabii, bir siyasi partinin genel başkanının bu 
olayın içinde, elim kazanın içinde olması nedeniyle partililerin duyduğu 

heyecan ve üzüntünün yansıması şeklinde oradan da bir baskı yaratılmıştır. 

Tabii, bir de doğa koşulları var. O üç gün boyunca sürekli sis ve tipi. 
Üstelik son derece de çok dağlık, zor bir arazi içerisinde, doğa koşulları da 
olumsuzdu. Yalnız, bütün bunlar, tabii, işi zorlaştıran -yani şikayet konusu 
değil, şikayet de tabii, edeceğiz belki ama- önlem alma gerektiren konular. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu araştıona komisyonuna, bu konularda 
özellikle eksikleri bulmak için çalışmasım öneririm -bunu kimse alınganlık 

gösterip eleştiri olarak, mahkemede yargılanmak olarak almasın- ki bu eksikleri 
saptayalım, ileride olmasını önleyelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Coşkunoğlu, devam ediniz. 

OSMAN COŞKUNOGLU (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bakın, bu eksikler. .. Burada buna elbette ki zamanım yok, bu konuya 
girmeye fakat ulusal güvenliğimiz açısından bu haberleşme, konum tespiti ... 
Şimdi, Kuzey Irak'a girdiğimizde başka bir ülkenin vereceği İstihbarata muhtaç 
durumdaydık. Bunları hatırlayalım. Bunlar, ülkemizin ulusal güvenliği, sadece 
böyle acil durumlarda rol almak, etkin olmak için değil, ulusal güvenliği için de 
çok önemli konulardır. 

Konunun boyutunun ve öneminin bilincinde bir araştırma, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak böyle bir araştıona yürütülmesini, olayın hem insani 
boyutunu hem örgütsel ve bilgi akış boyutunu hem de teknolojik boyutunu ve 
buralardaki eksikleri bulma yönünde... Örneğin, Sayın Bakan bahsetti. 
Sorulanından biriydi, zaman elveonedi diye soonadım. Uydu teknolojisinden 
ne kadar kullanıldığı... Metal şey yapan uydular vardır görüş sahası olmasa 
bile. 

KÜRŞAT ATILGAN {Adana)- SAR radar ... 

OSMAN COŞKUNOGLU (Devamla) - "Onlar değerlendirildi ... " 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OSMAN COŞKUNOGLU (Devamla)- Son cümlelerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Devam edebilirsiniz efendim. Buyurun. 
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OSMAN COŞKUNOGLU (Devamla)- " ... o uydulardan yararlanıldı." 
dedi. Yararlanıldı da ne gibi sonuç alındı? O da benim merak ettiğim 

konulardan biriydi. 

Merak edecek çok konu var. Bunları araştırma komisyonu ele alacaktır. 
Fakat, yaklaşımımızın ... "İşletme körlüğü" denen bir şey vardır. Ben bu konuda 
danışmanlık da yurt dışında yapmış birisi olarak ... Bazı işletmelerde her şey 
mükemmel gidiyor bile olsa değerli arkadaşlarım, bazen danışman tutarlar ki 
danışman... İşletme körlüğü yani içinde olduğu için göremeyebilir bazı 
eksikleri, yanlışları, danışman tutarlar ki "Ya, biz bir şeyleri yanlış yapıyor 
muyuz?" diye. Onun için savunma mekanizmasında olmayalım. Burada bundan 
rant çıkarmak isteyen, kötüye, istismar etmek isteyen kimse yok. Eksiklerimizi 
bulalım ki yarın benzer elim kazalardan mümkün olduğu kadar uzak kalalım. 

Bu vesileyle, tekrar bu çabaya, arama-kurtarma çabalarına emek vermiş 
herkesi de buradan kutlamak ve teşekkür etmek ister, hepinize saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Coşkunoğlu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Kürşat 

Atılgan. 

Sayın Atılgan, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA KÜRŞAT ATILGAN (Adana)- Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili 
merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin 
Göksun ilçesi yakınlarında düşmesinin ardından arama-kurtarma 
çalışmalarındaki etkinlik ve koordinasyonla ilgili verilmiş olan Meclis önergesi 
üzerine söz almış bulunuyorum, MHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel bu elim kazada 
hayatını yitiren Büyük Birlik Partisi Lideri ve Sivas Milletvekili merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere 6 kişinin ailelerine, yakınlarına, 

sevdiklerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bu tür acılar 
yaşatmasın bizlere diyorum. 

Ayrıca, polis teşkilatımızın 164 'üncü kuruluş yılını kutluyorum. 

Yine, konuşmama geçmeden önce bir konuyu belirtmek istiyorum: Bu 
konu bir arama-kurtarma sorumluluğu konusudur, son derece teknik bir 
konudur. Anlaşılması biraz zor bir konudur ama uygulaması son derece kolay 
bir konudur. Mümkün olduğu kadar arama-kurtarma faaliyetleriyle ilgili 
sistemimizdeki aksaklıklar, yönergelerle verilmiş olan görevler, kanunlarla 
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verilmiş olan görevler ve bugüne kadar bu sistemin içindeki yapılması gereken 
veya yapılamayan hususları dile getiren bir konuşma olacaktır. 

Benden önce konuşmacı arkadaşımızın kazayla ilgili söylediği bir iki 
konuya da açıklık getirmek istiyorum. Uçuşlar denildiği zaman iki tür uçuş 
vardır: Biri IFR uçuş, diğeri VFR uçuştur. IFR uçuş demek, yani görmeden uçuş 
demektir. Gece uçuşları dahil bununla ilgilidir, bulut içindeki uçuşlar bununla 
ilgilidir. Genelde bütün hava yollarındaki uçaklar IFR uçarlar. Yani görmeden, 
aletiere bakılarak yapılan uç uştur. Diğeri ise VFR · uçuştur. Yerküreden bir 
kleransalınarak yapılan, bir referans alınarak yapılan uçuştur. Bunun da şartları 
üç kilometre üzerinde görüş olması, ufki görüş olması, 3/8 yani gökyüzünün 
üçte I 'inin kapalı olması gerekir. Helikopterlerin tamamı VFR uçuş yapar yani 
görerek uçuş yapar. Bunu burada bir kez daha söylemek lüzumunu hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, her kazadan sonra sebepleri, kazanın sebepleri, 
kazaya neden olan ihmalin olup olmadığı, görevlilerin görevlerini yerine getirip 
getirmediği ülkemizde çokça tartışılan ve birçok senaryoların yazıldığı bir konu 
haline gelmiştir. Aslında her kazadan sonra Ulaştırma Bakanlığımızın kurduğu 
bir kurul tarafından bu söylediğim hususları ortaya çıkaracak bir rapor 
hazırlanır. Genelde bu kurul, dünyada daha kaza olmadan önce sabit bir yapıdır, 
direkt Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

bünyesinde müstakil bünyedir. Çünkü bu kurul aynı zamanda sivil havacılığın 
varsa birtakım eksikliklerini, aksaklıklarını ortaya çıkaracağı için ondan 
bağımsız olmak zorundadır. Bizde genelde kaza olduktan sonra birtakım 

mühendisler veya kaza kırımla ilgili uzman personel toplanarak kazanın neden 
olduğu, insan faktöründen mi, teknik faktörden mi, meteorolojik şartlardan mı 
olduğu ortaya çıkarılır ve bundan sonraki hadiselerde bir kural ortaya konulur, 
bir daha kaza olmaması için herkesin ihmalleri varsa onlara ikazlar yapılır. 

Tabii son yıllarda aslında Türk havacılığındaki bazı kazaların artmış 
olması da manidardır. Dünyada kaza kırım oranları olarak Türk havacılığı biraz 
önlere doğru sıçramıştır. Bunun sebeplerinin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir. 
Havacılıkla ilgili uzman insanlar, havacılığın kabul edilmiş prensipleri ve 
uluslararası kurallarını dik~atle takip eden insanlar Türk sivil havacılığını 
değerlendirirlerken, adeta kazaların geliyorum dediğini sıkça gündeme 
getirdikleri bir konudur. Hatta bu kürsüden bizatihi, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün bütçesi görüşülürken, yine havacılığın uluslararası birtakım 

standartlarından bahsederek Türkiye'deki sivil havacılığın kaza kırım riskinin 
son derece arttığını, ilave birtakım özel tedbirler almamız gerektiğini dile 
getirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, havacılıkta geçmişte kazalar vardı, günümüzde de 
var, gelecekte de olur. Bu çünkü insan faktörü ile teknik faktörün ve doğa 
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faktörlerinin iç içe geçtiği, hiçbir zaman sıfır kaza kırım riskine ulaşılamayacağı 
bir şeydir, İlelebet ama sıfıra yaklaştırmak mümkündür. Bütün dünya havacılığı, 
kazalarını sıfıra yaklaştırmak için devamlı tedbirler almaktadırlar, risk analizleri 
yapılmaktadır ve kazaları mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştırmak için uğraş 
verilmektedir. İşte, bizim burada önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri, 
Türk havacılığının son yıllarda içindeki kaza kırım riskini azaltmak için neler 
yapmamız lazım, onu tartışmamız lazım. Aslında bu komisyonun da yapması 
gereken işlerin başında bu gelmektedir. İşte bunun da asli unsuru 2001 yılında 
çıkan, kaza kırım incelemesiyle ilgili veyahut da kırım kurtarma faaliyetleriyle 
ilgili 2001 yılında çıkan bir yönerge vardır: Türk Arama Kurtarma Faaliyetleri 
Yönergesi. Çünkü bu yönergeye göre herkesin ne yapacağı belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kazalardan sonra insanlar yaralı veya hiçbir yara 
almadan kurtulma şansları vardır. Dolayısıyla, bu insanlara mümkün olduğu 
kadar en kısa zamanda ulaşmak ve ihtiyaçları olan yardımı sağlamak gerekir. 
Bu da ancak etkin bir arama-kurtarma faaliyetiyle mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde arama-kurtarma faaliyetleri 
bakımından görevli bakanlık Ulaştırma Bakanlığı dır. Yani burada İçişleri 
Bakanlığımız kendine durumdan vazife çıkararak Maraş'a gitti, bütün işleri 

koordine etti ama bundan sorumlu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. "Nereden 
çıkarıyorsunuz?" derseniz Türk Arama Kurtarma Faaliyetleri Yönergesi'nin 
dayanak kanunlarının tamamı Ulaştırma Bakanlığıyla ilgilidir. Yönerge 
buradadır. Onunla ilgili söylemem gerekirse yönetmeliğin kanunlarla ilgili 
bütün hususları Ulaştırma Bakanlığı genel müdürlüklerinin görev ve 
sorumlulukları kanunuyla ilgilidir. Bu kanunun, Ulaştırma Bakanlığı 2920 sayılı 
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 42'nci maddesi bakınız neler söylüyor: 
"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliğiyle can ve mal 
emniyetinin sağlanması için ehil personelden oluşan kurtarma yardım 

teşkilatının kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve nitelikte araç ve 
gereç verilmesini sağlar. Kurtarma ve yardım ekibinin görevlerini yapmasına 
kazaya uğramış olan ve tehlike içinde olan hava aracı personeli ile yerel kolluk 
kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler." Yani İçişleri 
Bakanlığının kolluk kuvvetleri yardımcı olmakla mükelleftir. İşin sorumlusu 
Ulaştırma Bakanlığının genel müdürlükleridir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Görevleri 
Hakkındaki 543 I sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde Genel Müdürlüğün görev 
ve yetkileri bölümünün (g) bendinde, "Türk hava sahasında hava arama ve 
kurtarma hizmetlerinin ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde mevzuata ve 
uluslararası standartiara uygun olarak yapılmasını sağlamak." şeklinde görevleri 
vardır. 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICIOGLU 1339 

Şimdi, bu söylediğimiz yasa hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere, 
arama kurtanna faaliyetlerinden sorumlu bakanlık Türkiye Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığıdır. Birçok uluslararası dayanağı da olan, ancak asıl çerçeve 
olarak 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri gereğince 

hazırlanmış olan Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği 20 Eylül 200 I tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Yönetmelik'in uygulanmasından 

Bakanlar Kurulunun sorumlu olduğu· belirtilmiştir. Bu Yönetmelik'e göre 
arama-kurtarma komuta düzeni 5'inci maddede şu şekilde izah edilmektedir. 
Yani arama-kurtarmanın bütün teferruatı ve ince noktaları bu Yönetmelik'te 
vardır. Kim, nereden, nasıl emir alacak, hangi merkezler daha sulhtan itibaren 
faaliyette olacak, hangi personelle, malzemeyle, teçhizada faaliyette olacak, 
bunların hepsi belirlidir. 

5'inci madde şöyle diyor: "Türk hava sahası, içsular -yani göl1er
karasuları ve açık denizlerde, tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına 
ait arama kurtarma hizmetleri, yönetmeliğin 8'inci maddesine göre yapılır. Bu 
çalışmaların koordinasyonu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 
tarafından yürütülür." Yani işin tepesinde Ana Arama Kurtanna Koordinasyon 
Merkezi vardır. Bakanlar Kurulu adına da aslında bu merkezi açıp faaliyeti de 
yürütmek Ulaştırma Bakanlığının görevidir. 

Yönetmelik'in 8'inci maddesi incelendiğinde neler dendiğini, 

Türkiye'de arama-kurtarma faaliyetlerinde görev verilen, Silahlı Kuvvetler 
dahil, bütün devlet kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları çok detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. Bakın, Silahlı Kuvvetler dahil, bu işin içinde bütün devletin 
imkan kabiliyeti olan bütün kuruluşlarının ne yapacağı belirlidir. Dolayısıyla, 
öncelikle bu Yönetmelik' i ciddi okuması gerekir bu işten sorumlu olan kişilerin. 

Peki, bu kadar detaylı açıklanmasına rağmen neden aksaklıklar 

olmaktadır? İşte, araştırma komisyonu bunu bulmak zorundadır. Bugün burada 
konuştuğumuz bu komisyonun kurulmasının önemi burada yatmaktadır_. 

Yine, aynı Yönetmelik'in 7'nci maddesinde, katılımcı bakanlıK, kurum 
veya kuruluşlar hakkındaki sorumluluklada ilgili olarak Yönetmelik'in (h) 
bendinde Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü 
AŞ 'nin görev ve sorumlulükları şu şekilde izah edilmiştir: "Kara üzerinde 
yapılacak tüm arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu 
merkez olarak, bilgi toplama, değerlendirme, planlama ve ilgili bilgileri 
aktarmak suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla 
arama kurtarma faaliyetlerini Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 
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adına İcra eder. Arama kurtarma faaliyetleri sonunda, bu faaliyetlere katılmış 
bulunan ilgili birimlerce düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını müteakip, 
alınan bu bilgileri derleyip, detaylı olay raporlarını düzenler ve Ana Arama 
Kurtarma Koordinasyon Merkezine gönderir. Deniz üzerinde yapacağı arama 
kurtarma faaliyetlerini, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin 
taleplerine göre İcra eder. 

Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini açmak, teçhiz etmek 
görevi de Denizcilik Müsteşarlığının görevidir." Buradaki merkezlerle ilgili 
söylediğim konu zannediyorum anlaşılıyor. Birazdan da Hava Arama Kurtarma 
Koordinasyon Merkezi gelecektir. "Arama kurtarma bölgesine ait hava tahmin 
raporlarını her an takip eder." 

Şimdi, tepede üç tane merkez var değerli arkadaşlarım, bir de yedek 
merkez var, o da kaza kırımla ilgili: 

I) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi; Bakanlar Kurulu adına 
Ulaştırma Bakanlığı bu işi yapar. 

2) Deniz üzerindeki arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olan 
Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini 
kurar, sulhtan itibaren birtakım teçhizat ve malzemeyle destekler. 

3) Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi; Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü kurar. 

4) Yer Arama Kurtarma· Koordinasyon Merkezi; daha çok kaza kırım 
kurtarınayla ilgili, yani havaalanlarındaki kaza kırım kurtarınayla ilgili. Onu da 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurup işletmekten 
sorumludur. 

Değerli milletvekilleri "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Hava Arama 
Kurtarma Koordinasyon Merkezini kurar, uluslararası standartiara uygun, 
yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Yirmi dört saat etkinlikle hava 
arama kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. Hava arama 
kurtarma faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların Hava Arama Kurtarma 
Koordina~yon Merkezine bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin 
güncelliğini sağlar." Yani bu merkeze bağlı birçok devlet kuruluşlarının, hava 
kuvvetleri dahil, imkan, kabiliyetleri vardır; daha sulhtan itibaren tüm bu imkan, 
kabiliyederin güncelliğini devamlı takip etmek zorundadır. "Hava arama 
kurtarma faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere 
ve eğitim konularını içeren Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 
yönergesini ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşlar ile koordineli olarak 
hazırlar ve yayınlar." Bunların hepsi Yönetmelik'in dikte ettirdiği hususlardır. 
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Değerli milletvekilleri, peki, Yönetmelik böyle demesine rağmen ... 
Bakın, çok açık, çok modem, dünya standartlarında bir yönetmeliktir bu. Ben 
bunu baştan sona geçmişte de inceledim, bu görevi aldıktan sonra da inceledim. 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı ve personel yapısı 

in~elendiğinde, bu teşkilatın da arama-kurtarma konusunda herhangi görevli bir 
birimi var mıdır? Yani, teşkilatta kutu kutu var ya, o kutuların içinde Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünün arama-kurtarınayla ilgili bir kutusu yoktur. 
Yani teşkilat yapısı içinde göreviyle ilgili bir birim oluşturulmamıştır, tek bir 
personeli yoktur ve aracı yoktur. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği 

yayınlanmış, yürürlüğe girmiş, ancak uygulanması konusunda hiçbir işlem 

yapılmamıştır. Bu teşkilatın kurulması, ülkemiz açısından da acil ve önemli 
olmasının yanı sıra, uluslararası anlaşmalar gereği yerine getirmek zorunda 
olduğumuz bir zorunluluktur. Dünyadaki bütün uçakların uçtuğu alanlardaki 
arama-kurtarma sahaları bölüştürülmüştür. Kim tarafından? Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilatı tarafından ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundasınız. Özellikle ICAO dediğimiz bu Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilatı, JAA dediğimiz Avrupa Havacılık Otoritesi, FAA dediğimiz Amerika 
Birleşik Devletleri Havacılık Teşkilatı dikkatle, . bütün bölgelerde, kendi 
uçaklarının uçtuğu bölgelerde bu arama-kurtarma faaliyetlerini takip ederler. 
Eğer biz arama-kurtarma ünitelerimizi yeterli teçhizat, malzeme ve personelle 
destekleyip uluslararası standartlar haline getirmezsek, Allah korusun, yakın bir 
gelecekte veya orta bir gelecekte Türk hava sahasının güvenilmez ilan edilme 
riski de doğabilir. Dolayısıyla, bu olayın, aynı zamanda, belki kaynakların 
aktarılması, teçhiz edilmesi açısından Ulaştırma Bakanlığının zorluklarını da 
gidermesine vesile olmasını diliyorum. Çünkü bu çok ciddi bir konudur, bir 
muhalefet-iktidar meselesi değildir, imkanlar ve kaynaklar ayırma meselesidir. 
Bakanlığın yapabileceği, yapamayacağı birçok konu vardır. Dolayısıyla buna 
öncelik verilmesinin, ağırlık verilmesinin bu konudaki zafıyetlerin 
giderilmesine vesile olmasını diliyorum. 

Bu üzücü kaza ile ortaya çıkmış olan arama-kurtarma faaliyetlerindeki 
zafıyetler, sadece Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde olmayıp Devlet 
Hava Meydanları İşletiJ1esinde de aynı eksiklikler mevcuttur. Bakın, bir uçak 
pistten çıktığı zaman, Sayın Bakamın gitsin "200 metre çıktİ, bunu havaalanının 
imkanlarıyla nasıl kurtarıyorsunuz?" diye sorsun, herhangi bir havaalanına. 
Onun adı "arama-kurtarma" değil, "kaza kırım"dır ve bu teşkilatta yeri vardır. 
Maalesef hiçbir havaalanında -bakın, yangın söndürme ekipleri hariç olmak 
üzere- arama-kurtarma anlamında yer arama-kurtarma teşkilatı kurulmadığı için 
hiçbir personel ve araç yoktur. Ben 70 tane uçağı komuta etmiş, bir üssü 
yönetmiş bir kişi olarak söylüyorum: Arama-kurtarma teşkilatında en ufak bir 
arıza veya aksaklıkta bütün uçuşları keserdik. Komutanın korkusu, arama-
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kurtarma teşkilatında doğabilecek personel, malzeme ve teçhizat eksikliğiydi. 
En önemli, her gün sabah rapor verilen. konu "Arama-kurtarma teşkilatımız 
bütün üniteleriyle faal." raporudur. 

Değerli milletvekilleri, arama-kurtarma bölgesinde kara ve adalar 
üzerindeki arama-kurtanna koordinatörü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. 
Genel Müdürlük, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini kurar, 
uluslararası standartta, uygun, yeterli malzeme, teçhizat, personel ile donatır, 
Kara Arama Kurtanna Koordinasyon Merkezi faaliyetlerini Ana Arama 
Kurtarma Koordinasyon Merkezi adına koordine ve icra eder. 

Arama-kurtanna bölgesinde kıyılardan itibaren arama-kurtanna 
faaliyetleri Denizcilik Müsteşarlığının Deniz Arama Kurtarma Merkezi 
vasıtasıyla yürütülür. Bu da daha çok, Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla 
bu işleri yürütür. 

Değerli milletvekilleri, hülasa bu Yönetmelik iyi incelendiğinde, deniz 
ve göllerdeki arama-kurtanna faaliyetlerinden Denizcilik Müsteşarlığı, kara ve 
adalar üzerindeki, yani kara parçası ve adalar üzerindeki arama-kurtarma 
faaliyetlerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava alanlarındaki kırım 
kurtarma faaliyetlerinden de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü sorumludur. Ayrıca, her kaza kırımdan sonra kaza kırımların 

incelenmesi ve sonunda dersler çıkanlması önemli bir havacılık kuralıdır. Bu 
inceleme dünyada genelde ulaştırma bakanlığına bağlı, sivil havacılık genel 
müdürlüğüyle hiçbir organik bağlantısı olmayan, direkt bakana bağlı bir kurul 
tarafından yürütülmektedir. Maalesef Türkiye'de daimi olarak böyle bir kurul 
yoktur. Ulaştırma Bakanlığının bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum, 
inşallah en kısa zamanda bu kurul faaliyete geçer. Aynı zamanda, bu kurul 
havacılıktaki bütün sistemin denetlenmesine de vesile olur. Askeri 
havacılığımızda bu tür hususlar çok doğru bir şekilde yürütülmektedir. 

Şimdi bunu söyledikten sonra ülkemizdeki duruma da kısaca bir açıklık 
getirmek gerekir. Mevzuat olarak Türk Arama Kurtanna Yönetmeliği 2001 
yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik oldukça kapsamlı, 
yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmiş, görevler net olarak belirlenmiş 
ve uluslararası standartiara ve mevzuatiara uygun bir yönetmeliktir. 

Aradan sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen Yönetmelik dolayısıyla 2920 
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 'nun, 543 I sayılı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ve uluslararası 

anlaşmaların gereği yerine getirilememiştir. Şöyle ki: Az önce söylediğim 
merkezler tam aktive edilememiştir. Dolayısıyla bu araştırma komisyonunun 
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kurulmasının aynı zamanda bu Yönetmelik gereği kurulması gereken ... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Atılgan, devam edin. 

KÜRŞAT ATILGAN (Devamla) - ... merkezlerin kurulmasına, 
malzemenin alınmasına, yeterli personel ile desteklenmesine ve sorumluların bu 
konunun üzerine eğilmesine vesile olacağına inanıyorum. 

Türk sivil havacılığının tek zaafı ve önemli sorunu bu arama-kurtarma 
zafıyeti değildir, bu üzücü kaza bu sorunu öne çıkarmıştır. Dünyada hava aracı 
kaza sıralamasında ülkemiz ön sıralara doğru tırmanmaktadır. Bu kadar çok 
kaza olmasının sebepleri mutlaka araştırılmalıdır. Hastalık iyi teşhis edilmelidir. 
Hastalık iyi teşhis edilirse tedavisi mümkündür. Dolayısıyla benim Sayın 

Bakandan istirhamım, hastalığı iyi teşhis edip kendisinin de gözünden kaçan 
varsa veya kendisine gelen eksik bilgiler varsa, Türk sivil havacılığının 
durumunu da ortaya koymak için bir havacılık şurası toplaması, hastalığı teşhis 
etmesi ve tedavisine de bizatihi kendisinin el atmasıdır. 

Ben bu vesileyle tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Merhum 
dava arkadaşımız Muhsin Yazıcıoğlu 'na da bir kez daha rahmet diliyorum. 
Milletimizin başı sağ olsun diyorum. 

Sağ olun. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Atılgan. 

AK PARTi Grubu adına Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı. 

Sayın Kabakcı, buyurun. (AK PARTi sıralarından alkışlar) 

AK PARTi GRUBU ADlNA MUSTAFA KABAKCl (Konya)- Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan Türk polis teşkilatının 
kuruluş gününü kutluyor, tüm polis teşkilatına, mensupianna sağlık, güzellik ve 
başarılar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu 'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefatıyla 
ilgili araştırma komisyonu kurulması hakkında AK PARTi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na, helikopter kazasında hayatını kaybeden 
dava arkadaşlarından Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'a, 
Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'ya, Belediye Meclis üyesi adayı 
Murat Çetinkaya'ya, İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş ve Kaptan Pilot 
Kaya istektepe'ye Allah 'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce Türk milletine 
başsağlığı diliyorum. 
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Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile geçmiş yıllara dayanan bir 
arkadaşlığım, bir dostluğum olmasından dolayı böyle bir konuşma yapmanın 
ağırlığını bu kürsüde omuzlarımda daha fazla hissediyorum. 

Merhum, bir şiirinde, basında yer almış olan şiirinde "Huzur dolu 
içimde./ Ben sonsuzluğu düşünüyorum./ Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak 
istiyorum." diyordu. Bu mısraların sahibi olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
bu satırları, yüce yaratıcı ile bütünleşmeyi isteyen ve buna her zaman hazır olan 
bir ruh yapısını bize gösteriyor. 

Milletimizin varlığı ve birliği için çaba harcamış, haklının ve doğrunun 
yanında yer almayı kendisine amaç edinmiş bir siyaset adamının vefatı, taraflı
tarafsız tüm vatandaşlarımızı üzmüştür. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu 'nun 
ardından söylenen sözlere, dökülen gözyaşlarına, yapılan dualara, cenazesine 
katılanların yoğunluğuna ve samirniyetine bakıldığında onun çok sevilen bir 
insan olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Şu bir gerçek: Bir ayrım gözetmeksizin, herkes onda biraz kendini 
buldu. Cenazesi bize bunu gösterdi çünkü o kendisini değil, milleti temsil 
ediyordu. Ardından yazılanlara, söylenenlere bakıldığında bu milletin neye 
değer verdiğini hemen anlayabiliyoruz. Milletimiz yiğitliğe, özü sözü doğru 
olmaya, tevazuya, değerlerine inanılmasına, demokrasinin savunulmasına değer 
veriyor, demokratik olmayan tavırlara karşı da karşı çıkıyor. Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun şahsında bu özelliği gördüğü için onu bağrına bastı. 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi "Bize hakkını helal et." 
nidalarıyla, gözyaşlarıyla, Fatihalarta ve duatarla kaldırıldı. Buradan hareketle, 
siyaset adamlarına ve toplumun hangi kesiminden olursak olalım bizlere şunu 

· öğretti: Ardınızdan Türk milletinin ağladı ğı,. yürüdüğü, dua ettiği, rahmetle 
andığı bir kişi olmak mı istiyorsunuz; cenazenize Edirne'den Kars'a, Orta 
Asya'dan Bosna'ya, Kafkaslardan Kuzey lrak'a, Orta Doğu'ya kadar insanların 
akın akın gelmesini mi istiyorsunuz? Milletimizin değerleriyle barışık olun, 
dürüst olun, yiğit olun, mütevazı olun, dosdoğru olun, demokrasi dışı 

yönelimlere karşı çıkın. Rahmetli, bu tavrını bütün zorluklara rağmen "28 
Şubat" adıyla anılan günlerde de ayrıca ifade etmişti. 

Bu toplumda yaşadığı bütün acılara rağmen dili acımamış, milletine ve 
devletine kırılmamış, boynu bükük ama mahzun, ama kararlı 2 kişiyi 
tanımaktan, onlarla konuşmaktan ve dost olmaktan keyif aldım. Bunlar acılarını 
aktarmayı hiç düşünmediler. Biri rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu -Allah ona 
rahmet eylesin- birisi de ünlü senaristimiz Sırrı Süreyya Önder idi. İkisi de yedi 
senenin üstünde cezaevinde kaldılar ama dilleri acımadı, içlerinde seyahat 
etmeyi ve derinleşmeyi orada öğrendiler, acı çektiler ama bu devlete, bu millete 
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küsmediler, öğrendiklerini yeni nesillere aktarmak için yaşadıklarını bir gerekçe 
kı ldılar. 

Rahmetli Yazıcıoğlu cezaevi çıkışında şunları söylemiş idi: "Bir dönem 
vardı. O dönemde okullar, köyler, şehirler, mahalleler bölündü. Biz okuJlara, 
mahallelere, şehirlere sığamadık, ülkeye sığamadık ama cezaevine girince 2,5 
metrekarelik hücrelerde birlikte yaşamak zorunda kaldık. Ben, Dev-Genç Genel 
Başkanı Orta Doğu Teknik Üniversiteli Mehmet Ali Yılmaz ve Dev-Sol 
yöneticileriyle iki buçuk yıl aynı hücreyi paylaştım. 

Yeni gençliğe tavsiyem şudur: Kin i, nefreti, cezaevi hücrelerini 
paylaşmak yerine ülkenin nimetlerini paylaşmak lazım. Onun için, farklı 

olacağız ama bir arada yaşayacağız, aykırı düşünüyor diye karşımızdakini yok 
etmeye çalışmayacağız." Bu söylem herkesin kulağına küpe olacak, ders 
alınacak niteliktedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olayın oluşu, gelişişi, kurtarınayla 
ilgili çalışmalar bütün ülkemizin gözü önünde, basının, hepimizin gözü önünde 
oldu. Gerçekten, bu ülke devletiyle, bütün çalışanlarıyla, kamu göreviileriyle 
elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Sayın İçişleri Bakanımız Beşir Atalay Bey 
olay anından olay sona erenekadar olay yerinden ayrılmadı. Onun için, merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu adına ve AK PARTi Grubu adına, görevini yapan, 
canıgönülden elinden gelen bütün gayreti gösteren kamu çalışanlarına ve 
katkıda bulunan herkese tekrar huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç 
biliyorum. Olayın takibi, olayın aydınlanması, kurtarma çalışmaları Sayın 

İçişleri Bakanımız tarafından, diğer milletvekili arkadaşlar tarafından detayına 
kadar anlatıldı. Ben bunlara girerek bir tekrara girmek istemiyorum. 

Bir başka şeyi, rahmetliyle ilgili, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili 
bir iki hatırayı sizinle paylaşmayı arzu ediyorum. Zaman zaman bir araya 
gelirdik. Başka partilerde olmamıza rağmen de sohbetlerimiz olurdu. Muhsin 
Bey, rahmetli, ölümle dost biriydi. Ölümle dost olmak bir ayrı özelliktir. Ona 
bir sohbetimizde ünlü filozof Epiktotes 'ten bir ölüm bölümü anlatmıştım. 
Epiktotes orada diyor ki: "Ölüm meleği geldiği gün şöyle diyeceğim: 'Allahım, 
tüccarın canını ticaretini yaparken, çiftçinin canını tarlasını işlerken, benim 
canımı iradem elimde ve aklım başımdayken al.' Seni, benim canımı almak 
üzere gönderene şunu diyeceğim: 'Beni özürlü olarak yarattı hiç itiraz etmedim, 
fakirdİm şikayetim olmadı. Dünyaya gönderdiği ve dünya sahnesinde 
yarattıklarını görme fırsatını verdiği için ona minnettarım. Şimdi sahneden 
inmeınİ istiyorsa hoş geldin ölüm."' Bunu rahmetliye anlattığım zaman bana 
Bahtiyar Vahapzade'den, ünlü Azerbaycanlı Türk şairi Bahtiyar Vahapzade'den 
bir mısrayı hatırlattı, dedi ki: "Evet, Bahtiyar Vahapzade de bunu şöyle 
adlandırıyor: 'Ölüm rüyadan hakikate uyanmaktır. '" O bugün hakikate uyandı 

TBMM KUTUPHANESI



3461 TBMM'de Bir Lider 

ve biz dostlan onun ruhaniyetini rahatsız etmemek için ona dua ediyor, 
mekanının cennet olmasını diliyoruz. 

Olay mahallinde bulunduğum sırada yazarını bilmediğim bir Anadolu 
ağıtı dilimde dotandı durdu. O Anadolu ağıtında bir Anadolu kadını şöyle diyor: 

"Ses verin sesime dağlar,/Benim kuzum orda mıdır?/Hiçbir haber 
alamadım,N oksa başı darda mıdır? 

Dağlar dağlar uzun dağlar,Nüreğimde tozun dağlar,/Kurdu kuşu sen 
sakladın,/Nerde benim kuzum dağlar? 

Ateş düştü yakar yavrum,/Bir gül gibi kokar yavrum.Nüzün gözümün 
önünde,Naş içime akar yavrum." 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; biz hep beraber· bir şey 

yapmalıyız, bu komisyonda donanımlı arkadaşlarımiz görev almalı. Adalet ve 
Kalkınma Partisiyle, Cumhuriyet Halk Partisiyle, Milliyetçi Hareket Partisiyle, 
Demokratik Toplum Partisiyle, sistemi yeniden sorgulamalıyız. Rahmetlinin 
ölümüyle Şark dünyasında çok sık rastlanan felaket anında yoğunlaşma, şahsi 
fedakarlık ve olağanüstü gayretlerle neticeye ulaşınaya çalışmaktansa 

profesyonel bir kriz ve afet yönetimi sistemi kurmalı, felaket anında işlemeli, 
biz ise sadece neticeyi beklemeli ve almalıyız. 

Bu vesileyle, yaşanan bu elim kazadan sonra merhum Yazıcıoğlu 'nun 
gerek kaza sebeplerinin ortaya çıkarılması gerekse kaza sonrası yapılan arama 
ve kurtarma çalışmalarında varsa bir yetersizlik bunun ortaya çıkarılması veya 
varsa bir ihmal bunun ortaya çıkarılması, kamuoyunda tartışılan birçok konuyu 
açıklığa kavuşturacaktır. Araştırma komisyonu kurulmasının, kamuoyunda 
rahatsızlık duyulan bilgi kirliliğini ortadan kaldıracağı inancını taşıyoruz. Yüce 
Meclisimizin bu sorumluluğu yerine getirmesi için bir Meclis araştırma 

komisyonu kurulması gerekmektedir. 

Sözlerimi bitirirken, dürüst, ilkeli bir siyasetçi ve lider olmasının 

yanında vakur duruşuyla örnek olan ve Türk milletinin sevgisini, muhabbetini 
kazanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarına Allah 'tan rahmet, kederli ailesi başta 
olmak üzere Büyük Birlik Partisi camiasma başsağlığı diliyor, Meclis araştırma 
komisyonu kurulması teklitimizi yüce heyetimizin takdirlerine sunuyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kabakcı. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahısları adına ilk söz Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'ya aittir. 
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Sayın Akıncı, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

ZEKERİY A AKlNCI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilJeri; 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken yaklaşık on beş gün önce yitirdiğimiz 
Büyük Birlik Partisinin Değerli Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nu, onun çalışma 
arkadaşlarını, basın mensubu kardeşimizi ve değerli pilotumuzu bir kez daha 
anıyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, söylediğim gibi, on beş gün önce yaşanan acı bir 
helikopter kazasının araştırılması amacını güden bir çalışma yapıyoruz. Hiç 
kuşkusuz, hepimizin amacı -bizim de amacımız- olayın aydınlanması ve bir 
daha böyle acıların yaşanmasını önleyecek tedbirlerin bir an önce alınmasını 
sağlamak ve eksiklerimizi giderebilmek, yanlışlarımızı düzeltebilmektir. Yoksa 
bizler, okyanus ötesindeki birilerinin buyurduğu gibi "Şu işi bir kurcalayalım." 
dedikleri için araştırıyor değiliz. 

Bu acı olayın, sivil havacılığımızın durumu ve kaza sonrası arama
kurtarma çalışmalarıyla ilgili iki boyutu var bizce ve ne yazık ki her iki alanda 
da çok eksiklerimizin olduğu, bu kaza vesilesiyle bir kez daha görülmüştür. 
Yönetim eksikliği, bir başıboşluk, yetkililerden çıkan çok farklı sesler, 
yorumlar, değerlendirmeler, konuşmalar, muhtelif spekülasyonlar, enkaza 
ulaşmaktaki zorluklar bize yapmamız gereken daha çok işin olduğunu 

göstermektedir. Umarım kurulacak olan komisyon, yapacağı çalışmalarla tüm 
bu olumsuzlukların giderilmesine de katkıda bulunacaktır. Çünkü, bizler de 
dahil, her gün binlerce insanımız çok çeşitli hava ulaşım araçlarını 

kulJanmaktadır ve ne yazık ki biz hala yaşayarak öğrenmeye devam ediyoruz ve 
her şeyi çok çabuk unutuyoruz ama hiç olmazsa bir şeyi unutmamalıyız: 

Havacıların deyimiyle, havacılığm kuralJan ne yazık ki kanla yazılmıştır. 

Bu değerlendirmemin arkasından -belki bazı arkadaşlarımız sıkıcı ya da 
teknik bulabilir ama- konunun anlaşılabilmesi için de muhtemelen sizin de 
bildiğiniz bir iki konuyu açıklığa kavuşturmak ya da bilgilerinize sunmak 
istiyorum. 

Dünyada bütün hava araçları aletli uçuş kuralları ya da görerek uçuş 
kuralları çerçevesinde uçuyorlar. Ne demek? Aletli uçuş kurallarında 

biliyorsunuz aletlerden yararlanılıyor. Daha çok yolcu uçakları ve diğer tip 
büyük gövdeli uçaklar bu uçuşu yapıyorlar. Bu tip uçuşlar tanımlanmış yol ve 
sahalarda, bizim deyimimizle, hava koridorlarından uçmak zorundalar. Bu 
uçuşlar, hemen hemen her türlü hava koşullarında olduğu gibi, günün her 
saatinde de yapılabiliyor. 

Görerek uçuş kuralları nedir? En basit tanımıyla, pilot VFR dediğimiz, 
yani görerek uçarken çevrede bulunan manialardan, tepelerden, kara, demir 
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yollarından, yeryüzü şekillerinden yararlanarak ve gereğinde ise bulutlardan, 
sisli ve puslu bölgelerden kendi görüşüne göre uzaklaşarak uçar. Uçuş için bulut 
tavanı ve görüş mesafesi gibi meteorolojik koşullar da uygun olmalıdır ve 
galiba, belli ki bu kazada veriler söz konusu olan görüş mesafesinin ve bulut 
tavanının da son derece etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yani dikey görüş 1.500 
fit ve yer görüşü 5 kilometre olmalıdır. Ancak helikopterler yavaş araçlar 
oldukları için zaman zaman görüş için 2 kilometre yeterli kabul ediliyor. Ayrıca 
tüm bu şartların yanı sıra da görerek uçuşlar gün doğumundan yarım saat 
öncesinden başlayıp gün batımının yarım saat sonrasına kadarki zaman 
diliminde gerçekleştirilmek durumundadır. Görerek uçuşları da daha çok 
helikopterler ve düşük performanslı uçaklar yapıyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, uçuşta, yani görerek uçuş yapılırken olması 
gereken, pilotun, yerin ya da başka sorumluların yapması gereken birtakım işler 
var. Ama bunlar mutlaka yapılması gereken işler. Yani, çok basit bir deyimiyle, 
kırmızıda durmak gibi olması gereken işler. Öncelikle pilotlar yapacağı uçuş ya 
da uçuştarla ilgili ayrı ayrı uçuş planı doldurup ilgili hava trafik kontrol 
birimlerine iletıneli ve planların hava trafik kontrol birimlerine ulaşıp 

ulaşmadığını ve uçuşla ilgili birimlere dağıtımının yapılıp yapılmadığını kontrol 
etmeli. Bunu başvurarak, faks ya da telefonla da yapabilir. 

Kalkış meydanı veya bölgesi, varış meydanı veya bölgesi, uçuşunu 
gerçekleştireceği yol boyu hava tahmin raporlarını meteoroloji birimlerinden 
alacak ve uçuş için uygun olup olmadığına pilot karar verecektir. Çünkü görerek 
uçuşlarda tüm sorumluluk pilota aittir. Hava trafik kontrolörü ancak hava 
durumu ile ilgili bilgileri verip tavsiyede bulunabilir, kalkış kararı ise pilpta 
aittir. Ayrıca pilot katedeceği yol boyu ile ilgili coğrafyayı da biliyor ise bu da 
onun uçuşunda avantaj olacaktır. 

Uçuş planında belirttiği saatten en geç otuz dakika içerisinde kalkışını 
tamamlayıp en yakın hava trafik kontrol merkezleri ile telsiz teması kurarak 
kalkış saati, güzergahı, iniş m·eydanı veya bölgesi ile tahmini iniş zamanı ile 
ilgili de bilgi vermelidir. 

Görerek kalkış yaptıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle 
uçuşuna görerek devam ederneyecek pilot, derhal hava trafik kontrol 
merkezlerinden en yakın olduğu birimlerle temas kurar, en yakın hava yoluna 
girer ve o yol için belirlenmiş yüksekliğe çıkar ve uçuşunu IFR yani aletli uçuş 
kuralları doğrultusunda hava trafik birimlerinin verdiği talimatiara göre de 
gerçekleştirir. Bunu yapabilmesi için elbette ki bir sertifikasının olması lazımdır 
pilotun. Eğer bu koşullar sağlanamamışsa da en kısa sürede iniş 
gerçekleştirmelidir. Uçuş tamamladıktan sonra da herhangi bir hava trafik 
kontrol birimine iniş zamanını bilgilendirerek de uçuşunu kapatacaktır. 
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Şimdi bunları niye söylüyorum? Bunlar elbette ki bir kazada -teknoloji 
ya da insan faktörü her neyse- belirleyici olan kuralların bir biçimde 
gerçekleşmemiş, yerine getirilmemiş olması sonucu ortaya çıktığı için ve 
yukarıda belirtilen uluslararası kurallar da mutlak uyulması gereken kurallardır. 

Bu uçuşlarla ilgili hava trafik kontrol merkezinin yapması gerekenlerle 
ilgili bilgileri zaman darlığı nedeniyle aktarmıyorum ama kaza sonrası 

açıklanan ön raporda da anlaşılacağı üzere sorun "pilotaj ve teknik 
aksaklıklardan kaynaklanmıştır." biçiminde tanımlanıyor. 

Bir de şunu vurgulamak gerekiyor: Bütün bunların yanı sıra esas 
itibarıyla ülkemizdeki görerek uçuşlara -trafiklere- hava trafik kontrol hizmeti 
verilmemekte, onun yerine tavsiye hizmeti verilmektedir. Bu durum kurallara 
aykırı değildir yani görerek uçuşlarda sorumluluk pilota aittir. Gerek görerek 
gerekse aletli uçuşların kuralları da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
tarafından belirlenir ve mutlak uygulanmak durumundadır. Gerek kabul edilmiş 
bu kuralların mutlak uygulanması ve gerekse uçuş yapacak hava araçlarının 
yeterliliği ve uçuşa elverişliliği ve pilotların, hava trafik kontrolörlerinin, teknik 
elemanların ve ilgili diğer personelin işlerini yaparkenki gerekli yeterliliklerinin 
denetim ve gözetimini de Sivil Havacılık Müdürlüğümüz ICAO adına yapar ve 
gerekirse yaptırım uygular. 

Tüm bu ayrıntılı açıklamalardan sonra, yaşanan kazaların nedenlerini 
öğrenmek ve bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak adına bazı konuların 

üzerinde durmak gerekiyor. Hem sizin hem araştırma komisyonunda görev 
alacak arkadaşların dikkatine sunmak istiyorum. 

Bu son kazadan hareketle şu temel konular sorgulanabi tir: 

Helikopterin uçuşları ile ilgili uçuş planları ve kalkış bilgisi mevcut iken 
bu uçuş ile ilgili bilgi Ankara Saha Kontrol Merkezine ve onlar aracılığı ile 
Hava Savunma Bildirim Merkezi Komutanlığına ya da oraya en yakın askeri bir 
radara bildirilmiş midir? Eğer bildirilmiş olsa idi askeri radarlardan helikopterin 
en son takip edildiği yerin tespiti yapılıp arama kurtarma oradan başiatılıp bu 
kadar geç kalınmayabilirdi. Örneğin bir süre önce düşen Isparta uçağının düşüşü 
ve nereye düştüğü askeri radarlardan yardım alınarak kolayca belirlenebilmiştir. 

Duyurusu çok önceden yapılmış olup 1 Şubat 2009 -çok yakın bir 
zaman- tarihi itibarı ile tüm hava araçlarında EL T cihazı yani acil durumda yer 
gösterme cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu helikopterde de ELT 
cihazının takılı olduğu ancak kırım esnasında anteni kırıldığından sinyal 
vermediği belirtilmektedir. O zaman bu cihazın güvenilirlik sorgusunun 
yapılması ve hatta dava konusu edilmesi gerekmez mi? Kaldı ki Türk Hava 
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Yollarının Hollanda kazası sonrasında Boeing fırmasının bile sorumlulukları 
tartışmaya açılmıştır. 

Eğer cihaz normal çalışıyor olsa idi COSP AS-SARSA T sistemi ile 
helikopterin düştüğü koordinat, Esenboğa Havalimanı 'ndaki arama-kurtarma 
birimince anında tespiti yapılıp ekipler en geç bir saat içerisinde bölgeye intikal 
ettirilebilirdi. Örneğin Bolu'da düşen Sağlık Bakanlığı helikopterinin yeri ELT 
cihazı yardımı ile COSPAS-SARSAT sistemi ile anında tespit edilebilmiştir. 

Arama-kurtarma faaliyetleri sivil-asker işbirliğiyle yapılmaktadır. Oraya 
en yakın havadan arama-kurtarma birimleri Malatya ve Kayseri'de 
konuşlanmaktadırlar. Bu kaza sonrasında arama-kurtarma faaliyetlerine ne 
zaman başlanmıştır? Geç kalındığını düşündüğümüz bu kaza sonrasında bu 
durum nasıl aşılmalı, bürokrasi nasıl azaltılmalıdır, bu konu mutlaka 
irdelenmeli, gözden geçirilmelidir. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gerektiği kadar uzman kadroyla 
donatılmamıştır. Biraz önce Sayın Paşam da ayrıntılı bir biçimde kurtarma 
bölümüyle ilgili açıklamalarını yaptı. En güvenilir ulaşım araçları olan hava 
araçlarımız neden sürekli bu son dönemlerde kaza kırım yapmaktadırlar? Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş her hava aracı ile ilgili 
bilgi dosyalarını takip edecek, noksanlıklarını tespit edip yaptırım uygulayacak 
yeterli uzman eleman yok mudur, yoksa bu çalışmalar ertelenmekte midir? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Buyurun Sayın Akıncı, devam edin. 

ZEKERİY A AKlNCI (Devamla) - Tüm bu noksanlıklar hava 
araçlarımızı ve hava sahamızın güvenilirliğini -biraz önceki konuşmacımız da 
değindi- uluslararası ortamlarda tartışmalı hiile getirmektedir. 

Ülkemiz mevzuatları çerçevesinde "VIP" dediğimiz yani "çok önemli 
kişiler" listesinde parti başkanları, milletvekilleri bulunmamaktadırlar. Belki 
kural doğrudur, bir zorunluluk değildir. Ancak bu son kaza göstermiştir ki, her 
ne kadar yazılı belgelerde olmasa da tüm parti başkanları ve başka bazı önemli 
kişiler için de özel hizmet gerekmektedir. Onların yalnızca yer güvenliği değil 
havadaki güvenliklerine de özen gösterilmelidir. 

Bizdeki yaygın kanaate göre VIP'ten geçmek çok önemli görülür. Ama 
bunun çoğumuz için sadece geçiş olduğu ve bilet, bagaj işlemlerindeki 

kolaylıktan ibaret olduğu bilinmez. Oysa asıl önemli olan geçiş değil, uçuştaki 
güvenliktir. Bu listede, VIP uçuş listesinde örneğin vali vardır, Sayın Ahmet 
Davutoğlu da vardır, çünkü o Davutoğlu VIP kod 1 O' dur yani Türkiye'yi temsil 
etme görevi verilen sivil zevat statüsündedir. Ama parti genel başkanları yoktur; 

TBMM KUTUPHANESI



Muhsin YAZICJOGLU ı 351 

Sayın Bahçeli, Sayın Baykal, rahmetli Yazıcıoğlu bu listede yokturlar. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız? 

ZEKERİY A AKlNCI (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

O nedenle uçuşlarına da özel önem verilememektedir. Bu durum da 
mutlaka gözden geçirilmelidir diye düşünüyoruz. 

Ayrıca görerek uçuş yapan pilotların kurallara uyma konusunda çok 
hassas davranmadıkları ilgili birim çalışanlarının en büyük şikayetleridir. 

Örneğin, uçuş planı doldurmadan uçuşlar, uçuş planiarına uygun zamanında 
kalkış yapmamaları, inişleriyle ilgili bilgileri ilgililere zamanında iletmemeleri 
nedeniyle uçuş takibi zora girmektedir. Gerek Ankara Esenboğa Havaalanında 
ve gerekse İstanbul Atatürk Havaalanında hizmet veren uçuş bilgi merkezleri bu 
uçuşları takip etmek için adeta kılı kırk yarmaktadırlar. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu olay sonrasında asli görevini 
layıkıyla yerine getirmeli, kim ve nasıl olursa olsun kurallara uyum noktasında 
ödün vermemelidir, söz konusu olan Başbakan olsa bile. Bunu niçin 
söylüyorum? Sayın Bakan da belki biliyor, yaşanmış bir örnekle -umarım 
bilgilerim eksik değildir- durumu açıklamaya çalışıyorum. Niye herkes uymalı? 
Son kampanya döneminde Kırşehir mitingini Sayın Başbakan tamamladıktan 
sonra Emniyet Gene_l Müdürlüğüne ait bir helikopterle Ankara'ya hareket etmiş 
ve ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKERİY A AKlNCI (Devamla) - Sayın Başkan, önemli olduğu için 
izninizi rica ediyorull). 

BAŞKAN- Tabii, tabii; buyurun. 

ZEKERİY A AKlNCI (Devamla) - ... tehlikeli bir uçuşun arkasından 
sağ salim Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu hipodroma inmiştir. 

Şimdi şunu sormak gerekiyor: O zor hava koşullarında böyle bir uçuşun 
yapılması, gün batımı o gün Ankara'da ı 7.20 iken helikopterin ı 9.00'da inmesi, 
inişin bir beliport ya da Esenboğa yerine hipodroma yapılmış olması doğru 
mudur? Böyle bir riskli uçuşla bunca kuralı çiğnemeye pilotları kim zorlamıştır? 
Bu uçuşun zaman ve mevsim itibarıyla IFR yapılması gerekmez miydi? Böylesi 
olaylarda doğabilecek olumsuzlukların hesabını kim verebilecektir? 

Ben bu örneği sadece arkadaşlarımızın ve sorumluluk üsttenecek 
milletvekillerinin kuralların herkes için geçerli olması gerektiği ilkesini de göz 
önünde tutmaları umuduyla söylüyorum. Bu uçuşlardan sonra bir işlem yapıldı 
mı? Bu biraz önce söylediğim uçuştan dolayı herhangi bir işlem yapıldı mı? 
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Yapılmadı, büyük bir olasılıklı hiçbir şey yapılmadı. Eğer tarafsız yaklaşım olsa 
ve Sivil Havacılık gereğini yapsa bu gibi kazaların olması en aza iner, çalışanlar 
zor durumda kalmaz ve ülkemiz bu tür acıları olabildiğince az duyar. Ben 
bunun haHi mümkün olduğuna inanıyorum ve öncelikle yapılması gereken işleri 
dikkatinize sunarak konuşmaını tamamlıyorum: 

Öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kendi yasasına -yakın, 2005 
tarihinde çıkardık- uygun olarak yeni bir personel politikasını hayata 
geçirmelidir. Biraz önce Sayın Konuşmacı da değindi, arama-kurtarma dahil, 
uluslararası sivil havacılık olan ICAO adına Türkiye'de denetim ve gözetim 
görevini yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu görevlerini eksiksiz, yansız 
ve özenle yapmalıdır. Ama apronda deve kesen idarecilerle işlerin 

yürürneyeceği bilinmelidir. Sivil havacılığın temel sorunlarıyla ilgilenmek 
yerine, onlara çözüm bulmak yerine işe, Türk Hava Yollarının menüsünü 
değiştirerek başlayan anlayışla da bu sorunların aşılması zordur. Hava aracı 
işleticileri, teknik elemanları, pilotlar. .. 

BAŞKAN- Sayın Akıncı, bitiyor mu, Sayın Akıncı? 

ZEKERiYA AKlNCI (Devamla)- Bitiriyorum efendim . 

. . . üzerlerine düşen görevleri donanım, periyodik bakım, idari 
yapılanma, bilgilendirme alanlarında eksiksiz yapmalıdırlar. 

Önemlidir arkadaşlarım, ticari kayıp kaygıları, siyasi ve bürokratik 
baskılardan uzak bir uçuş düzeni sağlanabilmelidir. VIP geçişleri değil VIP 
uçuş listeleri gözden geçirilmeli, gerekirse yerel uygulamalar yapılabilmelidir. 
Bu ve benzeri öneriterin öncelikle Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığınca dikkate 
alınacağını umut ediyoruz. Aksi halde değerli milletvekilleri, şunu 

unutmayalım: Sizler, ben, iş adamlarımız, askerlerimiz, yurttaşlarımız, 

turistlerimiz, hemen herkes, çok çeşitli hava yolları aracıyla sürekli uçuş 

yapmaktadırlar. Dileğimiz daha fazla canın yanmamasıdır, daha fazla acı 

yaşanmamasıdır. 

Kurulacak olan komisyonun da bu doğrultuda çok yararlı çalışmalar 
yapacağına olan inancıını belirtiyor, bir kez daha, kazada kaybettiğimiz Sayın 
Genel Başkanı ve yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, hepinizi de sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Akıncı. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Hasan 
Özdemir. 

Sayın Özdemir, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Gruplar adına konuşmalar doldu, önerge 
sahipleri adına ... 

BAŞKAN- Önerge sahipleri adına ... Pardon, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına değil, önerge sahipleri adına. 

Buyurun Sayın Özdemir. 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Sayın 
Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 arkadaşını taşıyan helikopterin Kahramanmaraş'ın 
Göksun ilçesi yakınlarında düşmesinin ardından arama-kurtarma 
çalışmalarındaki etkinlik ve koordinasyon zaaflarının ve kurtarma 
çalışmalarının kazanın meydana geldiği yerden farklı yerde sürdürülmesinin 
sebeplerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırma komisyonu 
önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış 

bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden önce grubum adına çok değerli ve doyurucu konuşma yapan 
Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekilimiz Kürşat Atılgan Beyefendi'nin 
konuşmalarında bahsettiği hususların hepsine tamamen katılıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, bu elim helikopter kazasında 

kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dava arkadaşımız Sayın 
Muhsin Yazıcıoğlu'na, Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'a, İl 
Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'ya, belediye meclis üyesi adayı Murat 
Çetinkaya'ya ve İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Kaya istektepe'ye 
Allah'tan rahmet diliyorum, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, 
mekanları cennet olsun diyorum. 

Değerli milletvekilleri, 25 Mart tarihinde gerçekleşen bu elim kaza tüm 
milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiş, enkazın ilerleyen saatiere rağmen 
bulunamaması ise kamuoyu tarafından endişe ve üzüntüyle karşılanmıştır. 

Helikopter enkazına ulaşınada yaşanan sıkıntılar ve aradan geçen süre, 
kamuoyunda spekülasyon noktasına varan yorum ve iddiaların ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Kazanın olduğu saatten itibaren, bilhassa birinci gün ciddi bir 
bilgi kirliliği ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi olarak ifade edilebilecek 
bir durum, enkaza ulaştıktan sonra da yerini başka sorulara bırakmıştır. 

Helikopterin enkazı görülmeden, kazada can verenlerin cansız bedenlerine 
ulaşılmadan, maalesef Hükumet kamuoyuna net bir bilgi verememi ştir. 

Hükfimetin elinde son teknoloji dinleme cihaziarı var. Bu teknolojiyle 
kapalı telefonlar bile bire bir dinleme cihazı haline gelebilmektedir. Devletin 
elinde milyonlarca insanın aynı anda dinlenmesine imkan veren teknoloji var, 
ancak o 6 kişi bir türlü bulunamıyor. Bu noktada, sinyal alınamadığı savunması 
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yapılıyor. Oysa, İhlas Haber Ajansı muhabirinin 1 12 Acil Servis memuruyla 
yirmi iki dakikalık bir telefon görüşmesinin kaydı ortaya çıkıyor. O kayıtla, Acil 
Servis memuru enkazdaki diğer 5 kişinin sağlık durumunu soruyor. Oysa, aynı 
saatlerde Hükumetimiz resmi ağızları helikopterde kaç kişinin olduğunu net 
olarak bildiremiyor. 

Değerli milletvekilleri, bölgedeki köylüler enkazın bulunduğu bölgeleri 
arama-kurtarma ekiplerine bildiriyorlar. Kaza bölgesinde yaptığım çalışmalar 
esnasında helikopterin geçtiği Sisle bölgesinde kazadan beş dakika önce 
helikopterin ağaçlara değecekmiş gibi çok aşağıdan, yalpa yaparak uçtuğunu 
belirten en az beş köylü de ne yazık ki çok fazla dinlenmiyorlar. Bu kişilerin 
iddialarının ciddi olarak değerlendirmeye alınmadığını zannediyorum. 

Arama tek bir baz istasyonunun verdiği sinyale göre 30 kilometrelik 
mesafe içerisinde yapılıyor, başka yöntemler pek denenmiyor. istihbarat 
elemanlarının elinde olduğu bilinen seyyar baz istasyonlarından yararlanmaya 
gidilmiyor. Vahim bir durum ortaya çıkıyor. Bir televizyon kanalının ana haber 
bülteni, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından kazadan yaklaşık bir saat 
sonra ilgili birimlere enkazın nokta tespitinin rapor edildiğini bildiriyor. 
Velhasıl, Hükumet bir türlü helikopter enkazını bulamıyor. 

Şimdi, sormak lazım: Devlet orada değilse nerededir? Değil mi ki, 
zorluk ne olursa olsun, engel ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun 
gidemediğİn yer senin değildir. Bu bir zaaf değil de nedir? 

Değerli milletvekilleri, 25 Mart günü, yani kazanın ertesi günü komşu il 
milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi olarak partimiz tarafından 
Kahramanmaraş'a kaza yerine görevlendirildim. Burada, Kahramanmaraş 

Milletvekilimiz Sayın Akif Paksoy'la, arama-kurtarma çalışmalarına katılan 

ekiplerle, · vatandaşlarla, Hükumet ilgilileriyle, devlet görevlileriyle Kuruca 
bölgesi ve Göksun ilçesinde birçok görüşmeler yaptık. 

Gerçekten, enkazı arama çalışmalarına katılan bütün Büyük Birlik 
Partililer, köylüler, korucular, askerler, polisler, gönüllüler, Kahramanmaraşlılar 
büyük bir iyi niyet ile zaman zaman yaşamlarını da riske atarak, donma 
tehlikesi geçirmelerine rağmen çalışmalara devam etmişlerdir. Bu 
özverilerinden dolayı milletim ve partim adına onlara şükranlarımı 

bi Idiriyoruru. 

Daha önce de belirttiğim gibi, ortada ciddi bir yönetim sorunu var. 
Aslında sorun, kazanın ilk duyulduğu andan itibaren çalışmalarda birlik ve 
beraberlik içerisinde bir yönetim oluşturulamamasıdır. 

Sayın Başbakan, Sayın İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürümüz ve 
diğer bazı milletvekillerimiz farklı zamanlarda Göksun ilçesine, bir gün sonra 
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intikal etmişlerdir. Fakat Sayın Ulaştırma Bakanımızı orada göremedik. Oysa 
helikopterin düşüşü teknik bir konu değil midir? Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına bağlı değil midir? Genel Müdürlüğümüzün 
teknik elemanları neden olay yerinde görülmediler? Bırakınız olay yerine, olay 
bölgesine intikal etmeyi, o saatlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 
telefonianna bile kimse çıkmıyordu. 

Hükumetimiz ciddi bir kriz yönetimi sınavı vermiştir ve ne yazıktır ki, 
bu sınavda başarılı olamamıştır. Olay anından itibaren İçişleri Bakanlığında, 
Ulaştırma Bakanlığında, Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat valiliklerinde 
çok acele birer kriz masaları oluşturulmalıdır. Velhasıl kazanın ilk duyulduğu 
andan itibaren kamuoyuna doğru bilgi verilememiştir. Oysa bu masalar 
oluşturulsaydı, eş güdümlü hareket ile hem arama-kurtarma çalışmaları daha 
koordineli yürütülürdü ve bunca insan gücü boş yere harcanmazdı hem de 
kazanın ilk duyulduğu andan itibaren basında çıkan bilgi kirliliği önlenmiş 

olurdu. 

Değerli milletvekilleri, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Olaydan bir gün sonra binlerce kişi, kurtarma ekipleri, helikopterler, bakanlar, 
bunların hepsi buralara gelmiştir ama keşke kazanın duyulduğu andan itibaren 
bir iki saat içerisinde tek bir helikopter ve kurtarma timi bölgeye gönderilmiş 
olsaydı. 

Tabii bu noktada Kayseri Valiliğinin olayın ilk duyulduğu anda yapmış 
olduğu açıklama dikkat çekicidir. Yaralıların olduğu ve bunlara ulaşıldığının 
açıklanmasından sonra, üzülerek söylüyorum, bölgede sürdürülen arama
kurtarma çalışmaları durmuştur. Saatler sonra çalışmalar yeniden başlasa da 
ortada kamuoyunu ciddi bir yanlış yönlendirme vardır. O halde şimdi akıllara şu 
soru geliyor: Kayseri Valiliğinin haber kaynağı kimdir ya da hangi kurumdur? 
Bunun acilen ortaya çıkarılması gerekir. Ve yine basında yansırlığına göre 
otopsi raporlarında Sayın Yazıcıoğlu 'nun ölüm sebeplerinin donma olduğu 
gösterildiği dikkate alındığında, kaybedilen bu saatierin önemi daha ortaya 
çıkmaktadır. 

Bir de bir siyasi partinin genel başkanının bir ilden başka bir ile geçmesi 
halinde o iki il valilikleri arasında, güzergahın ve yolculuk saatlerinin konu 
edildiği bir koordinasyon kurulması gerekir ancak bugüne kadar böyle bir 
koordinasyon kurulduğuyla ilgili hiçbir bilgi edinilememiştir. 

Değerli milletvekilleri, orada açıklanması gereken çok ciddi sorular var. 
Bunları iki kısma ayırabilirim. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Özdemir, devam edin. 
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HASAN ÖZDEMİR (Devamla) - Birincisi: Yönetim zaafından geldiği 
sorular. İkincisi de: Artık, kamuoyunda Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
ölümünün nonnal kabul edilmemesiyle ilgili ve bir suikast ihtimali sorularıdır. 

İlk kısımdaki sorular -konuşmanın bel kemiğini oluşturduğu- köylülerin 
iddiaları, devlet kurumları raporları tam olarak dikkate alınmıyor. Arama
kurtarma çalışmalarında personelin çalışmalarını kimin yönlendirdiği belli 
değil. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün takip ve denetim sistemi neden 
küçük uçak ve helikopter sayısında artışla doğru orantılı gelişmiyor? 

Ve ikinci kısımda ise, kamuoyunda ciddi bir belirsizlik içerisinde. On 
yedi kez ciddi kaza atlatmış, ölüm tehditleri alan bir siyasi parti genel başkanı 
özel korumaya tabi olurken neden yanında bir telsizli polis memuru yoktur? Bu, 
son derece önemlidir. Ve ı ı 2 Acil Servisteki memura ilk bilgileri kimler 
veriyor? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son sözlerinizi alabilir miyim Sayın Özdemir. 

HASAN ÖZDEMİR (Devamla) - Bütün bu ve buna benzer sorular, 
kurulacak olan Meclis araştırma komisyonunda en küçük ayrıntıya kadar 
araştırılmalıdır. Muhsin Yazıcıoğlular kolay yetişmemektedir. Kamuoyunun ve 
partimizin beklentisi, komisyonun yapacağı ayrıntılı çalışmaların kısa sürede 
sonuçlanmasıdır. Araştırma sonucunda ortaya çıkacak bilgiler, kazayı bütün 
yönleriyle açıklığa kavuşturacak, kazayla ilgili birbirinden farklı görüş ve 
iddiaların bir an önce son bulması neticesini ortaya koyacak nitelikte olmalıdır. 

Burada şu hususları da belirtmekte yarar görüyorum: Bu rapor ölenleri 
geri getirmeyecek, acılarını biz unutamayacağız ancak kederli ailelerinin 
yüreklerine belki bir su serpecektir. Öte yandan, bundan sonra bu tarz bir 
kazada arama-kurtarma faaliyetleri, yapılacak çalışmalar daha düzenli o!acaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerimle konuşmama son verirken, bir kez daha, 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dava arkadaşımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu 
ve kazada vefat eden 5 kişiye Allah 'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 

diliyorum; mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Özdemir. 

Sayın Bakan, söz istemişsiniz. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, buyurun efendim. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Sayın 
Başkan, yüce Meclisimizin değerli milletvekilleri; 25 Mart tarihinde 
yaşadığımız helikopter kazasında hayatını kaybeden değerli siyaset adamı 
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Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına Allah 'tan rahmet diliyorum. Milletimizin 
başı sağ olsun. 

Ayrıca, polis teşkilatımızın ı 64'üncü yılını da kutluyor, polisierimize 
görevlerinde başarılar diliyorum. 

Üç partinin birlikte verdiği Meclis araştırma önergesi, şüphesiz 
yaşadığımız helikopter kazası ve bu kaza sonrası arama-kurtanna çalışmaları, 
alınacak tedbirler, idari ve icrai anlamda herhangi bir yetersizlik olup 
olmadığının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. O bakımdan, bu araştırma 
önergesini Türk sivil havacılığının gelişmesi bakımından önemli olarak 
görüyorum ve bunun, bu araştırmanın en ince detaylarıyla titiz bir şekilde 
yürütülmesi için de Bakanlığım başta olmak üzere, bütün kurumların, ilgili 
bütün kurumların gereken katkıyı sağlayacağını ifade etmek istiyorum. 

Söz konusu kazadaki helikopterimiz, Sayın Başkan, aslında ilk uçuşunu 
İstanbul-Ankara'ya, Ankara'dan Sivas'a boş olarak yapıyor ve Sivas'ta Genel 
Başkan ve arkadaşlarını alarak Çağlayancerit' e bıraktıktan sonra yakıt ikmali 
için Kahramanmaraş Havaalanı'na, oradan tekrar Çağlayancerit'e geliyor ve 
oradan da yolcularını alarak Yerköy'e, Yozgat'a gitmek üzere ... Ve giderken de 
bir saat yirmi dakikalık uçuştan sonra Kayseri Erkilet Havaalanı 'nda yakıt 
ikmali planlıyor. Buna göre, görerek şartlarda uçuşunu gerçekleştirdiğini ifade 
edip, uçuş planlarını daldurarak gerekli yetkililere veriyor. Olay, böyle başlıyor. 

Esas Holdinge ait TC-HEK tescilli BH 06 tİpİndeki Beli helikopter 
yerel saatle saat 14.35'te kalkışını gerçekleştiriyor ve tahminierimize göre de 
yirmi beş-otuz dakika içerisinde kaza meydana geliyor. Helikopterin 
düştüğünden, helikopterde bulunan İHA Muhabiri İsmail Güneş'in 1 12'yi 
araması ve bu aramayı I 5.38.044'te gerçekleştirdiği, yirmi dakika süren 
konuşmadan sonra, Acil Servis, Yozgat İl Merkezi Emniyet Haber Merkezine, 
buradan Gölbaşı'ndaki Ufuk Danişmend Polis Heliportuna, oradan da ı 5.55 
yerel saatle Esenboğa Havaalanı Uçuş Bilgi Merkezi (FIC) Hava Kurtarma 
Koordinasyon Merkezi (RCC)'ye bu haberler bildiriliyor. Ayrıca Saha Kontrol 
Merkezi (ACC)'ye de bu bilgiler geçiliyor. 

Helikopter kazasıyla ilgili alınan bu bilgiler doğrultusunda FIC, RCC 
tarafından bilgilerin doğruluğu, Uydu Destekli Arama-Kurtanna (COSPAS
SARSAT) sistemiyle Hava Savunma Bildirim Merkezi (ADNC), şirket 

yetkilileri ... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son bir dakika veriyorum. 

Açıklamanız çok uzun sürecek. Bu, komisyonda nasıl olsa görüşülecek 
efendim. Bir dakika daha veriyorum size, bitirelim efendim. 
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ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ. YILDIRIM (Devamla) - Aslında 
bazı bilgileri ... 

BAŞKAN - Doğru, hakiısınız ama yani, şimdi 69'a göre söz verdim 
size. Ufak bir açıklama yaparsanız tamam efendim. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Peki 
Başkanı m. 

Şimdi, tabii, konuşmacılar burada bu kazayla ilgili görüşlerini dile 
getirdiler ve kaza sonrası geç bulunma nedeniyle bazı arama-kurtarmada 
koordinasyon zaafı yaşandığını ve özellikle de sivil havacılıkla ilgili bazı 

yetersizleri de dile getirdiler. Söylemek istediğim şudur: Türk sivil havacılığının 
2002'de semalarında bin uçak dolaşırken bugün 3.332 uçak dolaşıyor. Üç kattan 
daha fazla bir artım var ve Sivil Havacılık Kanunu, 2920 ve daha sonra çıkarılan 
Teşkilat Kanunu, 5431 sayılı Kanun'la yeniden yapılandırılmış, müstakil bir 
Genel Müdürlük haline getirilmiştir ve burada da uzman, teknik personel sayısı 
53 'ten 126'ya yükseltilm iştir. Bu hala yetersizdir. Bu araştırmalarda neyin ne 
kadar yapıldığı şüphesiz ortaya çıkacaktır. 

Ben herhangi bir savunma mekanizması içerisinde değilim. Çünkü 
yaptığımız işler ortadadır. Benim, özellikle bu komisyondan istirhamım, 

çalışmalarında, yapılan bu işleri bütün detayıyla görmeleri ve nerede 
eksikliklerimiz varsa, bunu da bir öneri haline getirip bu yüce Mecliste onun 
gereklerini de yapmamız lazımdır. 

Bir şeyi düzeltmek gerekiyor, o da şudur: Esasen ana Arama Kurtarma 
Koordinasyon Merkezimiz vardır, 2001 yılında çıkartılan yönetmeliği göre; 
merkezi de Denizcilik Müsteşarlığımızdadır ve burası, hem denizdeki arama
kurtarma hem hava araçlarıyla ilgili arama-kurtarma hem de karadakilerle ilgili 
görevi vardır. Yalnız bu merkez Beacon, EPIRB ve EL T dediğimiz cihazlardan 
alınan sinyalierin COSP AS-SARSAT uydularına, oradan yer merkezine 
inmesiyle birlikte, yer tespitiyle birlikte yönetmelikte bahsedilen birimlere 
doğrudan bilgiler aktarılmaktadır, anında aktarılmaktadır. (Mikrofon otomatik 
cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son dakikanızı veriyorum efendim. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla)- Burada yer 
bilgilerini alamadığımız için EL T cihazından cep telefonlarının sinyalleriyle 
alınma yoluna gidilmiştir ve burada da o bölgede sinyal alınan baz 
istasyonundan başka altı tane daha var, bir tane değil. Bilgiler eksik oluyor, onu 
düzeltmek istiyorum. Ancak altı tane baz istasyonunun kaza mahalline mesafesi 
5 kilometre ile 1 O kilometre arası; sinyal aldığı baz istasyonu ise 2 I 
kilometredir, Tüllüce'de. Buradan da şunu anlıyoruz: Coğrafi şartlar 

-- -------------------------------------------------------------
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manialardan dolayı diğer altı istasyondan bilgi, sinyal alınamamıştır; tek alınan 
2 I kilometredekidir. Burada da üç telefondan sinyal alınmıştır. Kesiştirme 
yapılarak 20 kilometreye I kilometrelik bir bant oluşturulmuş ve arama 
buralarda sürdürülmüştür. Söylendiği gibi aramanın farklı yerde yapıldığı, 

enkazın farklı yerde bulunduğu bilgisi doğru değildir. Bunlar araştırmalarda da 
ortaya çıkacaktır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sayın 
Başkan, derdİmizi anlatamadık. Halbuki çok güzel bilgiler verecektim. 

konu. 

HAKKI SUHA OKA Y (Ankara)- Sayın İçişleri Bakanı anlattı zaten. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla)- Yani ... 

BAŞKAN - Efendim, bu konu çok derinine initmesi lazım gelen bir 

HAKKI SUHA OKA Y (Ankara)- Sayın Bakan anlatmaya çalıştı. 

BAŞKAN - Yani on dakika, on beş dakikayla anlatılacak bir şey değil 
ki efendim. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Peki, 
teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Genel Kurul kabul ediyorsa konuşsun efendim. (AK 
PARTi sıralarından "Oylama yapın Sayın Başkan" sesleri) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, komisyonun kurulmasına karar 
vermeyeceklerse ... 

BAŞKAN- Komisyon kuruluyor zaten. 

OKTAY VURAL (İzmir)- Komisyonabilgi verirler efendim. 

BAŞKAN - Komisyon kuruluyor Sayın Başkanım. 

HAKKI SUHA OKA Y (Ankara) - Genel Kurul her şeye hakim de İç 
Tüzük'ü değiştiremez. 

BAŞKAN - Hakikaten engin bilginiz var, çok uzun konuşabilirsiniz 
ama, biraz daha şey olalım müsaade ederseniz. 

Açtım efendim, son hitabınızı yapabilirsiniz. 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, 
teşekkür ediyorum. 
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Sayın Başkamm, değerli milletvekilleri; şüphesiz bu kaza hepimiz için 
üzücü bir kaza olmuştur. Bunun araştırılması sivil havacılığımızın, gelişmekte 
olan sivil havacılığımızın gücüne güç katacak tedbirleri de beraberinde 
getirecektir. Burada herhangi bir itirazımız yok. Ancak şunu da biliyoruz ki 
Türk sivil havacılığı son beş yılda çok büyümüştür. Kaza ... Yurt içi uçuşlar 8 
milyondan 35 milyona, toplam uçuşlar 33 milyondan 75 milyona çıkmıştır. Az 
önce dedim, bin uçuş vardı semalarımızda, 3.332 uçuşa çıkmıştır. Buna rağmen, 
kaza kırım istatistiklerinde durumumuz o kadar vahim değildir. Burada 
istatistikler de var, onu da söylemek istiyorum: Bütün havacılık sektöründe 
amaç kazaları önlemek olmakla beraber kazaların önlenemeyeceği de bir 
gerçektir çünkü kazalar, ne tedbir alırsanız alın, çoğu kez insan hatasından 
olmaktadır. Burada yapılması gereken, ölÜmlü kazaların sayısını. .. Sıfır ölümlü 
kaza hedeftir bütün dünyada, onun için çalışmak gerekiyor. Biz de bu anlamda 
eldeki imkantarla bu amaca ulaşmak için gayretle çalışıyoruz. 

Yapılan denetimlerde, Türk sivil havacılığı Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında 6'ncı sıraya yükselmiştir. Bu da sivil havacılıkta yapılanlara ait bir 
küçük göstergedir. 

Ben teşekkür ediyorum. 

Ulaştırma Bakanlığının hiç gözükmediği, ortada olmadığı düşüncesine 
katılmıyorum. Kazanın ilk anından itibaren bütün işlem tamamlanıncaya kadar 
arkadaşlarımızla beraber hiç gece gündüz ara vermeden çalışmaları yürüttük, 
koordinasyonu beraber yaptık. illa oraya gidip orada bulunmak kazayla 
ilgilenmek anlamına gelmiyor. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. (AK PARTi sıralarından 
"Konuşsun Sayın Başkan." sesleri) 

Gel, buyur, oturuverin burada! Yapmayın! Allah, Allah! 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Kurulan 
Kaza Kriz Merkezi Başbakanlıkta görevlendirmeyi İçişleri Bakanlığına 
vermiştir ve ... 

BAŞKAN - Ben mi idare ediyorum siz mi idare ediyorsunuz! 

ULAŞTlRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - .. .İçişleri 
Bakanlığıyla da biz koordinasyonu sürekli temin ettik diyorum. 

Tekrar teşekkür ediyorum. (AK PARTi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Bu kadar da olmaz ki ya! Allah, Allah! Her şeyin bir ölçüsü 
var ya! 

Önerge sahibi olarak Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya. 
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Buyurun Sayın Yerlikaya (AK PARTi sıralarından alkışlar) 

HAMZAYERLİKAYA (Sivas)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter 
kazasında hayatını kaybetmesinin araştırılması için AK PARTi Grubu 
tarafından verilen araştırma önergeleri hakkında şahsım adına söz almış 

bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, "Türk Polis Teşkilatının 164 'üncü 
Kuruluş Yıldönümü" münasebetiyle kutladığımız "Polis Haftası"nın tüm polis 
teşkilatımıza hayırlı olmasını diler, fedakarca hizmetlerinden dolayı 

şükranlarımı sunarım. 

Seçim çalışmaları dolayısıyla merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve 
beraberinde 5 kişiyi Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götürmek üzere havalanan 
özel bir hava yolu fırmasına ait helikopter 25 Mart tarihinde kaybolmuştur. 
Helikopterin kaybolmasının hemen ardından Hükumetimiz bütün imkanlarını 
seferber etmiş, olayın akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Atalay olay 
yerine intikal etmiştir. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterin 
kaybolmasından sonra programını keserek bölgeye gitmiş, çalışmaları yerinden 
yönetmiştir. Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım bizzat bölgeye giderek 
arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Bütün bu olağanüstü gayretlerle 27 
Mart günü Sayın Yazıcıoğlu'nun ve 5 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına 
ulaşı I mıştır. 

Vatandaşlarımız, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin sağ 

kurtulması için günlerce dua etmişlerdir. Ne yazık ki,. Yazıcıoğlu ve 5 
vatandaşımızın hayatını kaybettikleri görülmüştür. 

Bu acı olay beni bir Sivaslı olarak daha fazla yaralamış, kazada 5 
hemşehrimin hayatını kaybetmesinin acısını daha da içimizde artırmıştır .. 

Sayın Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sayın 
Erhan Üstündağ, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Sayın Yüksel 
Yancı, Büyük Birlik Partisi Sivas belediye meclis üyesi adayı Sayın Murat 
Çetinkaya ve İhlas Haber Ajansı Sivas Bürosu Muhabiri Sayın İsmail Güneş, 
Kaptan Pilot Kaya istektepe Sivas'ımızın yetiştirdiği güzide değerlerdir. 
Ülkemizin ve Sivas'ımızın başı sağ olsun. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kazayla Türkiye yiğit bir 
Anadolu eviadını kaybetmiştir. Hiç şüphe yok ki merhum Yazıcıoğlu, Türk 
siyasetine dürüstlüğü, vatanseverliği, dik duruşuyla damgasını vurmuş önemli 
bir simadır. ı 954 yılında Sivas ilimizin Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde 
dünyaya gelen Yazıcıoğlu, ı 2 Eylül öncesinde sivil toplum kuruluşlarında 

önemli görevlerde bulunmuştur. 12 Eylül sonrasında mahkemelerde yargılanan 
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ve büyük bölümü hücrede olmak üzere yedi buçuk yıl cezaevinde yatan 
Yazıcıoğlu'nun suçlu olmadığı anlaşılmış ve heraat etmiştir.. 

Türkiye'de büyük yaralar açan 12 Eylül darbesinin büyük 
mağdurlarından birisi de kuşkusuz rahmetli Yazıcıoğlu olmuştur. 1991 
senesinde Parlamentoya giren, 29 Ocak 1 993 tarihinden vefat ettiği tarihe kadar 
ise genel başkanlığını sürdürdüğü Büyük Birlik Partisini kuran Muhsin 
Yazıcıoğlu, Türkiye'nin buhranlı dönemlerinde hep çıkış yolu olarak milleti 
işaret etmiştir. Yazıcıoğlu, ara dönemde, arayışların yaşandığı 28 Şubat 

sürecinde de dik duruşunu sergileyerek milletimizin takdirini kazanmıştır. 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de 

düzenlenen toplantıyla da anıldı. Priştine Gerçek Kültür, Sanat ve Spor Derneği 
tarafından düzenlenen anma toplantısında Kosova-Türkiye Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı da olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı, kişiliği, 

Kosova'ya yaptığı ziyaretlerden söz edildi. Kosova'nın, Kosovalı Türklerin de 
Türklüğün büyük bir sevdalısı olduğu belirtildi. Anma toplantısında, Kosova 
dostu olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı ve kişiliğine ilişkin belgesel de 
izletildi. Anma toplantısının ardından Muhsin Yazıcıoğlu için mevlidi şerif 

okunup ruhu şad olsun diye ruhuna gönderildi. 

Değerli milletvekilleri, Yazıcıoğlu sadece bir siyasi değil, aynı zamanda 
gönül adamıydı. Cenaze töreninde hepimizin alması gereken derin mesajlar 
vardı, tıpkı merhum Turgut Özal gibi. Çok farklı siyasi, dini, kültürel görüşlere 
mensup vatandaşlar merhum Yazıcıoğlu 'nun cenazesine katılarak, omuz omuza 
saftutarak büyük bir birlik sergilemiştir. 

Diğer taraftan, uzun yıllar birlikte mücadele ettiği Büyük Birlik 
Partisinin değerli yöneticileri bu süreçte duyarlı bir tavır sergilemişlerdir. 

Kitlelerin provokasyonlara kapılmasını engellemişlerdir. Böylece, acı bir 
dönemde bu tavırları takdire şayandır. 

Kaderin cilvesi, Yazıcıoğlu vefat etmeden · kısa bir süre önce 
Kahramanmaraş'taki mitingde ölümden bahsetmiş, yıllar sonra da hatırianacak 

, şu sözleri söylemiştir. Merhum Yazıcıoğlu'nun o günlerde sarf ettiği cümleleri 
Parlamentomuzun kürsüsünden sizlerle paylaşmak istiyorum: "Şimdi, bakın, 
yoldan geldik, yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta 
duranın da, oturanın da garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir, küf dedi mi gitti. 
Bunun da nereden geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. 
Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olmadığınız, 
hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın 
anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz; dik duracağız, 
doğru gideceğiz." 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; merhum Yazıcıoğlu ve 
arkadaşlarının hayatını kaybettiği bu üzücü helikopter kazasının aydınlanması 
için devletimizin ilgili kuruluşları çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, elinde bulunan bu araştırma yetkisini 
kullanarak kazayla ilgili bir araştırma komisyonu kurmasının, hepimizin üzerine 
düşen bir görev olduğu düşüncesindeyim. Muhsin Yazıcıoğlu 'nun hayatını 
kaybettiği kazayla ilgili araştırma komisyonunun kurulmasının, zihinlerde 
oluşan soru işaretlerinin giderilmesini sağlayacağı kanaatindeyim. 

Kazayla ilgili olarak gerek yazılı gerekse görsel medyamızın çok sayıda 
farklı iddiaları gündeme gelmiştir. Kazayla ilgili şu anda büyük bir bilgi kirliliği 
yaşanmaktadır. Komisyonun bu bilgi kirliliğini sonlandıracağını düşünüyor ve 
umuyorum. 

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da, bu talihsiz kazanın 
öncesi ve sonrasıyla araştırılması, ileride bu gibi olaylarda imkan ve 
kabiliyederin arttırılması, varsa ilave tedbirlerin alınması için bir Meclis 
araştırması açılacağını belirtmiştir. 

Kazada hayatını kaybeden Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 
beraberindekilere Allah 'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı 

diliyorum. 

AK PARTi, CHP, MHP grupları tarafından verilen araştırma 
önergesinin kabul edilmesi lehinde oy kullanacağımı belirtiyor, böyle üzücü 
olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. (AK PARTi, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Yerlikaya. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşme 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarımza 
sunacağım. 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırmasını yapacak komisyonun I 6 üyeden kurulmasını 
oylarımza sunuyorum: Kabul edenler. .. Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkan vekili, sözcü ve katip 
üyenin seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oylarımza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışahilmesi hususunu 
oy lanmza sunuyorum: Kabul edenler. ... Kabul etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Böylec·e komisyon kurulacaktır, hayırlı uğurlu olsun efendim. 

Xll.S - TBMM'nin Kuruluşunun 89'uncu Yıl Dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve ·çocuk Bayramı'nın Kutlanması, Günün Önem ve 
Anlamının Belirtilmesi Görüşmeleri (23 Nisan 2009)118 

BAŞKAN- ... 

Sayın milletvekilleri, milli iradenin hayat bulduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının 89'uncu yılını büyük bir coşku ve heyecanla 
kutluyoruz. 

Otururnun başında, kısa ·süre önce elim bir helikopter kazası sonucu 
kaybettiğimiz Sivas Milletvekilimiz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun yokluğundan duyduğum derin üzüntüyü bir kez 
daha belirtmek istiyorum. Mücadele'lerle geçen ömrünü milletimize ve ülkemize 
hizmete adayan merhum Yazıcıoğlu siyasi hayatı boyunca demokrasimize 
önemli katkılarda bulunmuştur .... 

1111 TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genel Kurulun 23 Nisan 2009 tarihindeki özel 
birleşiminde, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Yazıcıoğlu'nu anmıştır. 
{TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 23, Yasama Yılı 3, Cilt 44, Birleşim 81, Sayfa 237) 
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