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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Erzincan depremi nedeniyle alınan tedbirlerin 
yeterli olmadığına, yardımların yerine ulaşmadığına ve hâlâ çadır dahi alamayanların sayısının 
fazla olduğuna, başka yerlere göç hareketi başladığına, yapılmakta olan konutlarda aile barın
masının mümkün olmadığına, siyasî partilerin milletvekillerinden oluşturulacak bir heyetin dep
rem mahalline giderek özellikle halkı dinleyip problemleri tespit etmesi ve meseleye hep bera
ber sahip çıkılarak çareler aranması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Ba
kanı Erman Şahin, 

Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 6 ncı 
madde hükmüne rağmen kanunî takibat işlemlerinin halen devam etmesinden dolayı hacze maruz 
kalanların bu mağduriyetlerinin önlenmesi için Hükümetçe bu uygulamaya son verilmesi ve 
ilgili vergi dairelerine talimat gönderilmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez de, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğ
renim gören 6 kız öğrencinin başörtülerini çıkarmadıkları için okul yurtlarından uzaklaştırıl
ma cezasına çarptırılmalarına, 3 üniversitede bu yolda uygulamalar yapılmakta olduğuna, genç 
kızların bu davranışlarının art niyetli olmadığına, başörtüsünün siyasî bir simge olmayıp, ta
mamen inanca taallûk eden bir mesele olduğuna ve ayrıca 11.4.1992 tarihinde Kahramanmaraş 
- Kayseri sınırında bulunan Tekir Jandarma Karakoluna bölücü örgüt tarafından yapılan si
lahlı saldırı nedeniyle yöre halkının tedirgin olduğuna ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in (6/184), 
İstanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın (6/207), 
Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin (6/233), 
İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın (6/253), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Gru
bu kurulmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Çevre Komisyonu üyelikleri ile tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan ve 
bağımsızlara düşen üyeliğe, aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 

Başkanlıkça; 
Çevre Komisyonunun, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi için toplanacağı 

gün, saat ve yere, 
Dilekçe Komisyonunda bağımsızlara düşen 1 üyelik için yapılacak başvurulara, 
İlişkin duyuruda bulunuldu. 

Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 
tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve muhalefet partileri ile hükümete ayrılan 
sürelere ilişkin Başbakandan sorusuna (6/25), Devlet Bakanı Akın Gönen, 
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tzmir Milletvekili îlhan Kaya'nın, Şırnak ili Dereler Karakoluna PKK'nın yapmış olduğu 
baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Başbakandan sorusuna (6/65), Millî Sa
vunma Bakanı Nevzat Ayaz, 

İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçit ücretlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu (6/66) ile, 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa - Borçka Cankurtaran Tü
neline ilişkin sorusuna (6/84), 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Stadındaki tribün inşa
atına ilişkin sorusuna (6/45), Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz cevap verdi. 

(6/20), (6/31), (6/60), (6/62) (6/64), (6/68), (6/69), (6/70), (6/71), (6/72), (6/73), (6/78) 
numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/34), (6/58), (6/67), (6/76), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83) numaralı sorular, ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/52), (6/54), (6/74), (6/79) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; - • . ' • . . -

(6/46), (6/47), (6/50), (6/59) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşül
müş soruları bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

(6/51), (6/55), (6/57), (6/61), (6/75), (6/77) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gü
nünde de hazır bulunmadıklarından, düştüler. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) 
görüşmelerine devam olunarak, 3 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

16 Nisan 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.13'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Cengiz Üretmen 
Konya Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

, Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM ' 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başka nvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

• O • • ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, salonda bulunan üye arkadaşlarımızın sayısı itibariy
le, toplantı yetersayısı konusundaki Başkanlık tereddüdü zail olmuştur. Bu sebeple, toplantı 
yetersayımız vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, yurt dışına yaptığı resmî ziyaretlere ve Mısır Cumhur
başkanı Hüsnü Mübarek ile Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın ülkemize yaptıkları ziyaretlerin öne
mine ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran inan, SHP Ankara Milletve
kili Ali Dinçer, DYP Samsun Milletvekili irfan Demiralp ve RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün aynı konuda grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanının, resmen yaptığı yurt dışı 
gezileriyle ilgili olmak üzere Sayın Genel Kurula bilgi verme talebi vardır. 

Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin'e söz vereceğim; daha sonra, talep vaki olduğu 
takdirde, gruplar adına da söz verme imkânımız var. 

Bunu peşin söyleyişimin sebebi, sayın grup temsilcilerinin, önceden taleplerini yazılı gön
dermeleri bakımındandır. 

Resmî gezilerinizle ilgili olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin, buyurun 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçe görüşmelerinden bu yana yirmialtı gün geçti, bu arada, Parlamentonun, çalışmala
rına zorunlu olarak ara vermesinden bu yana da onbeş, yirmi günlük bir süre geçti. Bu kısa 
süre içinde, Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve dış konularında çok önemli gelişmeler oldu, çok 
önemli olaylar oldu. Hükümet olarak, Parlamentoya bu konularda sürekli bilgi vermeyi gele-
nek'haline getirmiş bulunuyoruz. Ancak, Parlamentonun, bu süre içinde çalışmalarına ara ver
mesi nedeniyle, oldukça da bir zaman geçmiş oldu ve çok da yoğun konular ortaya çıktı. 
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Bu konular hakkında, kısaca, Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum. Çünkü, dış politikanın 
yürütülmesinde Parlamentonun denetimine, desteğine, uyarılarına kesinlikle ihtiyacımız var
dır. Hükümete geldiğimizden bu yana her fırsatta da bunları yerine getirmeye çalışıyoruz; bundan 
sonra da bunu sürdüreceğiz. Bugün de, bu politikamızın gereği olarak, aradan geçen kısa süre 
içinde, dış politikada gündemimizin ilk sıralarında yer alan bazı konular hakkında görüş ve 
değerlendirmemizi Genel Kurula sunmak için huzurunuzdayım. 

Değineceğim konuların yoğunluğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin ne kadar önemli 
olduğunu, karşı karşıya bulunduğumuz sorunları aşmada ne denli birliğe, bütünlüğe ve Parla
mentonun desteğine ihtiyaç olduğunu açıkça gösterecektir. 

ilk olarak, güneydoğunun bazı kasabalarında, bazı yörelerinde meydana gelen olaylar ne
deniyle yapılan istismarlar ve güvenlik güçlerinin olayları önlemesinden sonra, bunun dışarı
daki bazı yansımaları üzerinde kısaca duracağım. 

Bu olaylarla ilgili olarak Federal Almanya basın ve kamuoyunu kışkırtan asılsız ve abartı
lı haberlerin, Alman iç siyasetine de araç yapılarak, saptırılması, bazı Alman siyasetçilerinin 
ve başta Dışişleri Bakanı Gencher olmak üzere, Hükümet üyelerinin tepkilerine yol açmıştır. 

Yanlış algılamalardan kaynaklanan bu aceleci beyanlar, ilişkilerimiz açısından talihsiz bir 
gelişme olmuştur. Bu gelişmelerin arkasından, askerî işbirliğimizi aksatıcı bazı kararların da 
alınmış olması, olumsuzlukları daha da artırmıştır. 

Biz Hükümet olarak, bu durum karşısında Türkiye'nin yararlarını ve çıkarlarını da ön 
planda tutarak, sağduyulu ve soğukkanlı bir politika izledik, iki ülke arasındaki geleneksel, 
sağlam ve iki ülkeyi birbirine bağlayan çok yönlü ilişkileri de dikkate alarak, gerçekleri kendi 
kamuoyumuza ve dünya kamuoyuna çeşitli vesilelerle anlatmaya çalıştık. Sayın Başbakanımı
zın ve Dışişleri Bakanı olarak benim bu konudaki beyan ve açıklamalarımızın ayrıntılarına tekrar 
girmek istemiyorum; ancak, Alman Dışişleri Bakanının ve bazı siyaset adamlarının Türkiye'ye 
yönelik eleştirilerini, yanlış, gerçeklerden yoksun ve haksız bulduğumuzu bir kere daha belirt
mek istiyorum. 

Türkiye, demokrasi içinde, insan haklarına saygılı olarak, hukuk devletinin gücü içerisin
de PKK terörizmini etkisiz kılmaya kararlı olduğunu bir kere daha vurgulamıştır. Bu konuda 
tüm siyasal partilerimizin desteği ve özellikle o sıralarda televizyonda yapılan açık oturum, ül
kemizin temel konulardaki birliğini ve gücünü bir kere daha ortaya koymuştur. Bu, Almanya 
ile birlikte tüm dünya kamuoyuna da yansımıştır. 

Hükümetimizin, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde sağduyuyu egemen kılmaya 
çalışması etkili olmuş ve" bir süre sonra, ilişkilerin iyi bir düzeyde sürdürülmesi gerektiği, Al
man Hükümeti tarafından da teyit edilmiştir. Bilindiği gibi, Başbakan Kohl'ün 2 Nisanda Fe
deral Alman Parlamentosunda yaptığı konuşma ve Sayın Başbakanımızın 3 Nisan tarihindeki 
açıklamaları, ilişkilerin sürdürülmek istenmesinin açık delilleridir. Son gelişmelerin seyri için
de, gerek Başbakan Kohl, gerek Dışişleri Bakanı Genscher, Parlamentoda ve sözcüleri aracılı
ğıyla yaptıkları açıklamalarda, PKK'yı, açıkça bir terör örgütü olarak tanımlamışlar ve kına
ma yoluna gitmişlerdir, öte yandan, askerî yardımın askıya alınması kararının, zorlama bir 
hukukî yorumdan kaynaklanan yanlış bir adım olduğu, giderek daha iyi anlaşılmaya başlan
mıştır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi, kuşkusuz iyi olacaktır; ancak önemli olan, Hükümetimi
zin, ülkenin güvenliğini, birliğini ve bütünlüğünü her şeyin önünde ve üstünde tutmaktaki az
mi ve kararlılığıdır. Bu konudaki en büyük gücümüz ve desteğimiz, her zaman olduğu gibi, 
Yüce Parlamento olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi Almanya ile olan ilişkiler, bir donma noktasına gelmiştir. Bu 
ilişkilerin iyi olmasının, iki tarafın da yararına olduğu açıkça belirtilmiştir; ama, bu konuda 
önümüzdeki dönemde atılacak olan adımların, Federal Almanya tarafından gelmesi gerekli gö
rülmektedir. Çünkü, konunun bu noktaya getirilmesinin esas sorumlusu, Federal Almanya Hü
kümetidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 25 Martta Helsinki'de Avusturya Dışişleri Bakanı Sa
yın Mock'Ia yaptığım ikili görüşme sırasında, kendisine, Türkiye'deki terör konusunda bilgi 
vermiş olmama karşın, bu görüşmenin üzerinden bir hafta bile geçmeden, Avusturya'nın AGİK 
insanî boyut mekanizmasını işleterek, ülkemizden bilgi isteminde bulunması, yadırganacak ve 
kabul edilemeyecek bir davranıştır. 

Kuşkusuz, mekanizmayı işletmek, AGtK'e katılan, üye olan her ülkenin hakkıdır; ancak, 
bu mekanizmanın, olur olmaz zamanda ve şekilde değil, sorumlu bir anlayışla harekete geçi
rilmesi gerekir. Aksi halde, bu sürecin saygınlığı kalmaz. Kaldı ki, PKK terörizmi ile mücade
lede, üyesi olduğumuz hiçbir kuruma veremeyeceğimiz bir hesap da yoktur. Bu itibarla, Avus
turya Hükümetinin istemine de gereken yanıt, gereken içerikte ve gereken ağırlıkta, zamanında 
verilmiştir. 

Bu yanıtta, özetle, gerçekler ortaya konulmuş; demokrasi, insan hakları ve ülkemizin top
rak bütünlüğüne yönelik silahlı şiddet eylemleri karşısında güvenlik güçlerimizin görevlerini 
yerine getirdikleri açıkça vurgulanmıştır. 

öte yandan, Avusturya'ya verilen yanıtta, AGİK Viyana Sonuç Belgesinde, terörizmin hiçbir 
koşul altında haklı gösterilemeyeceğinin açıkça belirtildiği ve AGÎK kurallarında, tüm katılım
cı ülkelerin, terörizmle mücadelede işbirliği yapmalarını üstlenmiş olduklarına da dikkat çe
kilmiştir. AGİK'in insanî boyutu çerçevesindeki sorumluluğun gereğini yerine getirmeyen dev
letlerin, sürecin bu boyutunu ihlal ettikleri açıkça belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, Avusturya'ya 
bir anlamda bir ikaz da yapılmıştır. 

Avusturya'nın, AGİK'in insanî boyutunun gereği olarak, bu konuda Türkiye ile işbirliği 
yapması gerekirken, bu konuda aceleci bir davranış içine girmesi, hiçbir şekilde kabul edile
mez. Avusturya Hükümetinin de, bu son derece haklı çağırımıza uyarak, terörizmle mücadele
de, Türkiye ile işbirliği yapmak ve ülkesindeki PKK faaliyetlerini engellemek suretiyle, kendisi
nin, AGİK yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmesini ümit ediyor ve bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki terör olgusunu saptıran asılsız haberlerin 
ve bu haberlere dayandırılan yanlış ve çarpık yorumların yol açtığı haksız ve kabul edilemez 
eleştirilerin bir örneğini de, Avrupa Topluluğu vermiştir. Avrupa Topluluğu, önce 1-2 Nisan 
tarihinde Lizbon'da siyasî direktörler düzeyinde yaptığı toplantıda bir karar almıştır. Bu kara
rın, "Trioka" tarafından; yani Hollanda, Portekiz ve İngiltere büyükelçileri tarafından Dışiş
leri Bakanlığına sözlü olarak iletilmesine karar verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kararın içeriğinde rahatsız edici hiçbir konu yok; ama Dışişleri Ba
kanlığı olarak, Hükümet olarak, ilke olarak, Avrupa Topluluğunun böyle bir konuyu günde
mine almış olmasını ve böyle bir konuyu görüşmüş olmasını kabul eSemedik, bunu haklı gör
medik ve Dışişleri Bakanlığı olarak, o gün yapılan bir açıklamada, bunu sert bir dille ortaya 
koyduk. 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bu kararlarda çoğunlukla, genel olarak terör kınanıyor. Bu
gün dünyada açıktan terörü destekleyebilecek hiçbir ülke tasavvur edilemez; biz de, Türkiye'
nin konumuyla ilgili yanlış bilgilere dayalı bu kararları, bu uygulamaları kabul etmediğimizi 
açıklıkla ortaya koyduk. 

Bu arada, Avrupa Parlamentosunun 9 Nisanda kabul ettiği karar tasarısını da kesinlikle 
kabul edemeyiz ve bu karar tasarısına karşı Dışişleri Bakanlığı, Hükümetimizin görüşünü açık 
bir dille ortaya koymuştur. 

Bütün bu konularla ilgili olarak söylenmek istenilen şudur : Konuları bu şekilde ele alma
larının, ortaya koymalarının, dolaylı biçimde de olsa, teröre destek ve cesaret vereceği açıkça 
ortaya konulmuştur. Gerek Avrupa Topluluğuna, gerek Avusturya'ya ve gerekse de diğer ülke
lere, bu konudaki yanlış bilgilere dayanılarak yapılan açıklamaların, dolaylı bir biçimde, Tür
kiye'deki teröre destek verme anlamına geleceği, teşvik anlamına geleceği açıklıkla ifade edil
miştir. , • • 

Bütün bu gelişme ve girişimlerin dışında, teröre yönelik kararlı mücadelenin, yöre halkına 
yönelik gibi gösterilmesini ise, gerçek dışı, haksız ve anlamsız buluyor ve asla kabul etmiyoruz. 
Bunları, yüzyıllardır birlikte, iç içe ve kardeşçe yaşayan vatandaşlarımıza karşı da bir haksızlık 
olarak görüyoruz ve kesinlikle reddediyoruz. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, tabiî, gündemden düşmeyen bir diğer önemli 
konu da, Dağlık Karabağ'daki sorunlardır. Dağlık Karabağ'da ateşkesin zaman zaman ciddî 
'bir biçimde ihlal edilmesini ve çatışmaların yer yer devam etmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Ha
len bölgede durum son derece karışıktır. Bilindiği gibi, Hükümetimiz, başından beri konuyla 
çok yakından ilgilenmiş, bölgedeki istikrar ve barışı tehdit eden bu konunun barışçı yolla çö
zümü için gerekli tüm girişimleri yapmıştır. Daha önce Viyana'da AGİK Kıdemli Memurlar 
Toplantısının aldığı karar, son defa Helsinki'deki Bakanlar Konseyi Toplantısında onaylanmış 
ve Karabağ sorununun barışçı yolla çözümü için, Beyaz Rusya'nın Başkenti Minsk'te barış kon
feransının toplanmasına karar verilmiştir. Tabiî, bu arada AGÎK kararlarının onaylanmış ol
masının önemli yanları var; bunlardan birkaç tanesinin altını çizmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun açıkça belirtilmiş olma
sı; ikincisi, zorla toprak değişiminin kabul edilemeyeceği, sınırların değişemeyeceği gerçeğinin 
açıklıkla ortaya konulmuş olmasıdır. . 

Bilindiği gibi, Minsk'te yapılacak olan barış konferansına Türkiye de katılacaktır. Barış 
konferansının başkanı, zamanı ve katılım düzeyi tam olarak belirlenmemiştir; ancak, son ya
pılan görüşmelerden sonra, o konferansın başkanlığını, İtalyan bir diplomatın yapması konu
sunda görüş birliğine varılmıştır, italyan diplomat, önümüzdeki günlerde, AGİK dönem baş
kanı Çekoslavakya Dışişleri Bakanını ziyaret ederek, o konudaki girişimlerine başlayacaktır. 
Bu arada, Türkiye'ye de gelmesinin söz konusu olduğu, dün telefon görüşmesi yaptığım İtal
yan Dışişleri Bakanı tarafından ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, konferansın, barışçı ve kalıcı bir çözüm getirmesi için gerekli çalış
maları sürdürüyoruz. Uyuşmazlığa, Karabağın, Azerî toprağı olduğu gerçeğini saklı tutan ve 
Karabağ'da yaşayanların insan haklarını sağlam güvencelere bağlayan çerçevede barışçı bir çö
züm bulunması konusundaki temas ve çabalarımız devam etmektedir. Bu çabalarımız sırasın
da, konferansa katılacak ülkelerin tümüyle diyaloga açık olmaya ve bunlar arasında diyalogu 
teşvik etmeye devam edeceğiz. 
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Azerbaycanla ilişkilerimizi yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. En son, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Başkanlığındaki bir heyetimiz Azerbaycan'ı ziyaret etmiş, görüşmeler yapmış, geliş
meler hakkında bilgi almış ve iki gün önce Türkiye'ye dönmüştür. 

Azerbaycan'daki iç politik gelişmelerin, kısa zamanda, demokratik ve istikrarlı bir siyasal 
yapıya kavuşması, bu ülkenin, ulusal hak ve çıkarlarını savunması açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, 7 Haziran'da yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı seçimi
nin Azerbaycan'a bir an önce demokratik ve istikrarlı bir rejim getirmesini içtenlikle diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu süre içinde, diğer önemli bir konu olan Libya'daki 
gelişmeler üzerinde de durmak istiyorum. Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
748 sayılı kararıyla, Libya konusunda bir yaptırım uygulama yoluna gitmiştir. 

Hükümetimiz, Pan-Am ve Uta uçaklarının düşürülmesinde sanık olduğu ileri sürülen iki 
Libya vatandaşının yargılanmaları sorununa ilişkin olayları ve bununla ilgili 748 sayılı kararın 
alınışına varan gelişmeleri çok yakından izlemiştir. 

Dost ve kardeş Libya'nın bu olaydan olumsuz olarak etkilenmemesi için, Hükümete gel
diğimiz günden beri gerekli tüm çabalar gösterilmiştir. Bu dönemde, Libya lideri Sayın Kadda-
fi'nin ülkemize gelen özel temsilcileriyle ve yetkilileriyle görüşülmüş, konunun ciddiyeti anla
tılmış ve sanıklara yöneltilen ağır suçlamalar ışığında, iddiaların gerçek dışı olduğunun her
hangi bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlanmasının Libya tarafına düştüğü, açıkça 
vurgulanmıştır. 

Hükümet olarak, uyuşmazlığın, yaptırımlar aşamasına gelmeden, diyalog yoluyla çözüm
lenmesi için, tüm ilgili taraflar nezdinde, son aşamaya kadar, gerekli telkinlerde bulunulmuş
tur. Bundan sonra da, konunun daha ileri bir aşamaya gelmeden çözümü için gerekli çabaları 
göstermeye devam edeceğiz. Ancak, değerli arkadaşlarım, kendisi de terörizme hedef olan Tür
kiye'nin, tedhişçiliğe, terörün, zorun her türüne karşı olduğu ve bu alanda etkili bir uluslarara
sı işbirliğine önem verdiği bilinmektedir. 31 Mart tarihli 748 sayılı Güvenlik Konseyi kararı da 
bu anlayışla değerlendirilmektedir. 

Kararda, Libya'ya tanınan süre dün akşam sona ermiştir. 

ö te yandan, Uluslararası Adalet Divanı da, 14 Nisan'da, uyuşmazlığa ilişkin ara kararını 
açıklamıştır. Ancak, Divanın nihaî bir karara varabilmesinin, aylar hatta yıllar alabileceği an
laşılmaktadır. Konu, bu veriler ışığında yeniden değerlendirme aşamasındadır. 

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler \hsasi çerçevesindeki yükümlülüklere saygı duyduğu açıktır; 
ancak, kardeş Libya ile ülkemiz arasında önemli ilişkiler olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle
dir ki, bu uygulamadan, Libya'da işçilerimizin ve işadamlarımızın bulunması nedeniyle, Tür
kiye'nin, insanî yönde etkilenecek başlıca ülkeler arasında yer aldığı gerçeği de görmezlikten 
gelinemez. Tutumumuzu belirlerken, konunun tüm boyutlarını dengeli bir biçimde ele almak 
zorunluluğu karşısında olduğumuzun, tüm taraflarca anlayışla karşılanacağını ümit ediyoruz. 
Bu konudaki girişim ve diyaloglarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, dün akşamdan itibaren 
Libya ile hava seferleri durdurulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentonun, çalışmalarına ara verdiği bu süre içinde, 
Kıbrıs konusuyla da ilgili olarak önemli gelişmeler olmuştur. Bilindiği gibi, Hükümetimiz, Kıbrıs 
konusunda da adil ve barışçı bir çözüm yolu aranması çabalarına yardımcı olmaya ve bu konu
da birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevlerini desteklemeye devam etmektedir. 
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Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Genel Sekreterinin son raporu üzerine, 
Kıbrıs konusunda yeni bir karar kabul etmiştir. 750 sayılı bu kararda, çözümün, siyasî bakım
dan eşit iki toplumdan oluşan iki kesimli bir federal devlet temeline dayanacağı teyit olun
maktadır. 

Gerek rapor, gerek Konsey kararı, Türk tarafınca dikkatli bir değerlendirmeye tabi tutul
maktadır. Bu konuda çok fazla ayrıntıya, bu aşamada girmek istemiyorum; ancak, yüksek hu
zurlarınızda şu hususu önemle vurgulamak istiyorum : 

Türkiye olarak dilek ve temennimiz, bir bütün oluşturduğu son Güvenlik Konseyi kara
rında da belirtilen ve düşünceler dizisi olarak bilinen paketin, olgunlaştırılarak, Kıbrıs'ta ta
rafları bir çözüme götürmesi ve bu amaçla, Kıbrıs'taki iki toplumun yapıcı, yaklaşım ortaya 
koymalarıdır. Halen süren görüş ayrılıklarının -Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilci
leri vasıtasıyla- bu kez sürdürülecek temaslar ve iki toplum arasında doğrudan görüşmeler yo
luyla giderilmesini içtenlikle arzu etmekteyiz. Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinin ve Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin bu düşünceler dizisinin.oluşumuna bugüne kadar yaptığı ve takdirle 
karşıladığımız katkılarının, karşı taraftan mukabele görmesi, Ada'ya barışı, daha çabuk bir 
şekilde getirecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzün en önemli gelişmelerinden biri de, eski 
Yugoslavya Federasyonunun kapsadığı alanlarda meydana gelen olaylardır. Bilindiği gibi, Tür
kiye, bir süre önce, hiçbir ayırım yapmadan, bağımsızlıklarını ilan eden eski Yugoslavya'daki 
dört cumhuriyeti de tanımıştır. 

Bu kararımızın ne kadar yerinde olduğunu, ne kadar isabetli olduğunu, o bölgelerdeki 
gelişmeler çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. 

Bosna - Hersek'in tanınmasındaki gecikme ile, Makedonya'nın tanınmasının halen erte
lenmekte olması, bölgedeki istikrarsızlığı artırmıştır ve artırmaktadır. 

Bosna - Hersek'in toprak bütünlüğünü tehdit eden ve oradaki insanların büyük üzüntüle
rine yol açan gelişmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, büyük bir endişeyle izle-. 

' mekteyiz. 
Bu üzücü gelişmelerin durdurulması için, Türkiye, ikili ve çok taraflı plandaki girişimleri

ne devam etmektedir, bu çerçevede, islam Konferansı örgütüne, Dönem Başkanı sıfatıyla, ta
rafımdan bir çağrıda bulunulmuştur. 

. Yine, Türkiye'nin aktif destek ve katkısıyla, dün, Helsinki'de devam etmekte olan AGİK 
İzleme Toplantısında Genel kurul kuvvetle ve AGİK ölçülerine göre sert bir karar almıştır. 

AGİK kararında, Bosna - Hersek'in toprak bütünlüğü desteklenmekte, ateşkes için çağrı 
yapılmakta, komşuları, Bosna - Hersek'e müdahale etmemeleri hususunda uyarılmakta ve net 
bir şekilde, Sırp milisleri ve Yugoslav Ordusunun hareketlerinden ötürü, Yugoslavya kınan
maktadır. 

AGÎK kararında ayrıca, Sırbistan ve Yugoslavya orduları, Bosna - Hersek'in bağımsızlığı
na, sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve meşru hükümetine saygı göstermeye davet edilmekte, 
aksi hareketin AGİK üyeliğini tehlikeye düşüreceği kaydedilmektedir. Bu arada, Bosna - Her
sek'in, çok ivedi ilaç ve benzeri gıda yardımı talepleri tarafımızdan karşılanmaktadır. 

Ayrıca, ülkedeki son durumları yerinde görmek üzere ve ihtiyaçları belirlemek de Türki
ye'nin yapabileceklerini saptamak amacıyla, Bosna - Hersek'e bir heyet gönderilmiştir. Temen
nimiz, Bosna- Hersek'in bir an önce yeni bağımsızlık döneminde huzur ve sükûna kavuşmasıdır. 

— 198 — 



T.B.M.M. B : 65 16 . 4 . 1992 O : 1 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada, son günlerde ülkemize üst düzeyde önemli 
iki ziyaret olmuştur; bunlara da değinerek konuşmamı bitireceğim. 

8-9 Nisan tarihlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek; 13-14 Nisan tarihlerinde 
de Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ülkemizi ziyaret etmişlerdir. Her iki ziyaret de kendi çer
çevesinde, Türkiye bakımından önemli ve olumlu sonuçlar vermiştir. 

Arap dünyasının önde gelen ülkelerinden Mısır ile ilişkilerimizin son yıllarda takip ettiği 
olumlu seyir, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in ziyaretiyle daha da pekişmiştir. 

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler, son yıllarda giderek gelişmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle şunu açıkça belirtmek istiyorum: Elbette ki, ülkelerin 
birbirleriyle ilişkilerinde, çıkarlar ve yararlar her zaman- birinci plandadır ve yine, ülkeler ara
sında dış politika konularında sürekli dostluklar, sürekli düşmanlıklar da olmaz. Bütün bu iliş
kilerimizde, Türkiye'nin yararının ve çıkarının gerektirdiği dikkatle ve özenle, konular üzerin
de durulmuştur. Bu ziyaret sırasında Türkiye ile Fransa arasında önemli görüşmeler yapılmış
tır. Ziyaretin zamanlaması ve düzeyi son derece önemlidir. Sayın Mitterrand, beş bakanı ile 
birlikte Türkiye'yi ziyaret etmiş; gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Sayın Başbakanımız ve 
Sayın Başbakan Yardımcımızla yaptığı görüşmelerde, gerek Türkiye'nin terörle mücadelesin
de, gerek Türkiye-Fransa ilişkilerinde, gerek Avrupa'nın alacağı yeni şekilde, Türkiye'nin rolü 
üzerinde önemle durulmuştur. Sayın Mitterrand, konuşmalarında özellikle, Avrupa birliğinin, 
Avrupa geleceğinin, Türkiyesiz olamayacağını; Türkiye'nin, bu birlik içerisinde mutlaka yer 
almasının zorunlu olduğunu açıkça söylemiştir. 

Bu görüşmeler ve ziyaretler çok yararlı olmuş, özellikle terör konusunda bakış açılarımız 
arasında, insan hakları ve demokrasi konularındaki görüşlerimiz arasında önemli yakınlık ve 
benzerlik olduğu açıkça görülmüştür. 

Sayın Mitterrand'ın beş bakanla yaptığı bu gezi, Türkiye'nin, terörle mücadele ile, insan 
hakları ve demokrasi arasındaki ayrımı daha iyi ortaya koyması bakımından da son derecede 
yararlı olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin yakından izlediği gibi, geçtiğimiz günlerde, 
birisi komşumuz olmak üzere, üç ülkede genel seçimler yapılmıştır. 

İngiltere'de, bugünkü iktidar, dördüncü defa işbaşında kalmıştır. 
ttalya'daki koalisyon hükümeti oy kaybetmekle birlikte, yine de iktidar çoğunluğunu sağ

lamıştır. Ancak, İtalya'da hükümetin ne zaman ve ne şekilde kurulacağı henüz açıklık kazan
mamıştır. 

Komşumuz İran'da da Cumhurbaşkanı Sayın Rafsancani seçimlerden güçlenerek çıkmış
tır ve geçmişe oranla daha geniş bir siyasal desteğe kavuştuğu anlaşılmaktadır. 

Bütün bu seçimlerin, dostluk ve işbirliklerine önem verdiğimiz ülkelerin halklarına hayırlı 
olmasını ve başarılar getirmesini diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özetlemeye çalıştığım bu iki haftalık dış politika olay
ları ve gelişmeler, ülkemizin ne denli önemli olduğunu ve yine, dünyadaki yeni yapılanma ve 
oluşumlardan sonra Türkiye'nin ne denli bu gelişmelerin odak noktasında olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

. Hükümet olarak, coğrafyanın ortaya koyduğu konumla, Türkiye'nin öneminin getirdiği 
sorumluluğun bilincinde olarak, ülkemizin yararını ve çıkarını her şeyin üstünde tutarak bir 
dış politika izlemeye devam edeceğiz. 
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Gerek komşularımızla, gerek bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde ve kendi aralarındandaki so
runların çözümünde diyalog ve barışı, temel çözüm olarak görmekteyiz. 

Yine, Türkiye ile yakın ilişkiler içindç olan Bosna-Hersek'teki Müslüman halk gibi, Azer
baycan'daki kardeşlerimiz gibi, o ülkelerin de, gerek sorunlarıyla, gerek oradaki insanların so
runlarıyla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. 

Dünyanın girdiği bu yeni dönemde, barışın, demokrasinin, özgürlüğün ve insan hakları
nın, yaygınlaşarak, evrensel bir boyut kazanması için, Türkiye olarak tüm katkıları yapmaya 
devam edeceğiz. 

Bütün bu politikaların yürütülmesinde, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da, siyasî 
partilerimizin, Parlamentomuzun ve siz değerli üyelerimizin, uyarı, değerlendirme ve katkıları 
büyük önem taşıyacaktır. Bütün bunların, yürüteceğimiz politikaya güç katacağına inanıyo
ruz. Bu nedenledir ki, her gelişmeden ve her olaydan, Parlamentoyu, zamanında bilgilendir
meyi bir görev olarak görüyoruz. 

Bana bu konuşma olanağını verdiği için Sayın Başkana ve beni sabırla dinlediğiniz için 
siz Parlamentomuzun değerli üyelerine saygılarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum efendim. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklamalarınızdan dolayı biz de teşekkür ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 60 inci maddesine göre, Sayın Hükümetin açıkla

masını takiben gruplara söz vereceğim. 
İlk talepte bulunan, Anavatan Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran tnan, 

buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Dışişleri Bakanımız, bir gündem dışı konuş

mayla her biri birbirinden öıiemli olan dokuz ayrı konuyu işlediler. Doğrusu, bu çok büyük 
bir mahareti gerektiriyor. Bundan dolayı kendilerini kutlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu dokuz konunun büyük kısmı, dünyanın çok süratli gelişmeleri 
karşısında maalesef aktüalitesini kaybetmiş ve neredeyse maziye mal olmakta bulunan konu
lardır. Kendilerinin de başta belirttikleri konular dolayısıyla dışarıda, biri Hollanda, biri Nor
veç, biri de Almanya olmak üzere en az üç tane Avrupa memleketinde Türkiye'deki durum 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır; ama, bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi durumu 
hakkında bir görüşme yapmamıştır, hem de -ne.zaman yapmamıştır- Türkiye'de demokratik
leşme, şeffaflaşma, Parlamentonun üstünlüğü, müesseselerin işletilmesi münakaşalarının zir
veye çıkarıldığı bir dönemde yapmamıştır. Parlamento, bütün bu gelişmeler sırasında devre dı
şı kalmış ve bu üç yabancı memleket parlamentoları Türkiye hakkında görüşürken Türk parla
menteri, bazı konuları ya yabancı televizyon ekranlarından, basından veya bazen kendi televiz
yonunun ekranından, âdeta kendisinin yerine kaim olmak tehlikesini gösteren liderlerle yapı
lan açık oturumlarla takip etmiştir. Bunu kabul etmek ve izah etmek mümkün değildir; gayet 
açıklıkla söyleyeyim. Gönül isterdi ki, bu, "çok ciddî olaylar ve gelişmeler konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ne düşünüyor?" imkânı sağlanmalıydı. 

Bu çerçevede şunu da ifade edeyim : Sayın Bakanın dışarıda bazı tepkilere yol açtığını 
ifade ettiği olaylar konusunda, Cumhuriyet Hükümetinin henüz içeride kendi milletine yaptığı 
bir açıklama yoktur. 21 Mart olayları ve ondan sonraki olaylar hakkında bir sayın valinin 
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ağzından tesadüfen 82 insanın hayatını kaybettiği sözü çıkmıştır, yabancı kaynaklar "100 kişi" 
diye bu haberi vermiştir; ama, bunun kaçı sivildir, kaçı güvenlik kuvvetlerindendir veya diğer 
kuvvetlerin mensubudur ya da teröristtir, söylenmemiştir, bunun ortaya konulması lazımdır. 

Bir diğer mesele de şudur : Sayın Bakanımız haklı olarak bir dış memleketin ve sonra bir 
başka memleketin, Almanya'nın ve Avrupa Parlamentosunun Türkiye hakkındaki tepkilerini 
ifade ettiler ve kendilerinin, Hükümet olarak buradan, kürsüden bu tepkilere karşı vaki olan 
cevap ve tutumlarını ifade buyurdular. Ama başka bir hakikat de var. Sayın Bakanın mensubu 
olduğu siyasî partinin bölgeye bizzat gönderdiği inceleme heyetinin verdiği raporla bu memle
ketlerin ve Avrupa Parlamentosunun iddiaları çakışmaktadır. Sayın Bakan, Hükümet olarak 
buna ne diyeceksiniz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu ortada iken, bu memlekete dönüp de, nasıl inandırıcı bir cevap verebileceksi
niz? Bunu açıklığa kavuşturmak lazım. Kendi içinizde bunu çözmeniz lazım. Bu rapor doğru 
mudur, değil midir? Bu rapor, devleti itham etmektedir, Hükümeti suçlamaktadır ve üstelik 
Hükümet ortağı bir sayın partinin sayın parlamenterleri ve icra makamlarında, partinin yöne
timinde görevli bulunan değerli arkadaşların imzasıyla gelmektedir!.. Bu ortada iken, milletle
rarası forumlarda kendinizi zor savunursunuz Sayın Bakanım, çok zor savunursunuz. Bunu 
açıklıkla ortaya koymak lazım. Hükümetin ortağı olan bir sayın siyasî partinin mensupları, 
kendi raporları ile devleti, güvenlik kuvvetlerini ve Hükümeti itham ediyor ve suçtuyorsa, bu
nu, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk kamuoyuna ve dışarıya izah etmeniz çok zor olur. 
Bunun da üzerinde durmak lazım ve temenni ederim ki, bunu vesile bilerek mesele buraya ge
tirilir ve daha geniş bir çerçevede görüşülmek suretiyle, hem raporun sahipleri mahiyeti hak
kında görüşlerini ifade etmek imkânına sahip olur, onların mensup olduğu sayın siyasî parti
nin tutumu ortaya çıkar; hem de bunun karşısında Hükümetin tutumu belirlenir ve bu vesiley
le muhalefet partilerinin de değerlendirmelerini ve görüşlerini ortaya koymaları imkânı ortaya 
çıkmış olur diye düşünüyoruz. Bunu mutlak şekilde yapmak gerekir diye düşünürüz. 

Eğer, Parlamento devre dışı bırakılmak isteniyorsa, bundan daha mükemmel bir yol yok
tur. Böyle, üç hafta, beş hafta arayla buraya çıkıp bir gündem dışı konuşmada sekiz - dokuz 
meseleyi ar arda sıralamak suretiyle konuyu geçiştirmek... buna, demokrasi ve parlamenter 
sistem demek çok zor olur. Bunu üzülerek ifade ediyorum. 

Aslında, bu meseleleri zamanında ve aktüel bir şekilde getirirseniz, bu vesile ile muhalefe
tin de -memleket ve devlet bağlılığı dolayısıyla- size desteğini zamanında vermesinin şartlarını 
ortaya getirmiş olursunuz. Bu şartlar da olmayınca, tabiatıyla, biz de çok defa, kendi vazife
mizi gereği gibi yapamaz hale geliyoruz. 

Sayın Bakanın temas ettiği diğer konular, Azerbaycan, Dağlık Karabağ konusu... Türki
ye'nin burada verdiği imtihan iyi olmamıştır, gayet açıklıkla söyleyeyim, üzücü olmuştur. Bu 
mesele, bir ara, Erzincan deprem felaketi dolayısıyla kamuoyunun dikkati dışına çıkarılmış; 
sonra, 21 Mart olayları ve onu takip eden elim gelişmeler dolayısıyla gene kamuoyunun dik
katleri dışına çıkmış ve bugün neredeyse unutturulma noktasına getirilmiştir. Ateş kesildi, ke
silmedi... Sayın Bakan, benden daha rahat takip edebilecek durumdadır; bu meselede, İran 
diplomasisi bizden daha aktiftir, dörtlü bir konferansta, tran, taraf olarak bulunmayı kabul 
ettirmiştir. Şimdi soruyorum, bu konuya tran mı daha yakın, Türkiye mi daha yakındır? 

Yine Sayın Bakanın, gerek dışarıda ve gerek burada, çok ısrarla sığındığı ve sözünü ettiği 
AGİK'in bir yaptırım gücü yoktur. Forumdan foruma gitmekle, karar tasarısı çıkarmakla 
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bir yere varılamaz. Burada hareket noktası şudur : Tecavüze uğramaktadır Azerbaycan, Aslın
da, Azerbaycan'a yapılan tecavüzle Kuveyt'in işgali arasında hiçbir fark yoktur. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) îkisi de Birleşmiş Milletler Şartına aykırıdır, ikisi de Paris şartına aykırı
dır ve Birleşmiş Milletlerin bir üyesi olarak, Türkiye'nin, bu konuda bir vecibesi vardır; Bunu, 
Kuveyt konusunda, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler koalisyonuna paralel olarak yeri
ne getiren bir Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haksız tecavüze uğradığı bir dönemde bir nevi taraf
sızlık gayreti içerisine girmesi, kamuoyumuzca da yadırganmış, dünyaca da biraz garip görül
müş ve özellikle bize büyük ümitler bağlayan yeni Müslüman ve Türk cumhuriyetleri üzerinde 
Türkiye'nin inandırıcılığı ve güvenilirliği bakımından istifhamlar meydana getirmiştir. Bugün, 
bu elim vaziyet, halen de devam etmektedir, feci bir şekilde devam etmektedir. 

Binaenaleyh, bunun çözümlerini AGlK'te, AGİK heyetinde aramak noksandır ve yanlış 
olur. Bu, aslında, gayet açıklıkla söyleyeyim; diplomaside gerçek problemden, meseleden kaç
maktır, uzaklaşmadır ve çözümü bir nevi başka mercilerde aramaktır. Bunu doğru bulmadığı
mızı burada ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Eğer kusurlu taraf Azerbaycan olsaydı, mütecaviz olsaydı, Hükümetin göstereceği tered
dütleri anlar ve bir ölçüde desteklerdik; ama tevavüze uğrayan bir kardeş devletin, bir komşu 
devletin meselelerinin uzağında kalmak ve sonra da kalkıp yeni Türk dünyasıyla, dışarıdaki 
Türk devletleri politikasıyla bunları bağdaştırmak çok zor olur. 

Aynı hadise Bosna-Hersek'te de cereyan etmektedir. Orada da Türkler ve Müslümanlar 
bugün geniş bir katliama tabi tutulmaktadır, ağır bir şekilde katliama tabi tutulmaktadır. Ba
sına yansıyan alarm ve imdat çağrılarını görmektesiniz. Sayın Bakanın bu konuda da sözünü 
ettiği çözüm AGİK konferansı kararlarıdır ve bununla da bir yere varılmaz. Arada ne oluyor: 
İnsanlar ölüyor, kayboluyor. 

Bakınız, bölgenin kuzeyi kendi sınırını tespit etti, Hırvatistan ve Slavonya'da sınır oturdu. 
Bu sefer onun güneyini karıştırmaya devam ediyor. Bosna ve Hersek'te Hırvatları, Müslüman
ları, Türkleri ve Sırpları birbirine kestirmekte ve üstelik yakınlıkları dolayısıyla büyük imkân 
ve takviye verdikleri ve organize ordunun da emrine geçen Sırplar, öbür tarafı devamlı bir şe
kilde ezmekte ve yok etmektedir. 

Balkanlar'da da Türkiye büyük bir güçtür. Politikada kullanmak istediğimiz zaman -ki, 
hakkımızdır- Türkiye, Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Kafkasya'da bir denge unsurudur diyoruz; 
doğrudur; ama denge unsuru olmak sadece lafta ve edebiyatta kalmakla olmaz. (ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, şimdi burada Türkiye'nin çok ciddî bir tercih yapması zamanı gelmiştir, bunu 
yapmaya da mecburdur. Türkiye risk kabul etmeden büyük devlet rolünü oynayamaz. Riskleri 
kabul edeceksiniz, riske gireceksiniz, sorumlulukları yükleneceksiniz. Yoksa on sene, yirmi se
ne, otuz sene önceki politikayla bugünkü dünya gelişmeleri ve meseleleri karşısında bir rol oy
namanız mümkün değildir. Yani ayağımı suya sokmadan caddede yürüyeceğim, sonra da her
kes beni alkışlasın!.. Mümkün değil efendim, ayağınız ıslanacaktır, bazen bedeli de gerektiğin
de ödenecektir. Riski aldığınızda her zaman kârlı çıkacaksınız da demek değildir; ama, vazife-
njzi yapacaksınız. Nerede yaptı Türkiye bunu? 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta yaptı ve 
Türkiye'nin bunu yapması gereken yerler vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin bugünkü dünya dengelerinde, blokların silindiği ve Türk Devletinin önüne 
tarihî ve kültürel bakımdan Osmanlı İmparatorluğu mirasının bir nevi gelmekte bulunduğu 
bir dönemde, kırk sene önceki tutucu politikayla yoluna devam etmesi demek.kendisini inkâr 
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etmesi demektir. Eğer bu rolü reddediyorsanız -ki, o mesajlar zaman zaman veriliyor- o za
man çok kayıp olur, tarihle ters düşersiniz ve bugünkü dünya realiteleriyle de ters düşersiniz; 
bunu da kabul etmek lazım. Binaenaleyh, Balkanlar'da olanları uzaktan seyredeceğim ve mer
cilere şikâyet edeceğim; Kafkasya'da olanları mercilere şikâyet edeceğim tutumuyla hiçbir yere 
varılmaz. Aslında bunun benzetmeleri bizim dilimizde çoktur; ama bu benzetmeleri yapmak 
istemiyorum ve sadece bu şekliyle ifade etmekle yetiniyorum. 

Sayın Bakanımız Kıbrıs'tan da söz ettiler. Birleşmiş Milletler yeni Genel Sekreterinin ha
zırladığı rapor ve bu rapor üzerine Güvenlik Konseyinden çıkan yeni karar, bir ölçüde dengeli
dir ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından da olumlu bir görüş almıştır. Yalnız, dünyada ve 
bölgemizde bazı eğilimler var, "Bu badirede şu Kıbrıs meselesini de elden çıkaralım" diye. Bu 
yolda bazı tertipler ve bazı baskılar da var; buna karşı'çok dikkatli olmak lazım. Kıbrıs mese
lesi, herhangi bir memleketin seçim kampanyası malzemesi haline de getirilemez; bunda da 
çok dikkatli olmak lazımdır. Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin iradesi dışında her
hangi bir çözüme de götürülemez, götürülmesi de mümkün değildir. 

Geçen akşam bir vesileyle karşılaştığım demokrat bir Amerikan senatörü -bazı parlamen
ter arkadaşlarımız da vardı- bir söz etti: Türkiye'nin problemlerle karşılaştığı ve zorluklar için
de bulunduğu bir dönemde, acaba şu Kıbrıs meselesini elden çıkarsa olmaz mı, dedi. Bu söz 
aslında, bazı beyinlerde ve kafalarda nasıl düşünücelerin geliştirilmekte bulunduğunun bir ifa
desidir. Buna karşı çok dikkatli olmak lazımdır. Bu alanda, bizim, bilinen ve tarihî bir alice
nap tarafımız vardır. Şu meseleleri halletmek... Bu meseleleleri halletmek isticalinin bizden gel
mesi için hiçbir sebep yoktur. Açıklıkla söyleyeyim; resmî çevrelerimizin her dönemde -şimdiki 
Hükümet için bahis konusu değildir- ve bilhassa basınımızın her vesile ile "Kıbrıs meselesi ne 
oluyor, çözüm ne zaman" demesi çok yanlıştır. Kıbrıs meselesi, Kıbrıs toplumu bakımından 
halledilmiştir; çözüm getirmek istiyorsa öbür taraf getirir... (ANAP ve RP sıralarından alkış
lar) Ne istediğini ortaya koyar. Bahis konusu olan nedir?.. Türk toplumunun orada yok edil
mesini önlemek, orada kan dökülmesini önlemek, orada güvenlik içinde yaşama şartlarını sağ
lamaktır ve bu gerçekleşmiştir; biz başka neyi arıyoruz? Niye ben çözüm peşinde koşayım da, 
bir nevi taviz veren memleket durumunda kalayım? öbür taraf çözümlerini getirsin ve eğer 
bu çözüm teklifleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kabule şayansa ve bu çözümler 
eğer Kıbrıs'ın toprak varlığını, bağımsızlığını ve onun içinde iki bölgeli bağımsız iki devletin 
kendi kaderine hâkim olma sistemini getirirse, o zaman bu konu görüşülür, ama ben niye şim
di telaşlanayayım? Ben, niye bir çözüm bulmak için müteşebbis durumunda gözükeyim? Mü
teşebbis olursanız sizden sorarlar, ne veriyorsunuz derler. 

Çok gariptir, son zamanlarda toprak üzerinde de bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı; 
doğrusu bunun da nereden çıktığını anlamakta zorluk çekiyorum. Bu konuda Hükümet emin 
olsun, bu mesele başından beri Türkiye bakımından global, millî bir meseledir. Burada her
hangi bir partinin bu millî meselede ayrı düşünmesi bahis konusu değildir; binaenaleyh, bura
da bütün siyasî güçleri, Parlamentoyu kendi yanlarında bilerek hareket etmelerini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İnan, keşke süre tahdidi olmasaydı... Toparlar mısınız lütfen efendim? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, aslında zatıâliniz haklısınız; ama, hak
sızlık -beni bağışlasınlar- icradan geldi. Dokuz birbirinden önemli konuyu bir çırpıda önümü
ze koydular, siz de haklı olarak zaman çerçevesi içinde "görüşlerinizi komprime hap halinde 
koyun" diyorsunuz bize. Bu durum, anamuhalefet partisinin ciddiyetine yakışmaz Sayın 
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Başkanım. Açıklık getirmezsek görüşlerimize bu bize yakışmaz; onun için bir iki dakika daha 
müsamahanıza sığınacağım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz zorluğumu bir cümle ile ifade etmiştim. Keşke imkân 
olsa da ben sizi dinlemeye sabaha kadar hazırım Sayın tnan. 

Buyurun efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Lütufkârsınız Sayın Başkan, size minnettarım. (ANAP 

ve RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan seçimlerden söz ettiler; İran'da, İtalya'da, İngiltere'deki seçimleri dile getir

diler; ama iki seçimi ihmal ettiler. Almanya'da yapılan iki bölge seçimi ile Fransa'da yapılan 
26 Mart tarihli mahallî seçimleri buraya getirmediler. Bu seçimlerin ortaya çıkardığı bir çizgi 
var; Türk demokrasisi bu çizgiyi görmezlikten gelmemelidir ve gelemez. Bu seçimlerde -İngiltere 
bir ölçüde hariç- bir tepki oylamasının meydana geldiğini görüyoruz. Klasik konvansiyonel si
yasî partilerin ve iktidarların milletten uzaklaşmakta bulunduğu ve tepki oylarının gittikçe art
tığı, hatta rejimi tehdit eder mahiyette ve istikamette geliştiğinin bir işaretidir. Türkiye henüz 
böyle bir tablo ile karşılaşmadan bunun üzerinde durmalıdır. 

Bu çerçevede şunu da belirtmek istiyorum : Son Alman bölge seçimlerinde, bir yerde ırk
çılar yüzde 10,6 -yani yabancı düşmanları- bir yerde de yüzde 6,6 oy almışlardır. Birinci bölge
de 15 milletvekili, diğer bölgede de 6 milletvekili çıkardılar. Daha önce Fransız mahallî seçim
lerinde, yine ırkçı ve yabancı düşmanı Le Pen'in partisi yüzde 14,6 oy aldı. Eğer bu gibi geliş
meler kazara Türk oylamalarında ve demokrasisinde meydana gelse, bizim partilerimize ve müt
tefiklerimizin başımızda koparacakları kıyameti bir düşünmek lazımdır. Binaenaleyh, bu yön
den de meseleye bakmak ve şimdiden siyasî güçlerimizin ve ilgili çevrelerin, düşünürlerin, pro
fesörlerin, Türkiye'nin de ileride benzeri bir tepki oylarıyla karşılaşmaması üzerinde kafa yor
malıdırlar Avrupa'daki bu gelişmelerle, bu son mahallî seçimlerle yeniden ortaya çıkan -ki, da
ha önce Belçika'daki genel seçimlerde de ortaya çıkmıştı- bir faşist, ırkçı cereyanın doğmakta 
bulunduğu ve âdeta İkinci Dünya Savaşından öncekine benzer bazı işaretlerin meydana çıktığı 
görülür ki, bu, dünyada demokrasinin beşiği olan kıta bakımından ve dünyada hürriyetler rüz
garının estiği bir dönemde son derece tehlikeli bir gelişmenin başlangıcıdır. Bunu da iyi analiz 
etmek lazımdır. Yoksa, sadece burada "Şu memleketlerde seçimler yapıldı, not ettik" demekle 
yetinmek yanlış olur. Burada bilhassa siyasî parti kurmaylarına da çok büyük görev düşmektedir. 

BAŞKAN — Sayın tnan, son cümleyi rica edeyim efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkanım, Sayın Bakan konuşmalarında büyük bir kadirşinaslık gösterdiler, kendi

lerine Anavatan Partisi adına şükranlarımızı sunuyoruz. İki yabancı memleket Sayın Cumhur
başkanlarının Türkiye'yi ziyareti... Sayın Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Fransa Sayın 
Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın kimin davetiyle geldiği malumdur. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İnan, teşekkür ediyoruz efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer, buyurun 

efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
huzurunuzda, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, dış politikayı saydamlaştıran, 
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Meclis kürsüsüne sık sık getiren, Doğru Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyon 
Hükümetine ve değerli Dışişleri Bakanına teşekkür ediyorum. 

Günümüzde, iç olaylar ile, dış olaylar birbirine karışıyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Gü
neydoğu Anadolu'daki gelişmeleri aktarırken, özellikle ülkemizin içinde olan bu gelişmelerin, 
dışarıda, başka ülkelerde yansımalarıyla ilgili görüşlerini de dile getirdi. 

Bir ölçüde arka bahçemiz sayılan Kafkasya'nın olayları, neredeyse içişlerimiz kadar bizi 
meşgul ediyor. Yakın geçmişte -Sayın Kâmran tnan'ın Fransa Devlet Başkanının son gezisiyle 
ilgili girişimlerinden bahsettiği- Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın, arka bahçemiz olan Kaf-
kasya'daki olaylar ile ilgili söylediklerini unutmamak gerekiyor. 

M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — O dündü, dün... 
ALt DÎNÇER (Devamla) — Şimdi hepimizin "soydaş" dediği, "kardeş" dediği Dağlık 

Karabağ'da katliama maruz kalan Azeri kardeşlerimiz için, "Onlar bizden değildir, bizden da
ha çok İran'a yakındır. Onlar Şiidir" deyip onları ayıran da, maalesef, şu anda Cumhurbaşka
nımız olan Sayın Turgut özal'dır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yanlış!.. Beyanatını iyice okuyun. Sadece iki 
kelimesini alıp, söylüyorsunuz... 

ALÎ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım başka konularda da -dış politikada ol
duğu gibi- saydamlaşabilirsek, açık davranabilirsek, Yüce Meclisin bu kürsüsünü, politika üret
mek için, düşünce üretmek için kullanabilirsek, Yüce Meclisimiz, politika üreten, Ülkemizin, 
halkımızın, bölgemizin, insanlarımızın, tüm dünya insanlarının sorunlarına çözüm getiren bir 
tartışma platformu olacaktır ve Türkiye Cumhuriyetinin Yüce Meclisine de böyle bir tartışma 
platformu olmak yakışır. 

D6ğerli milletvekilleri, Avrupa ülkelerinin de yakından ilgilendiği, ülkemizde cereyan eden 
üzücü Nevruz olaylarına gelince: 21 Mart tarihinde Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen 
olaylar, elbette her halükârda üzücüdür. Tekrarının önlenmesi için her türlü önlem alınmalı
dır, alınacağına da.inanıyorum. Seksen değil, bir tek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının dahi ha
yatı bizim için önemlidir. Hayatı değil, bir tek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının burnunun ka
naması dahi bizim için önemlidir ve önlenmek durumundadır. 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükümeti, temel insan hak 
ve özgürlükleri, demokratikleşme gibi konularda son derece dikkatli ve titiz bir hükümettir; 
geçmişten kaynaklanan bütün tortuları, yanlışları giderme amacındadır. Koalisyon protokolü 
ve güvenoyu verdiğimiz Hükümet Programı, bu savın açık kanıtlarıdır. Durum böyle iken, Sa--" 
yın Kâmran İnan'in, SHP milletvekillerinin hazırladığı raporu değerlendirmesi, en azından, 
eksikliklerle, yanlışlıklarla maluldür. Milletvekili arkadaşlarımızın hazırladığı rapor, insan hak 
ve özgürlükleri açısından, çağdaş, insancıl bir anlayışla hazırlanmıştır; bölgedeki gelişmeleri 
objektif bir şekilde, olduğu gibi dile getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Temel amaç da, Hükü
mete, Türkiye'de sorumlu her kuruma, herkese, insan hak ve özgürlükleri konusunda titiz ol
mayı bir kez daha anlatmaktır; bir kez daha bu konuyu dile getirmektir. 

Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin, Sayın Kâmran tnan'ın 
da belirttiği gibi, yoğun bir gündemle karşımıza geldi; çok önemli dokuz konuda bize değerli 
bilgiler aktardı. Bu konuları tek tek ele almadan önce -aslında Sayın Kâmran tnan'ın karşılaş
tığı zaman sorunuyla ben de karşılaşma durumundayım; belki bu konuların her birini tek tek, 
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sürem içinde sizlere aktarmam mümkün olmayacak ama- "hızla gelişen dünya koşullarında 
Türkiye'nin dış politika modeli nasıl olmalıdır?., konulu bir deneme yapmak istiyorum. Bu 
deneme, aslında genelde, bu dokuz konu dahil, başka pek çok konuları -dış politikayla ilgili-
kavrayıcı bir deneme olacak. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, yeni uluslararası sistemin nasıl bir dünya düzeni olacağını 
düşünmenin tam zamanıdır. Çünkü, böyle bir sistem içinde Türkiye'nin pasıl bir yer ve rolü 
olabileceğini, ancak böyle kestirebiliriz. Aslında, gelecek için değerlendirme yaparken, üç ana
liz düzeyini ele almak gerekiyor. Birinci düzey, sistem düzeyi; ikinci düzey,devlet düzeyi; üçün
cü düzey, toplum ve birey düzeyi. Yeni uluslararası yapılaşmanın, sistem düzeyinde bir küresel
leşme, globelleşm eden çok bölgeselleşmeye yol açacağını düşünmek gerekiyor. Bölgesel işbirli
ği ve güç odakları, bundan sonra uluslararası sistemin ağırlık merkezini oluşturacaktır. Böyle 
bir yapıda, dolayısıyla bölgesel güçlerin daha çok hareket serbestliği olabilecektir. Bu durum, 
Irak'ın Kuveyt'e saldırması örneğinde olduğu gibi, bölgesel çatışmaların da -özellikle dünya
nın az gelişmiş güney yarım küresinde- daha sıklıkla görülebilmesine, kendisini güçlü gören 
devletlerin, bölge gücü olmaya soyunmayı daha kolaylıkla denemesine yol açabilecektir. Ame
rika Birleşik Devletleri, bu durumdan en çok yararlanan devlet olacaktır; çünkü, Amerika Bir
leşik Devletleri, dünyanın bütün bölgelerinde güç sahibi olan ve güç gösterebilme yeteneğine 
sahip olan bir devlettir. Yani, Amerika Birleşik Devletleri için dünyanın bütünü, zaten tek bir 
bölgedir; ancak, bundan, Amerika Birleşik Devletlerinin dünya ölçeğinde hegemonya kurabi
lecek bir devlet olduğu sonucunu çıkartmamak gerekir. 

ABD, kuşkusuz, gelecekte de en büyük askerî güce sahip devlet olma niteliğini sürdüre
cek; ama, askerî güç, tek başına yapıcı bir güç değildir ve askerî gücün doğrudan doğruya dü
zenleyici bir siyasal güce dönüştürülmesi mümkün değildir. Bundan sonra ABD ve Birleşmiş 
Milletlerde etkili olabileceklerini düşünen öteki devletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yini doğrudan doğruya askerî müdahalelerde kullanılabilecek bir karar organı durumuna ge
tirmeye çalışabilecekler; ancak, yakın gelecekte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yetki 
ve olanaklarının artırılmasıyla, bir yarı dünya devletinin yaratılabilmesi uzak bir olasılıktır. 
Unutulmamalıdır ki, Birleşmiş Milletler, şiddeti meşrulaştırmak için değil, engellemek ve dur: 

durmak için oluşturulan bir kurumdur veya böyle olmalıdır. 
Devlet düzeyinde konuyu ele alırsak, bu düzeyde yeni uluslararası yapılanmanın etkisi, 

kuşkusuz, demokratikleşme doğrultusunda olacaktır. Köktenci din ve ayrılıkçı milliyetçilik, bun
dan sonra da en etkili ideolojiler olarak kitleleri peşlerinden sürükleyecekler ve demokratikleş
me çabaları ve düşüncesinden, zaman zaman yararlanacaklardır; ama, bunlar demokratikleş
me düşüncesiyle, ister istemez bir rekabet ve çatışma içine de gireceklerdir. Unutulmamalıdır 
ki, şiddetten arınmış bir dünyanın önkoşulu, demokratikleşmedir. 

Üçüncü düzeyde, toplum ve birey düzeyinde konuyu ele alırsak, ekonomik refah, bu dü
zeyde en çok peşinden koşulan amaç olacaktır. Dolayısıyla, devletler, toplumlarından gelen 
bu talebe uygun davranmak gereğini her zamankinden daha çok duyacaklar ve güvenlik ve 
dış politika alanları da bu etkiden uzak kalmayacaktır. 

Sonuç olarak, Türkiye, yeni uluslararası sistem içinde önemli ve avantajlı bir konu ve rol
de olabilecektir. Bölgemizde, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu'da açılan yeni ufukları 
değerlendirmemiz gerekiyor. Hatta, genişleyen ve güç kazanan bir Avrupa ile bütünleşmek ya 
da en azından yakın bir işbirliği içinde olmak mümkündür. Ancak, Türkiye'nin, bölgesindeki 
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durumdan ve kendi iç yapısından kaynaklanan engelleri aşması, bütün bunların önkoşuludur. 
Bölgede yeni ufuklarla birlikte, yeni riskler de ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin dört yanı, be
lirsizlik riskleriyle doludur. Türkiye artık, iki kutuplu dünyanın ve hangi durumda neler yapı
labileceğini kestirdiği bir büyük komşuya sahip olmanın rahatlığını yitirmiştir. Dolayısıyla, bu 
riskleri hesaba katan bir dış politikayla birlikte, riskleri göze alarak güvenlik politikasını göz
den geçirmesi gerekir. 

ö te yandan, Türkiye, yeni uluslararası yapı içindeki yerini büyük ölçüde kendisi belirleye
cektir. Yani, bu yapı içinde önemli ve saygın bir konuma gelebilmesinin önkoşulları, demokra
tikleşme, terörle baş etme ve halkının refah istemlerine olabildiğince erken çözüm bulabilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, yönünü, sürekli belli etmesi gerekiyor. Bölgeselleşmeyle 
birlikte, bölgeselleşmenin önem kazanmasıyla birlikte, Türkiye'nin gücü artıyor. Çünkü, Türkiye, 
Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu, Balkanlar gibi pek çok bölgede etkin olabilme şansına sahip 
nadir bir ülkedir. Güçlenen Türkiye'yi elbette durdurmak isteyenler olacaktır. Büyük olasılık
la, birleşmeden sonra güçlü olma, büyük devlet olma antrenmanları yapan Almanya'daki son 
gelişmeler, Türkiye'nin güçlenmesine tepkidir. Çoğu yerde görüyoruz; Türkiye'yi, önemli öl
çüde Kafkasya'yı, Orta Asya'yı, Ortadoğu'yu söz konusu ederek, geriye, doğuya yönlendir
mek istiyorlar; öyle bir refleksle, sürekli, Türkiye'yi geri plana, Asya'ya doğru itmek istiyorlar. 

Biz, bütün bunlara rağmen, Türkiye'nin Avrupa kapısı olan Balkanlar'da da etkin olma
nın yollarını aramak durumundayız, yönümüzü sürekli Batıya doğru tutmak durumundayız. 
Bütün bunları yaparken bazı olumlu özellikleri de gözden kaçırmamalıyız, sadece negatif ör
nekleri ele almamalıyız. 

Almanya'daki son siyasî otoritelerin değerlendirmelerinden sonra -Sayın Dışişleri Baka
nımız ve benden önce konuşan değerli milletvekili arkadaşımız Kâmran İnan bahsettiler- Baş
bakanın, Dışişleri Bakanının, Almanya'daki siyasî odakların yanlış değerlendirmeleri, bizim 
açımızdan yanlış değerlendirmeleri, burada tekrara gerek olmayan konular; ama, orada, Al
manya'yı da uyaran, Almanya'yı da etkileyen bazı olumlu gelişmeler oldu. Onbinlerce yurtta
şımız, soydaşımız, Almanya'da, Almanya'nın politikalarını protesto ettiler. Türkiye'de işadam-
larımız, bütün insanlarımız, topyekûn, Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı yanlış politi
kayı tepkiyle dile getirdiler. Başka pek çok yerde bunun örneklerini verdik. 

, Bu da gösteriyor ki, biz, her yerde, Almanya'daki Türk lobisi gücü gibi, var olan gücümü
zü, Türkiye'nin dış politika modelinin uygulanması için ortaya koymak durumundayız. Yani, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı sırasında doğru bir şekilde ortaya koyduğu gibi, hattı 
müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. "Hattı müdafaa yoktur", dış 
politikada da, tüm yurt sathında, tüm dünya sathında tüm gücümüzle etkin bir şekilde uygu
lamaya çalıştığımız bir politika olmak durumundadır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Globalleşme mi, Sayın Dinçer? 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Bu konuda Parlamentomuzun üç büyük partisinin değerli 
temsilcileri, bir haftaya yakın bir Almanya gezisi yaptık; Dışişleri Bakanlığımızla birlikte plan
lanan, uygulanan bir gezi. Doğru Yol Partisinden Tunç Bilget arkadaşımız, Anavatan Partisin
den Engin Güner arkadaşımız ve ben gittik. Bu anlayışla, Türkiye'nin önemini, Türkiye'nin 
dış politikaya yaklaşımını, Türkiye'nin sorunlarını, demokratikleşme çabalarını, gelişme ça
balarını en uç noktaya kadar gidip anlatma şansını bulduk. 
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Kimin davetiyle olursa olsun -devletin yönetiminde süreklilik vardır-, hem fransa Cum
hurbaşkanı François Mitterrandfn kalabalık bir heyetle Türkiye'yi ziyareti önemlidir, hem de 
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Türkiye'yi, kısa süreli de olsa, ziyareti önemli geliş
melerdir. Bu önemli gelişmeleri Türkiye'ye kazandıran herkese teşekkür etmek boynumuzun 
borcudur. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu yararlı çalışmaları sürdürmek de hepimizin görevidir. 

Özellikle Hüsnü Mübarek'in gezisini dikkate almak gerekiyor. Biz, tarihî mirasımız gere
ği, Osmanlı İmparatorluğunun havzası, bölgesi içindeki ülkelerle yakın ilişkiler kurmak duru
mundayız. Mısır, Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'nun hemen dibinde, Osmanlı İmparatorluğu hav
zasının içinde yer alan en önemli ülkelerden biridir. Hem Ortadoğu ülkeleriyle, hem Kuzey Af
rika ülkeleriyle geliştireceğimiz ilişkiler açısından, Mısır Devlet Başkanının Türkiye'yi ziyareti, 
olumlu bir ziyarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda bizim politikamız açık. Bu konuda, zaten bütün 
partiler arasında, hatta ulusumuzun tüm bireyleri arasında geniş bir konsensüs var. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, son cümlelerinizi ifade eder misiniz! 
ALÎ DİNÇER (Devamla) — Bu konsensüse göre, Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk toplumunun ka

bul etmediği bir karar tasarısını kabullenmek, bizim için söz konusu değildir. Sık sık, pek çok 
uluslararası platformda halkların, milletlerin şelf determinasyon hakkından bahsediliyor. Orada 
açık söylenir... Eğer şelf determinasyon hakkından bahsediliyorsa, Kıbrıs Rumları için ayrı şelf 
determinasyon hakkı vardır, Kıbrıs Türkleri için ayrı şelf determinasyon hakkı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada Sayın Dışişleri Bakanımız ve Kâmran İnan arkadaşımız, özel
likle Avrupa ülkelerindeki son seçimlerle ilgili değerlendirmeler yaptılar. Benim sürem çok kı
saldı. Sayın Başkanın da hoşgörüsüyle Doğru, Yol Partisinden Bursa Milletvekili Fethi Âkkoç 
arkadaşımla birlikte yakından izlediğim İngiliz seçimleriyle ilgili, kısa olarak bilgi arz etmek 
istiyorum, 

Seçimden iki gün önce İngiltere'ye gittik; iki gün boyunca kampanyayı yakından izledik; 
en uç noktadaki, en uç seçim çalışmalarına da katıldık. Bellibaşlı üç partinin genel merkezleri
ni ziyaret ettik, bilgi aldık. Orada seçim kampanyasının ağırlıklı olarak mas media organlarına 
dayandığını, televizyona, radyoya, gazeteye dayandığını gördük. Bizdeki gibi büyük mitingle
rin yapılmadığını; ama, günlerce, haftalarca, neredeyse aylarca denebilecek bir süre içinde, bü-̂  
tün radyo istasyonlarının ve televizyon kanallarının -yerel televizyon ve radyo istasyonları dahil-

"halkı bilgilendirmekle yükümlü olduklarını ve bu görevi yerine getirdiklerini gördük. Bu ara
da, bazı seçim bölgelerinde çok değişik uluslardan seçmenler olduğu için, değişik dillerde uya
rıların olduğunu da fark ettik. Kullanılan dillerin arasında Türkçe de vardı; çünkü, 50 bin, 
60 bin seçmenlik dar bölgelerde, bazen iki bin, üç bin, dört bin, hatta on binlik Türk asıllı 
seçmen kitleleri, ağırlıklı olarak Kıbrıs kökenli soydaşlarımız bulunuyor. 

Burada dikkat ettiğimiz bir konu, İngiltere'de bu seçmen gücünü, bir lobi çalışmasıyla, 
yeteri kadar değerlendiremediğimizdi. Halbuki, geçmişte Brighton Bölgesinde milletvekili olan, 
Avam Kamarasına giren, Kıbrıs asıllı Richard Hikmet'in, Avam Kamarasında bize ne kadar 
yararlı olduğunu yakından izlemiştik. Seçme ve seçilme hakkına sahip olan bu soydaşlarımız, 
kendileri aday çıkaramasalar bile, seçmen gücünü toplu olarak kullanıp, bize yandaş milletve
killerinin seçilmesine katkıda bulunabilirlerdi. Bunun, yeteri derecede örgütlehemediğini, bu 
güçten yeteri derecede yararlanamadığımızı gördüm. Halbuki, Lint Yarımadasından gelen seç
menler, Yunan asıllı seçmenler, bu konuda bayağı örgütlüydüler ve etkiliydiler. Bu alandaki 
eksiğimizi İngiltere politikasında gidermenin yollarını aramalıyız. 
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İngiliz seçimlerinde görebildiğimiz önemli özelliklerden birisi de, Amerikan propaganda 
firmasının tavsiyeleri doğrultusunda Muhafazakâr Partinin uyguladığı negatif propaganda tek
niğiydi. Hemen hemen bütün broşürlerinde ve (bil board'Iara) büyük ilan tahtalarına yapıştı
rılan bütün afişlerinde, kendi yapacaklarından çok, asıl rakipleri olan tşçi Partisinin iktidara 
geldiği zaman meydana gelebilecek olan olumsuzlukları işlemişler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yani, kötüle!.. 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Bu arada, bir üçüncü parti olan Liberal Sosyal Demokrat 
Partinin oy alması halinde, askıda bir parlamentonun ortaya çıkabileceğini, istikrarsızlığın ge
lebileceğini anlatmışlar. 

Dış politika konularının olsun, iç politika konularının olsun, ne kadar açık, net ve say
dam bir şekilde İngiliz seçmenlerinin gözünün önünde tartışıldığını, çağdaş ve demokratik bir 
ortamda bir seçimin gerçekleştirildiğini gördük. Ümit ediyoruz ki, ülkemizde de eksiklikleri
mizi tamamlayacağız; insan temel hak ve özgürlüklerini tüm yurttaşlarımız için geçerli hale 
getireceğiz; özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı, Batı Avrupa türü, laik, demokratik sistemi tam an
lamıyla hayata geçireceğiz. 

Ben, bu.inançla, Sayın Başkanın müsamahasına da teşekkür ederek, tüm milletvekili ar
kadaşlarıma yürek dolusu sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, teşekkür ediyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demirâlp. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz, İçtüzüğe göre 10 dakika. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRÂLP (Samsun) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygılarımla se

lamlıyorum. 

Hükümetin, işbaşına geldiğinden bugüne kadar geçen dört aylık zaman içerisinde, Türki
ye'nin önemli konularını ve bu arada dış politika konularını birçok defa bu Meclisin kürsüsü
ne getirmesi, aslında bu olaylara verilen önemi ve bu olaylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gerçek katkısını ifade etmektedir. Bundan dolayı, Hükümete ve çok değerli açıklamaların
dan dolayı Sayın Dışişleri Bakanına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Burada, konuların bu zemine gelmesinin yararlı olduğu; ancak, zamanın yeterli olmadığı 
şeklinde Sayın Kâmran İnan'ın ithamı oldu. 

Sayın inan şunu çok iyi bilir -Avrupaya gitmiştir, Avrupa Konseyinde bulunmuştur, dip
lomatlık yapmıştır-, şöyle bir anlayış vardır: 20 dakikada ifade edilemeyen bir konu 2 saatte 
de ifade edilemez. Yani, eğer bir kişi, bir konuyu ifade etme yeteneğine sahipse, 20 dakika ye
terlidir; 2 saate gerek yoktur. - • 

Biz, Hükümet olduğumuzdan bugüne kadar, dış politikayı -daha önce bu kürsüde ifade 
ettiğim gibi- şahsilikten, kişisellikten ve duygusallıktan çıkardık. Eski dönemin bir kalıntısı ola
rak, eski dönemin bir alışkanlığı olarak, arkadışımız burada, iki yabancı devlet başkanının Türk
iye'ye gelmesinin, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanının marifetiyle olduğu şeklinde, çok talihsiz 
ve diplomatik tecrübesi olan bir değerli arkadaşımıza hiç uygun düşmeyen bir şekilde 
beyan etti. 
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Değerli arkadaşlarım, biz, geçen dört yıllık dönem içerisinde, burada, her fırsatta şunu 
söyledik: İtibar, saygı, ülkeler arasında, devletten devlete, milletten milletedir. Eğer Fransa Cum-
harbaşkanı veya Mısır Devlet Başkanı veya herhangi bir ülkenin bir üst düzey yetkilisi Türki
ye'ye geldiğinde, o günkü hükümetin görevlilerinden birine veya birkaçına saygı gösteriyorsa 
ve o kişi bu saygıyı kendi şahsına gösterilmiş bir saygı olarak algılıyorsa, çok büyük hatadır, 
çok büyük yanlıştır. Biz, Sayın Başbakanımızın da ilk günden itibaren bu kürsüde ve her ze
minde söylediği gibi, devletten devlete olan ilişkileri, kişisel, kişiler arası ilişkiler olarak değil, 
milletlerarası, ülkelerarası ilişkiler olarak gördük ve böyle görmeye, böyle yorumlamaya da de
vam edeceğiz. 

Bugün görüşülen konuların hiçbiri aktüalitesini kaybetmemiştir. Her olayın hemen arka
sından, gece meydana gelen bir olayın hemen ertesi günü sabahı bu Meclisi toplayıp, bu konu
yu görüşemezsiniz. Tabiî, bir gece meydana gelen bir olayın, bir anda meydana gelen öyle bir 
olayın iki saat sonra görüşüldüğü zamanlar da olur. Bu Meclis Kurtuluş Savaşını yönetti, Tür
kiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti haline getirdi; ama, bugün burada görüşülen konuların hiçbiri 
-bize göre- aktüalitesini kaybetmemiştir ve Parlamento, benim Mecliste bulunduğum beş yıllık 
süre içerisinde, Türkiye'nin önemli konularında, özellikle dış politika konularında, hiçbir za
man için, bu kadar devre içi olmamıştır. 

Değerli arkadaşımız, "Parlamento devre dışıdır" şeklinde ithamda bulundu. 
Bu ithamı yapmak için Meclise yeni gelmiş olmak gerekir, geçen dönemi bu mecliste yaşa

mamış olmak gerekir. Bu ithamı yeni milletvekili bir arkadaşımız yapsa, 19 uncu dönemde gel
miş olan bir arkadaşımız yapsa, kabul edeceğim, "Belki geçmiş dönemi izlememiştir" diyece
ğim; ama, geçen dönemlerde de, sekiz yıldır bu Mecliste, bu sıralarda oturup da, Türkiye'nin 
çok önemli konularında Parlamentonun devre dışı bırakıldığına şahit olup da, bugün burada 
böyle bir ithamda bulunmak gerçekten insafla bağdaşmayan bir harekettir, talihsizliktir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Daha sonra değineceğim bir konuya, burada bir kez daha değinmek istiyorum; Dağlık 
Karabağ konusu, Tür'kiye başta olmak üzere, tüm Türkî cumhuriyetleri, oralarda yaşayan tüm 
insanları derinden incitmiştir, gönüllerini kanatmıştır. Hepimiz üzgünüz; ama, bu konuda, Hü
kümeti, hiçbir şey yapmamış olmakla suçlamak, insafsızlıktır. Eğer, burada konuşan arkada
şımız grup adına konuştuysa, Grubun görüşlerini söyledi, değil mi?.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Evet. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Evet. O halde, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'

nin nasıl bir tavır alması gerektiği konusunda Grubunuzun görüşü nedir; gelin burada söyleyin. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Müzakere açın, hemen söyleyelim. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Yani, buraya asker mi gönderelim? Buraya Türk ordu

sunu mu gönderelim? Eğer siz, Dağlık Karabağ sorununun çözümünü, Türkiye'nin buraya as
ker göndermesinde görüyorsanız, biz bunu bugünkü şartlarda, yaşadığımız şu anda macera 
olarak görüyoruz ve buna şu anda katılmıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Çaresizsiniz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Peki, siz ne diyorsunuz?.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye'nin büyüklüğü, dev

letin işleyen tüm çarklarına, Türkiye Büyük millet Meclisinin azamî katkısının sağlanmasıyla daha 
da artmıştır. Biz, ülke olarak, bölgede ve dünyada denge unsuru bir ülkeyiz; ama, maceracı değiliz. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Kalem kılıçtan keskindir, öğretiver onlara. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Burada 20 Temmuz 1974'te yapılan Kıbrıs Harekâtı'-

nın, Türkiye'nin büyüklüğüne, şahsına, gururuna son derce uygun bir hareket olduğu söylen
di. Doğru; ama, 1974 yılına gelinmeden önce, 11 yıl, Türkiye Cumhuriyeti bu konu üzerinde 
diplomatik çaba sarf etmiştir. Olaylar 1963 yılında başlamış, 1974 yılına kadar gelmiş, "diplo
matik yolla önlenmesi mümkün değil" inancı hâkim olduğu anda, işte o 20 Temmuz Harekâtı 
yapılmıştır ve Türkiye, bir büyük ülke olarak, olayları insiyatifinde götürmesinde bilen bir ül
ke olarak, maceraya atılmayacak; ancak, -temenni etmiyoruz- şayet, diplomatik yolların iflas 
ettiği bir noktaya gelinirse, tabiî ki gereken yapılacaktır. 

M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Sayın Demiralp, karların erimesini beklemiyor 
muydunuz?.. 

İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Biz Karabağ'da şu hususa önem veriyoruz: Bu bölge
de bir Müslüman-Hıristiyan çatışması olmamalıdır; bugünkü sıcak çatışmalar böyle bir nok
taya gelmemelidir. 

Hükümetimiz, Sayın Başbakanımız, her zeminde, görüştüğü tüm devlet yetkililerine, Er
menistan'a cesaret verilmemesi, Ermenistan'a askerî yardımda bulunulmaması konusunda ikazda 
bulunmuştur ve bu da son derece yerindedir; ama, burada bir olay vardır: Buradaki olay, Sov
yetler Birliği döneminden kalan modern silahlarla, Ermenilerin, silahsız veya çok ilkel silah
larla sivil milisler halinde haklarını hukuklarını korumaya çalışan Azerî soydaşlarımıza karşı 
yürütmekte oldukları bir faciadır, bir katliamdır. Bunu önlemek için, tüm uluslararası kuru
luşları, bugüne kadar, devreye soktuk, etkinlik kurmaya çalıştık; bundan sonra da, Hüküme
tin, bu konuda gereken çabayı göstereceğine inanıyoruz. 

Kafkasya bölgesinde, bu bölgede bulunan hiçbir devletin, zor kullanarak, kuvvet kulla
narak sınırlarını değiştirme çabasında olmamasını tavsiye ediyoruz. Bu şekildeki amaçların, 
çabaların, bölgeyi hiç istenmeyen bir savaş ortamına sokacağından ciddî olarak endişe ediyo
ruz ve böyle bir halde de en çok zararı, o bölgede yaşayan insanlar görecektir. Birleşmiş Millet
leriyle, AGIK'iyle ve Avrupa Topluluğuyla, tüm dünyanın, burada kalıcı bir barışın sağlanma
sı için gerekeni yapmasını bekliyoruz ve bu konuda Hükümet olarak çabaların sürdürüleceği
ne inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs'ta -daha önce bu kürsüde defalarca belirtmiş 
olduğumuz gibi- hiçbir hükümetin, Kıbrıs toplumunun ve Türk kamuoyunun tasvip etmeyece
ği bir çözümü uygulaması mümkün değildir. Evet, Kıbrıs probleminin çözümü konusunda gö
rüşmeler devam ediyor. 649 sayılı Birleşmiş Milletler Kararına ilaveten, Birleşmiş Milletlerin 
yeni Genel Sekreterinin çabalarıyla, 716 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı or
taya çıktı. 

Şimdi, bu görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. 
"Niye devam ediyor, acaba toprak tavizi mi verilecek, acaba başka tavizler mi verilecek?" 

diye endişe edilmesini yersiz görüyorum. 
Her şeyden önce, bu görüşmeler dün veya önceki gün başlamış değildir. Bu görüşmeler 

sekiz yıldır, on yıldır devam ediyor ve giderek, barışçı, iki toplumun hakkını ve hukukunu ko
ruyan, eşitlik ilkesine dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federal devlet sistemiyle, ümit'ediyo
ruz, kısa zamanda çözüme ulaşır. Biz, bu konudaki çalışmaların da, Hükümet tarafından has
sasiyetle yürütüleceğine inanıyoruz. 
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M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — Bağımsızlığa yürüyelim, bağımsızlığa! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Fransa ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin, Fransa Dev-

, let Başkanının Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaretle önemli gelişmeler kaydettiği bir gerçektir. 
Ancak -az önce de ifade ettiğim gibi- bu ilişkilerdeki sıcaklaşmayı ve gelişmeyi bazı kişilerin 
kendi şahıslarından veya kişiliklerinden meydana gelen bir olay olarak görmeleri, gerçekten 
o kişiler için acınacak, üzülecek bir hadisedir. 

Biz, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, bugün gelmiş olduğu iyi noktadan, çok da
ha öte iyi noktalara gideceğine ve gitmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye ile Almanya arasında bir süre önce başlayan 
soğuk ilişkiler, bugün anlaşıldığına göre, Alman kamuoyunun ve Alman yönetiminin, söz ko
nusu edilen konularda tek taraflı ve yanlış bilgi edinmelerinden kaynaklandığını gösteriyor. Hü
kümetin ve Sayın Başbakanımızın itidalli tutumuyla, bu konudaki tırmanma, Türkiye ile Al
manya arasındaki ilişkilerin olumsuz yönde tırmanması önlenmiş ve yumuşama sürecine giril
miştir. 

Bunu memnuniyetle karşıladığımızı burada belirtmek isterim. Ancak, Almanya ile ülke
miz arasındaki ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesi için, bugün görev Almanya'nındır. Türki
ye, Almanya'nın gösterdiği bunca olumsuz tutum karşısında, gerçekten büyük ülke olduğunu, 
basiretli bir yönetime sahip olduğunu göstermiştir ve biz, Alman yönetiminden, ilişkilerin iyi
leştirilmesi yönünde daha çok adım atmalarını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, önemle belirtmek istiyorum: Son yıllarda, Al
manya başta olmak üzere, bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmaya başlayan milliyetçilik akım
ları, maalesef, bizim bu ülkelerde bulunan işçi arkadaşlarımızı, işçi kardeşlerimizi hedef alma
ya başlamıştır., v 

Bunu üzüntüyle, kaygıyla karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum ve Hükümetten 
dileğimiz, temennimiz, bu ülkeleri, bu ırkçı akımlar konusunda daha duyarlı olmaya çağırma-
sıdır, bu ırkçı akımların bizim orada bulunan işçi kardeşlerimizden ziyade, zaman içerisinde 
bizzat kendilerine zarar vereceğini, bu ülkelere anlatmaya çalışmasıdır. Bu konuda Hükümeti 
göreve davet "ediyoruz. 

Dostumuz ve müttefikimiz olan Avusturya'nın da, PKK'nin siyasî kanadı olan ERNK yet
kilileriyle bir süre önce yapmış olduğu resmî görüşmelerin de, yine aynı şekilde bu konuların 
bu ülke tarafından da tek yanlı ve yanlış anlaşılmış olmasından kaynaklanan bir gelişme Oldu
ğuna inanıyor ve bu ülke ile olan dostluk ilişkilerimizin arasına giren bu hususun, bu ülke tara
fından, yakın zamanda ortadan kaldırılmasını ve telafi edilmesini bekliyoruz. 

Libya, dost bir Müslüman ülkedir ve ülkemizle Libya arasındaki ilişkiler, zaman zaman 
zorluklar arz etmiş olmasına rağmen, biz, büyük bir devlet olarak, bu ülkeyle olan ilişkilerimi
zin iyileştirilmesi yönünde gereken çabayı bugüne kadar gösterdik; Hükümetimizin de, bun
dan sonra, bu yönde bir çaba göstereceğine inanıyoruz. Ancak, bugün Libya'nın Birleşmiş Mil
letlerle olan ihtilafı, gerçekten, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri bağlayan bir sonuca ulaş-

, mıştır. Ülkemiz de, bu bağlamda, Birleşmiş Milletlere üye bir ülke olarak, bunun almış olduğu 
kararlara, asgarî düzeyde uymak mecburiyetindedir. 

Libya'nın, Birleşmiş Milletlerle arasında olan ihtilafın kaldırılması yönünde bizzat kendi
sinin çaba sarf etmesi gerektiğine ve çözümü bulacağına da inanıyoruz. 
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Sırp ve Hırvat çatışması, giderek, Bosna-Hersek'te yüzyıllardır yaşayan Müslüman soy
daşımız Boşnakları hedef alır hale gelmiştir. Avrupa Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerin, bu 
çatışmaların durdurulması ve bu bölgede Boşnakların üzerinde cereyan edecek olan bir katlia
mın önlenmesi konusunda, bugüne kadar göstermiş oldukları çabaları takdirle karşılıyoruz; 
ancak, yeterli bulmuyoruz. Hükümetin de, bu konuda çok duyarlı olmasını, bu bölgede bulu
nan ve bir milyonun üzerinde olan Müslüman Boşnak soydaşımızın herhangi bir katliama ma
ruz kalmaması için, gereken çabayı bütün zeminlerde göstermesini temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanımızın Suriye'de yapmakta olduğu te
masların, her iki ülke için de yararlı olacağına inanıyoruz. Hiçbir ülkenin, diğerine, terör ihraç 
etmeye hakkı yoktur ve apaçık ortadadır ki, Suriye, bugüne kadar Türkiye'ye karşı izlemiş ol
duğu bu anlamdaki hasmane tavrından, çok kısa zaman içerisinde vazgeçmelidir. Eğer bu has-
mane tavrı ve benzeri tavırları, Türkiye'nin millî kaynağı olan, Türkiye'nin tabiî kaynağı olan 
Dicle ve Fırat nehirlerinden daha fazla su almak için koyuyorsa, bundan bu ülke kesinlikle 
vazgeçmelidir; çünkü, burada ifade etmiş olduğumuz gibi, Dicle ve Fırat nehirleri Türkiye'nin 
tabiî kaynaklarıdır. Eğer, Türkiye bu sulara ihtiyacı olduğu halde, hâlâ, bu nehirlerden Suriye 
ve Irak'a su akıtıyorsa, bu, onların hakkı olduğundan değildir; Türkiye'nin, insan haklarına 
ve bu ülkenin insanlarına yakın olmak istediğindendir, yardımcı olmak istediğindendir; bu, Türk
iye'nin onlara bir lütfudur. 

BAŞKAN —- Sayın Demiralp, son cümlenizi söyler misiniz efendim! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu ülkelerin, Suriye ve Irak'ın, çok kısa zaman içerisinde, sulama sistemlerini, bu sular

dan sağlayacağı faydayı maksimize edecek şekilde modernleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış politika konulan ve Türkiye'nin önemli olan her 

konusu, bu Meclis zemininde, bugüne kadar geçen dört aylık dönemde, geçen dört yıllık dö
nemde olmadığı kadar çok konuşulmuştur ve çok da yararlı olmuştur; Meclisin, dış politika 
konularına, Türkiye'nin önemli konularına sahip çıkması sağlanmıştır. Bu tutumun süreceği
ne inanıyor ve bu tutumundan dolayı Hükümete teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, teşekkür ediyoruz. 
Refah Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun efen

dim, (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerime başlarken, şahsım ve Grubum adına değerli arkadaşlarımı saygıyla se
lamlıyorum. 

Konulara girmeden önce, bir hususa arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum. Gerek 
değerli Dışişleri Bakanımız, gerek DYP'nin sayın sözcüsü, bu konuşmaların sık sık yapıldığı
nı, Meclise bilgi verildiğini ve Meclisin, böylece, hiçbir dönemde olmadığı kadar bu konuların 
içerisinde tutulduğunu ifade ettiler. • < . < 

Ara sıra gelip Meclise gündem dışı konuşma yapmak, bir ilgi ve alakanın ifadesidir; bunu 
kabul etmek gerekir; ancak, bu kadar önemli konularda sadece bir gündem dışı konuşma ya
parak, bu gündem dışı konuşmanın bu Meclis için yeterli olduğunu ifade etmek de doğrusu, 
hakkaniyetli davranmak demek değildir. Kaldı ki, sayın DYP sözcüsü arkadaşımızın bir 
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ifadesini burada tespit ettim; Sayın sözcü Sayın Inan'a cevap verirken, diyor ki, "Diplomatik 
bir kaidedir; 20 dakikada ifade edilemeyen bir konu, 2 saatte de ifade edilmez." 

Ancak, bu arkadaşımız gözden kaçırıyor; bir konu 20 dakikada ifade edilememişse, 2 sa
atte de ifade edilemez; ama, 9 konu, eğer -20 dakikayı 9'la çarparsanız- 180 dakikada ifade 
edüebilecekse, bizden bunun 20 dakikada ifade edilmesini beklemek, herhalde mantıklı bir şey 
olmaz. (RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bu konuların her biri çok önemli konulardır ve 
bu konularda sadece gündem dışı konuşma yapmak değil, bu konularda enine boyuna görüş
mek çok daha faydalı olur inancındayım. Bunu da belirtmeden geçemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine konuya girerken, biz devamlı meseleleri Mecliste konuşalım 
diye ifade ediyoruz. Değerli DYP sözcüsü arkadaşım, genç bir arkadaşım zamanla herhalde 
çok daha fazla tecrübe kazanır. O zaman da bu ifade ettiklerini, biraz daha makul cümlelerle 
takdim etme durumuna gelir. Arkadaşımız, "Akşam olan bir hadise için, ertesi gün burada 
Meclisi mi toplayacağız?" diyor. 

Şu dokuz konunun hangisi dün akşam oldu da, biz burada konuşuyoruz?!. (RP sıraların
dan alkışlar) Bunlar, aylarca süren, aylarca devam eden konular, bunların hiçbiri dün akşam 
olmadı ki, biz kendilerinden -haksızlık ederek- ertesi gün "Mecliste bir gündem dışı konuş
mayla geçiştirmek istiyorsunuz" diye genel görüşme talep edelim. Hatta bunlar, kangren ol
muş konulardır. Mesela, Sayın Bakanımızı, Değerli Bakanımızı burada ayırmak istiyorum, şöyle 
ayırmak istiyorum: Hiç olmazsa, kendi yetkisinde olan şeyi yapıyor; geliyor, burada gündem 
dışı bir konuşmayla bu meseleyi takdim ediyor. Ya Hükümet ne yapıyor?.. Hükümet, bu konu
ları, gündem dışı konuşmayla burada takdim etmekle yetinemez. Bakanın bundan başka bir 
hakkı yok; ama, Hükümet olarak bunlar getirilir, burada enine boyuna konuşulur. Avrupa par
lamentolarında konuşulan ve bizi ilgilendiren meselelerin, herhalde kendi Parlamentomuzda 
da konuşulmasına razı olmak, hiç olmazsa buna gönlümüzü ısındırmak gerekir. Buna da işa
ret etmek istiyorum. Değerli Dışişleri Bakanımızın bu konuda hiç olmazsa gündem dışı bir 
konuşma yaparak bilgi vermesini de teşekkür ederek karşılıyorum; ancak, yeterli bulmuyorum. 
Bu konu kesinlikle böyle geçiştirilemez. Bu meselelerin, burada, enine boyuna görüşülmesi 
gerekir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Bu boş sıralar, açık parlamento mu efendim? 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Güneydoğudaki olaylarla ilgili olarak, değerli ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, ben de bir dış toplantıda bulunarak dün geldim. Almanya'da 
özel olarak, hadiselerin bir kısmını, yani emniyet ve asayiş güçlerine olan silahlı saldırıdan sonraki 
kısmını, "halka tecavüz ediliyor" diye birkaç defa gösterdiler. 

Halka tecavüz edildiği şeklinde gösterilen bölüm şu: Silahlar atılmaya başlanmış, tabiî, 
silahlar atılınca da herkes paniğe kapılmış, o arada güvenlik güçleri de siper alırcasına yere 
yatmışlar; sonra, panzerler, silahlı saldırıda bulunanları tesirsiz hale getirmek için harekete ge
çince de., halk kaçışmış... Bu bölüm devamlı olarak gösteriliyor ve "Türkiye'de halkın üzerine 
saldırıldı" deniyor... 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Doğrusu o, doğrusu... 

OĞUZHAN ASİLTİÜRK (Devamla) — Halkın üzerine saldırılmaz, halk bizden bir par
çadır; ama, halkın arasına girerek, emniyet ve asayiş güçlerine, o halkı korumak zorunda olan 
güçlere mermi atarsanız, kimse size "buyurun buna devam edin" de demez. Bunu yapmak 
mümkün değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, halkı bu işte ayırmak lazımdır. 
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Halka bir şey yapılmasına, kesinlikle ne ben, ne de buradaki değerli arkadaşlarımızın herhangi 
biri rıza gösterir. Ancak, halkı yanımıza alarak, onu paravan gibi kullanarak, onu önümüzde 
tutarak, eğer birtakım saldırıları biz de yapacağımızı zannediyorsak, bunun devri çoktan geçti... 

• Emniyet ve asayiş güçleri, halkın korunması için görev yapmalıdır. Eğer aksini yapan var
sa, ben herkesten daha fazla buna karşı çıkar, onu cezalandırmayı talep ederim; ama, halkı 
önüme alarak, elime silahı da alıp, şu güçleri ortadan kaldırayım diye bir tatbikata dünyanın 
hiçbir yerinde cevaz vermezler. Bunu da ifade etmeyi gerekli görüyorum. 

Almanya'da birtakım hassasiyetler oldu. Almanya'da Baader-Meinhof diye bir çete vardı. 
Bu çete, aynen PKK gibi terörist birtakım hareketlerde bulunuyordu. Değil bizim gibi meşru 
yollar içerisinde bu mücadelenin yapılması, Alman polisi, bu Beader-Meinhof çetesinin tutuk
landığı hapishaneye girerek vurup, bunları ortadan kaldırdı. Bu mu insan hakları?.. Ceza al-

- mış, hapishanede duruyor; ama, sonra cezası biter, çıkar da, terörist hareketlere devam eder 
diye, Almanya'daki emniyet ve asayiş güçleri bunları vurdular. Almanya'da da problem oldu, 
bunu yaptılar. Kendileri bunu yapan insanların, bize bir şey demeye hakları yok; ama, bunu 
kim karşılayacak? Bunu, Hükümet ve Sayın Dışişleri Bakanımız karşılayacak. Orada, televiz
yon kameralarıyla hadisenin tamamının tespit edilip, Batı ülkelerinde gösterilmesi niye sağlan
mıyor? Bu işin sadece bir noktası gösterilmez ki!.. Hatta televizyonda panzerleri gösteriyorlar; 
ama, o panzerler, Almanya'nın yardım fonundan gelmiş değil... Görüntünün bir noktasında, 
panzerin üzerine, diyelim bir benzin bidonu konulmuş, tamamını göstermeyerek, fokus yapa
rak, onu gösterip getiriyor ve "bu Alman malı" diyor. 

Tamam da, o Alman malı alınmış, oraya konulmuş... Kullanılan silahın kendisi bile Al
man malı değil! O kadar taraflı, o kadar, Alman toplumunu ters istikamette yönlendirici bir 
propaganda yapıldı ki, buna, elbette devlet imkânlarıyla cevap vermek lazım ve gerçeklerin 
ortaya çıkarılması lazım. 

Sonra, bazı arkadaşlarımız, Almanların, bize vermekte oldukları eski silahları vermeme 
yolunda aldıkları karara karşı aşırı tepki göstermediğimizden yakındılar. 

Bir şey söylemek istiyorum: Biz, bu eski silahları sadaka gibi almayı şeref kabul etmiyo
ruz. Hepsini kesiversinler, eksik olsun... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından 
"Siz niye alkışlıyorsunuz?!" sesleri) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz niye alkışlıyorsunuz?! Hem alıyorsunuz, hem al
kışlıyorsunuz!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Karabağ'daki duruma da 
birkaç cümleyle temas etmek istiyorum. 

Bir şeyi açıklıkla ifade edeyim: Karabağ'daki durum, hepimizin hassasiyetle takip ettiği, 
Parlamentonun, Hükümetten daha fazla hassasiyet gösterdiği bir konudur. Parlamento, bir ic
ra gücü değildir. Bir yasama gücü olarak Parlamento, Karabağ'da olan olayların üstesinden 
gelme imkânına sahip değildir; ama, bunun nasıl yapılacağı, Parlamentoda ifade edilmekte, 
dile getirilmektedir. 

Bize sormadı; ancak, DYP sözcüsünün sorusuna burada net olarak cevap veriyorum: DYP 
sözcüsü, "Ne yapmalıydık, harp mi ilan etmeliydik?" dedi. Söyleyeyim: Sarıkamış'ta bir tat
bikat yaptık; hiç olmazsa, iki filomuzu -ateş etmesine de lüzum yoktu- Karabağ'ın üzerinden 
şöyle bir uçurabilmeliydik. Bu bir davranışı gösterirdi, bu bir kararlılık gösterirdi; bu, ileride, 
bir açık kapı bırakırdı... Katliamlar devam ediyor. Hiç olmazsa o bölgeye bazı askerî 
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güçlerimizi intikal ettirebiliriz. Kimse, size, "hemen saldırın" demiyor ki... Bazı kararlılıkları 
göstermek imkânı vardır ve bunu yapabiliriz. Hiç olmazsa, dünya kamuoyuna ye onlara, iki 
tarafa da, devamlı, "Biz tarafsızız" diyerek, bir nevi, "sizin ikinizden de eşit uzaklıktayız" 
gibi bir mesaj vermez, "biz, ciddî olarak Karabağ'da olan olaylardan etkileniyoruz, kamuoyu
muzu daha fazla tutamayız" diyebilirdik. • • )\ 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — "Nahcıvan tehlikede" diyebilirdik. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bütün bunları yapmak mümkün ve yapılabilir de. 
Dünyada bütün iktidarlar, kamuoylarının baskısıyla hareket ettiklerini ifade etmiyorlar mı?.. 
Çeşitli konularda Amerika ile müzakereye oturunca, "İdare olarak biz bunu istiyoruz, sizden 
yanayız; ama, Senato maalesef istemiyor" diye karşımıza bir ağırlık koyuyorlar. Almanya'da 
olanlar, Almanya'daki seçimlerle ilgilidir, Alman kamuoyunun ağırlığını koyma işidir. Bizim 
kamuoyumuzun da bir ağırlığı vardır ve Karabağ'ın lehinedir. Oradaki katliamı kamuoyumuz 
tasvip etmemektedir. Dolayısıyla, Hükümet olarak biz bunu intikal ettirdiğimiz takdirde, ko
nuyu, büyük ölçüde ağırlığıyla ortaya koymuş oluruz. Kaldı ki, katliama maruz kalan insanla
ra, kendini müdafaa edecek silahı bulunmayan insanlara, kendilerini korumaları, savunmaları 
için, Türkiye silah da temin edebilir; elbette verir. Gayet açıklıkla söylüyorum... Bu, gizli bir 
şey değil ki... Bu silahlar saldırı için kullanılmadığı sürece, kendilerini korumak için kullanıl
dığı sürece, elbette bütün dünya kamuoyunda da hiçbir şekilde itiraz edilemiyor. Bu, yeni değil 
ki, misalleri var... 

Bütün bunları Hükümetimizin yapmasını bekliyoruz; ama, maalesef bu İktidarın bu ko
nuda bir şeyler yapabileceği ümidimizi de kaybettik. 

Bize göre, Irak'ın, Kuveyt'i işgaliyle Azerbaycan'daki bir bölgenin, Ermeni çeteciler tara
fından işgalinin fazla farkı yoktur. Dolayısıyla, buradaki katliama da Birleşmiş Milletlerin "dur" 
demesi lazımdı/Halbuki, Birleşmiş Milletler bunu yapmadıktan başka, Amerika'nın bu konu
daki ağırlığını koyması ne zaman oldu? Orada soykırım oldu, Azerilerin yarısı katledildi, yarı
sı da sürüldü, Karabağ bölgesinde bir tek Azerî kalmadı. Şimdi, Karabağ bütünüyle hedef teş
kil edebilir/Eskiden, Azerbaycan'dan bir roket atılsa, ölenlerin yarısı Azeri olursa, yarısı Er
meni olacaktı. Şimdi, tamamen temizlendikten sonra, sadece Ermenilerin eline geçtikten son
ra, Sayın Başbakanımız, Bush'a, telefonla, ateş kesilmesi konusunda uyarıda bulundu -çok yük
sek yerden söylüyorum, kendi tabirleriyle, uyanda bulundu tabirini kullanıyorum, ricada bu
lundu demiyorum -Bush da bunu, dört elle sarılarak kabul etti, "zamanı gelmiştir" dedi. Ateşkes, 
kime hizmet için yapıldı? Ermenilere hizmet için yapıldı, Ermenileri korumak için yapıldı. Do
layısıyla, bizim inisiyatif kullanarak bir şey yaptığımız yok zaten. 

Kaldı ki, bölgede dört dışişleri bakanı arasında müzakereler cereyan ediyor; birisi Rusya, 
birisi ermenistan, birisi Azerbaycan, öbürü Türkiye mi? Hayır, İran... Yani, İran'ın, bölgedeki 
etkisi daha fazla; İran'ın bölgedeki gücü de, yaptığı hizmet de daha fazla. İşte katliamı onlar 
önlüyorlar. Niye biz girmiyoruz işin içerisine; niye bu dört ülkeden biri biz değiliz; çünkü biz, 
bu konuda birtakım güçleri gücendirmekten çekiniyoruz da, onun için... 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Vekâleti Amerika'ya verdik!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarımın yerlerinden söy
lediği gibi, biz1, vekâleti Amerika'ya vermişiz... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Genel vekâlet!.. 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Söylenen sözler neler?.. "Çok yakından izliyo
ruz, dikkatle takip ediyoruz; tüm çabalar gösterilmiştir..." 

Netice ne?; katliam ve bir yerin işgali!.. Dış politika konusundaki bütün açıklamalarda 
biz bunları dinliyoruz burada. Bu politik cümlelerin ifadesinde elbette belirli gerekler var; ama, 
asıl istediğimiz şey, neticeyi almaktır. Mesela, burada, Sayın Dışişleri Bakanımız, -mutabık ol
madığım bir konu var, onu ifade ettiler- "Biz, Libya'ya, bu iddiaların gerçek dışı olduğunun 
Libya tarafından kanıtlanması gerektiğini çok açık olarak söyledik" dediler. 

Halbuki, benim Değerli Dışişleri Bakanım, iddiayı, müddei ispat eder, kim iddia ediyor
sa, o ispat eder. Temel hukuk kaidesidir,itham edilen, suçsuzluğunu ispat etmek zorunda de
ğildir. (RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, şimdi, Libya için söz konusu olan şey şudur: Eğer 
Libya, bu iki kişinin, beynelmilel bir mahkemede yargılanmasını istemiyorsa, suçlu duruma 
düşer; ama, Libya, beynelmilel bir mahkemede, terörle itham edilen bu iki kişinin yargılanma
sına razıysa, o zaman, hiç kimsenin, kendi kendine, hem savcı, hem hâkim, hem de infaza 
olması hakkı yoktur. Amerika'nın şu anda yaptığı şudur: CIA, "Bunu,, bu iki kişi düşürdü" 
diye rapor vermiş, savcı o; mahkeme, administrasyon; Bush, mahkeme reisi olarak hükmü ver
miş; infazcı da, Amerikan Silahlı Kuvvetleri... 

Dünyada böyle hukuk olmaz. Böyle bir hukuka karşı çıkmayan da, hukuk nosyonunu ren
cide etmiş olur, ortadan kaldırmış olur. Ama, Libya şunu deseydi, biz de beraberce karşı çıkar
dık: "Bu insanların yargılanmasına müsaade etmiyorum." Bu denseydi, terörizmin desteklen
mesi olurdu, teröristlerin korunması olurdu; ama, "Terörle itham edilen bu insanları alın, bey
nelmilel bir mahkemede yargılayın" deniyorsa, burada yapılacak bir şey yoktur. 

Peki, Irak'a ambargo konulduğu zaman, değerli SHP'li arkadaşlarım, DYP'li değerli ar
kadaşlarım gayet iyi biliyorlar ki, bu ambargoya DYP de, SHP de şiddetle karşı çıkmıştır. Şim
di ne oldu da, aynı ambargo Libya'ya konulunca, karşı çıkan o arkadaşlarımız, hiç kendileri 
değilmiş gibi, bu ambargoyu ilk uygulayanların arasında oluyorlar? Nasil oluyorbu iş?!. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Karşı çıktınız, gayet iyi biliyorum... Türkiye'nin menfaatlarının zedelendiğini söylediniz; 
biz de söyledik, aynı şeyleri beraberce söyledik. Ama, şimdi ne oluyor ki, dün akşam hemen 
hava sahamızı kapatmaya karar verdik?! Bu doğru değildir. 

M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — O zaman muhalefetteydiler, şimdi iktidardalar!.. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Elbette, şunu hiç olmazsa, anlayışla karşılıyorum: 
Biz, beynelmilel bazı müeyyideler tatbik edilirken, içinde bulunduğumuz bu kararları alan or
ganlara çok ters düşemeyiz; ama, LATA bile daha henüz bu konuda ilgili yerleri uyarmadan, 
niye birinciliği alıyoruz?! Bu tutum yeni değil... Cezayir, Fransızlara karşı bağımsızlık müca
delesi yaptı; Türkiye, Fransa'nın yanında yer aldı... Cezayir bağımsızlığına kavuştu; Türkiye, 
Cezayir'i tanımadı; arkasından da, en son tanıyan ülkelerin arasına girdi... O da yetmiyormuş 
gibi, İsrail kuruldu, bir ülkenin topraklarına silah gücüyle gelindi, yerleşildi, orada bir devlet 
kuruldu; ilk tanıyan ülke biz olduk! Irak'a ambargo uygulanmasına karar veriliyor, en şiddetli 
şekilde biz uyguluyoruz... Libya'ya ambargo uygulanmasına karar veriliyor, herkesi bekleme
den ilk biz uyguluyoruz... 

Canım, bunlara gerek yok ki... biz, kendi hükümranlığımızı, başkalarına ipotek mi verdik 
de, böyle yapıyoruz?! Bunu yapmamamız lazım, şahsiyetli bir dış politika gütmemiz lazım. 
Bu, bugün, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir husustur. 
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Minsk'te bir konferans düzenlenecek... Bakalım, Karabağ hakkında, beyefendiler hangi 
lütufta bulunacaklar?! Nasıl olacka ve ne kadar lütfedecekler de, Karabağ'daki bu katliama 
karşı çıkacaklar?.. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir iki cümle ile konuşmanızı lütfen toparlayınız. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, toparlayacağım. 
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusu da önemli konularımızdan biri. Kıbrıs'ta bizim prob

lemimiz yok. Bunu, Dışişleri Bakanlığının ve İktidarın iyi bilmesi lazım; Kıbrıs'ta bizim prob
lemimiz yok... Kıbrıs'ta problem vardı, Kıbrıs'ta katliam vardı; Türk Ordusu gitti, Barış Hare
kâtı yaptı. 

İki gün önce İngiltere'deydim, bazı kimselerle bu konuda temasım oldu.' Türkiye, garan
tör devletti, adanın yansına mı emniyet ve huzuru getirmek için bu garantörlüğünü kullandı; 
niye tamamına getirmek için kullanmadı?" sözleri şimdi söyleniyor. 

Barış Harekâtı sırasında, çok iyi hatırlıyorum, Millî Güvenlik Kurulunda ciddî bir şekilde 
bu konuda mücadele eden arkadaşlarınızdan birisiydim. "Kıbrıs'ın tamamını almamız gerekir" 
diye çok direndik; ama, başarılı olamadık. Kıbrıs'ın tamamım alsaydık da, şimdi yansını Rumlara 
verseydik ne olurdu, biliyor musunuz; öper, başlarına koyarlardı... 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — O yüzden Hükümet bozulmadı mı... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yüzde 60 küsurunu vermişiz -yüzde 62 idi, "yüz

de 68'e çıktı" şeklinde sözler var. Resmî rakamları tam olarak bilmiyoruz bu konuda, yüzde 
64 vesaire deniliyor- şimdi geri kalan yüzde 30 küsuru için de bizimle pazarlık yapılıyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Buraya söyleme, oraya söyle; onlar yaptı bu işi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Meclise hitap ediyorum ve değerli arkadaşlarımın 

hiçbirini diğerinden ayırt ederek özel bir davranış biçimim yoktur. Döndüğüm zaman da, o 
sözleri, o arkadaşlara söylemiş olmak için dönmüyorum. 

Dolayısıyla, aynı şey orada da yapıldı. Şimdi Maraş bölgesi halen iskâna açılabilmiş de
ğildir. Bugüne kadar Maraş bölgesini iskâna bile açamadık... 

Bunları ifade etmenin sebebi, şahsiyetli bir dış politikamızın olmamasıdır; ama, elbirli
ğiyle, beraberce bunu yapalım ve bunun şerefi ve itibarı da sizlerin olsun. Yani, biz, bundan 
kendimize de bir pay çıkarmayız; eğer bunları yaparsa, gittiğimiz her yerde Sayın Dışişleri Ba
kanımızı methederiz ve takdir ederiz; DYP ve SHP'yi takdir ederiz; ama, bunları yaparsa... 

Değerli arkadaşlarım, aynı şey Bosna-Hersek'te oluyor... Almanya'da, Bosna-Hersek tem
silcileri, durumlarını anlatarak yardım talep ediyorlardı; durumu ben de gördüm. Bosna-
Hersek'te bir katliam yapılıyor, Karabağ'da olduğu gibi. Bosna-Hersek temsilcileri "Sırplar, 
'Türkiye, acaba bir müdahalede bulunur mu?' diye büyük endişe içinde bulunuyor" diyorlar. 
Onlar, tarihten gelen bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tasavvur ediyorlar ve zannediyorlar 
ki, biz, gidip müdahale ederiz... Oysa, halimizi bilseler, hiç korkmazlar! Biz, duruma müda
hale edemeyiz; ama, şunu söylemek istiyorum: Şu imanlı gençlere desek ki, "Gidiniz, Bosna-
Hersek'teki kardeşlerinizin yanında yer alınız"; binlerce genç oraya koşar gider. Türkiye, ken
di insanının gösterdiği davranışa uygun bir davranışı da göstermemeli mi? Göstermelidir el
bette. Biz, eğer, Bosna-Hersek konusunda Sırplara belirli ciddiyette bir teşebbüste bulunursak, 
bunun faydalı olacağına inanıyorum. ; 
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BAŞKAN— Sayın Asiltürk, her konuya 20 dakikamız yok efendim... 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Her konuya 20 dakikamız yok da, Sayın Başkan, 
' benim de kendisini zevkle dinlediğim Sayın Kâmran Inan'ın konuşmasını gece yarısına kadar 

dinleyebileceğinizi ifade ettiniz; iki dakika da beni dinleyebilirseniz, bunları toparlayacağım. 
BAŞKAN — Efendim, adil düzenin bana talimatı, adil davranmaktır. (Alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan nedense bu uygulamayı hep bize tatbik 
etmeye hevesliler! O adil düzeni biraz da diğer partilere tatbik ediniz. Ama, Sayın Başkanı tak
dir ediyorum ve çok kısa bir iki cümleyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Mitterrand'in, buraya beş bakanla gelip, hangi menfaatları alıp götürdüğünü öğrenmek 
istiyorum, tşin gözden kaçan tarafı budur. Mitterand'ın hanımının, halen, Japonya'da, PKK 
örgütü için yardım topladığı basında yer alırken, kendisinin buraya gelip de, bu sözleri söyle
mesini ciddî bulmuyorum ve acaba bu beş bakanla, Türkiye'den hangi maddî menfaatlar elde 
edildi? Bunu da, inşallah, Hükümet bir vesileyle ifade eder. Bu açıklamaları Sayın Bakanımız
dan bekliyoruz. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Biz de bilmiyoruz. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ciddî olan yedi konu bura
ya getirildi, -arkadaşlar dokuz diye ifade ettiler- iki konu daha var; birisi, Hüsnü Mübarek'in 
ziyareti, diğeri ise Mitteran'm ziyaretidir; bunları da ilave edersek, dokuz konu haline geliyor. 
Bu dokuz konuyu, İçtüzüğe göre 10 dakikalık bir süre içerisinde konuşmak için Meclise getir
meyi -on dakikayı dokuza bölerseniz, her konuya bir dakika düşer- bu konuları ciddiyetle ele 
almak manasında değerlendirmek mümkün değildir. Bizim, bu konuların her birini, Hüküme
te yardımcı olur diyerek, birer genel görüşme şeklinde buraya getirmemizde fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarımı, beni dinledikleri için teşekkür ederek bir kere daha selamlıyorum, 
Sayın Başkana da müsamahasından dolayı teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, teşekkür ediyorum efendim. 

2, — istanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türk ekonomisinin bugünkü durumu ve alınması gere
ken acil tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in cevabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sayın üyeler tarafından gündem dışı söz talepleri vardır. 
Ekonominin içinde bulunduğu bugünkü durum hakkında gündem dışı söz talebinde bu

lunan, İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner'e söz veriyorum. 
Sayın Taner, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama
dan evvel, bize, gündem dışı da olsa, Türk dış siyasetiyle ilgili bilgi veren Sayın Dışişleri Baka
nımıza teşekkür etmeyi borç biliyorum. Kendisi, kısa zaman içerisinde -İçtüzüğe göre hareket 
etmiştir* imkânlar dahilinde, az da olsa, bizi aydınlatmıştır. Hiç olmazsa, bundan sonraki dö
nemlerde de bu uygulamanın devam etmesini kendilerinden hassaten rica ediyoruz. 

Bu arada, bu kadar önemli bir konu burada tartışılıp görüşülürken, Hükümet sıraların
da, bu konuyu izleyen iki sayın bakanımızın bulunmasından da memnuniyet duyuyorum. Ke
za, İktidar partilerinin şu anda salonda 18-20 kişi ile temsil edildikleri ve muhalefet partileri
nin çoğunlukta olduğu bir ortamda, Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olan enflasyon 
meselesini konuşacağım. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. 
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Burada karşımıza konulmuş olan TRT kamerasını da selamlıyorum. Bu TRT kamerasının 
arkasındaki arkadaşıma, 'boşuna çalışmayın, siz bizi çekmeyin* diyorum. Çünkü, İktidar ta
rafından, muhalefet partilerinin görüşlerinin yayınlanması yasaklandığı için, TRT, bizim ko
nuşmalarımızı bu akşam vermeyeceği için, -Sayın Başbakanın, Sayın Bakanın ve diğerlerinin 
konuşmalarını verecektir- muhalefetin sesinin ambargolu olması nedeniyle, sayın kameraman 
arkadaşımız, burada boşuna çekim yapıp, bant harcamasın, diyorum. 

VELt AKSOY (îzmir) — Sayın Başkan, geçen ANAP döneminde gündem dışı konuşan 
muhalefet milletvekillerini TRT gösteriyor muydu, sorun kendisine! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bana ayrılan az za
man içinde, müsaade ederseniz, hemen konuya geçerek, sizlere, memleketimizin çok vahim bir 
meselesi olan, ekonominin şu andaki gidişatından bahsetmek istiyorum. 

Bundan evvelki dönemlerde, Anavatan Partisi iktidar olduğu sıralarda, bu kürsüye gelip, 
Anavatan Partisinde ekonomiyi kimin idare ettiği hakkında çeşitli görüşler ifade edilmiştir. "Eko
nomi çok başlı idare ediliyor, tek başlı idare ediliyor" denmiştir, türlü şeyler söylenmiştir; ama, 
ben, bugün, bu kürsüden, aynı şeyi söylemeyeceğim. Çünkü, iktidarda, ekonomiyi kimin idare 
ettiğini ben anlamış değilim; anlamak, görevim de değil zaten. O, onların siyasî hakkıdır. Eko
nomiyi, istedikleri şekilde ve tarzda idare ederler. Dolayısıyla, ekonominin idaresinden, her 
zaman olduğu gibi, siyasî partilerin geçmişi içerisinde, Sayın Başbakanı sorumlu tutarak, mü
saade ederseniz, konuşmama devam edeceğim. 

Sizlere, hemen, 15 Nisan Çarşamba günkü bir gazeteyi, Yüce Meclise sunulması ve zabıt
lara geçmesi açısından göstermek istiyorum. Bakın, Sabah Gazetesinde şöyle bir manşet var, 
zabıtlar için aynen okuyorum: "Demirel: Utandım. Demirel, Mitterand'ın, 'Almanya'da enf
lasyon yılda yüzde 4'e çıktı, bizde yüzde 3' sözleri üzerine çok utandığını söyledi ve 'onu^ başı
mı öne eğip dinledim'dedi". . 

x Bu, Sabah Gazetesinin dünkü... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sizde utanacak yüz yokmuş, yere de bakamamışsınız!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Milliyet Gazetesi de, bu kadar büyük olmamak

la beraber, daha ufak bir "utandı" kelimesiyle geçmiş; ama, neticede gördüğümüz şudur: Ga
zetelerimiz, Sayın Başbakanımızın utanmış olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, burada sakın yanlış bir anlaşılma olmasın; ben, burada, katiyen, zinhar, 
Sayın Başbakana yanlış bir şey söylemek durumunda değilim. Sayın Başbakan, burada devlet 
adamlığını göstermiştir. Tabiî, bir memlekette, eğer enflasyon, yüzde 76'larda, yüzde 77'lerde, 
yüzde 80'lerde olursa, bir devlet adattıı olarak Sayın Başbakanın "utandım" demesi doğaldır. 
Ben bunu söylerken, kendisini katiyen eleştirmiyorum. Bir devlet adamı olarak doğru yapmış
tır. Keza, biz de, Hükümet sıralarında iken, çeşitli dış temaslarda bulunduğumuz zamanlarda 
kendi memleketimizden bahsederken, kendi memleketimizdeki yüksek enflasyonu savunmaya 
çalışırken, başımız önümüzde, utanarak karşılarına çıkıyorduk. Ama, bu, şunu değiştirmez: 
"Utandım" demekle, bu iş bitti demek değildir. Madem utandınız, bundan sonra gerekeni yap
mak lazımdır. Dolayısıyla, ben, bugün, Sayın Hükümetin bu "utandım" Iafıyla beraber, 5 ay
dır ne yaptığını anlamak istiyorum. 

5 aydır neler yaptıklarını sizlere kısa olarak anlatacağım ve diğer partilerden farklı olarak, 
önümüze gelen süre içerisinde, Anamuhalefet Partisi olarak, Hükümete, neler yapması gerek
tiği hakkındaki görüşlerimi, Onların söylediği gibi, "Aman, biz söylersek kopya çekerler" de
meden, açıkça ifade edeceğim. 
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Sayın Demirel, gene, basında yazıldığı gibi, kendi Grup toplantısında enkaz edebiyatını 
devam ettirmekte ve kendi Grubuna, sanki bu işin 5 ay içerisinde çözülmediği gibi, ileride de 
çözülemeyeceği intibaını verebilmek için şu ifadede bulunmuşlardır, okuyorum: "Demirel, 1992 
Türkiyesinin, kendisinin 1980'de bıraktığı Türkiye'den çok daha kötü olduğunu da vurguladı." 

Bu beyanat Sayın Başbakanındır. Eğer bu beyanatı Sayın Başbakan vermediyse, o zaman, 
derhal, çıkıp bunu tekzip etmesi gerekir. Çünkü, müsaade ederseniz, ben de hemen, yıllardır 
yapılan, Türk siyasî tarihinin maalesef -maalesef diyeceğim- kötü bir alışkanlığı olan, "enkaz 
edebiyatını sürdürmelerinden dolayı suçlamak zorundayım. Zira, hükümetler, enkaz devral
mazlar; hükümetler, miras devralırlar. Bu yapı içerisinde, Sayın Demirel'in 1980 senesinde 
Türkiye'ye devrettiği mirası, yüksek müasaadelerinizle arz edeceğim; keza, 1991 senesinde, se
çimlerden sonra Anavatan Partisi Hükümetinden aldığı mirası da arz edeceğim ve ikisi arasın
daki karşılaştırmaları, bu zabıtlardan, siz milletvekilleri de bu rakamlardan yapacaksınız. Eğer 
rakamlarda bir hata varsa, Sayın Bakan da buradadır, kendileri de herhalde buna müdahale 
ederler, 

Efendim, ülkenin rezervleri 1982 senesinde 1,2 milyar dolar -Bunu söylerken, sadece Mer
kez Bankasından bahsetmek istiyorum- bizim devrettiğimiz de 5,7 milyar dolar. Merkez Ban
kası rezervlerini, ülke rezervlerine katmıyorum; çünkü, katarsak, rakamlar çok büyür. 

Enflasyonu arz ediyorum: Sayın Demirel'in devrettiği enflasyon yüzde 116. Sakın yanlış 
anlamayın ve arkadaşlarım bu rakamı doğru alsınlar; tüketici fiyatlarıyla yüzde 116, toptan 
eşya fiyatlarıyla yüzde 107'lik bir enflasyon devretmişlerdir. Devraldıkları rakamlar ise, toptan 
eşya fiyatlarıyla yüzde 56, tüketici fiyatlarıyla yüzde 67'dir. Bugün söylemiyorum, bugüne de 
geleceğim. 

Efendim, ihracat rakamları; 2.9 milyar dolarlık ihracattan, 13.6 milyar dolarlık ihracat 
rakamlarına gelinmiştir. 

Büyümeye gelmek istiyorum. Çünkü, defalarca, gerek Hükümet, gerekse bazı bürokrat
lar, geçen seneki büyümeyi tenkit etmektedirler. 

Doğrudur, geçen seneki büyüme az olmuştur. Binde 3 büyümeyle övünmek mümkün de
ğildir; ama, Türkiye'nin üzerine, kimsenin beklemediği bir Körfez Krizi gelmiştir. Buna rağ
men, pozitif, binde 3'lük bir büyüme vardır. Ya 1980 senesinde büyüme nedir? Buna ne deme
li? Merak eden varsa, müsaade ederseniz arz edeyim: Eksi 2.3... 

Efendim, kamu sektörü borçlanma gereksinimi büyük bir rakamdır, Türkiye'deki enflas
yonun sebeplerinden bir tanesidir; mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. 

Sayın Bakan defalarca söylemiştir, ben de defalarca söylemişimdir, katılıyorum. Yalnız, 
bunu, bütçe yaparken, kâğıt üzerinde düşürmek kâfi değildir. Bakınız, 1980 senesinde bu ra
kam yüzde 10.5'tir; bizim devrettiğimiz zamandaki rakam da yüzde 11.6'dır. 

Efendim, dış borç: Dış borç, 1980 senesinde FMS borçları, yani, askerî borçlar hariç, 15.2 
milyar dolardır. O borçları da koyduğunuz zaman 20 milyar dolar seviyesine gelir. Bizim dev
rettiğimiz borç, 45 milyar dolardır. ' 

1980 senesinde, gayri safi millî hâsıla, dolar bazında, 58 milyar dolardı; 1991 senesinde 
150 milyar dolardır. 

İşsizlikten bahsetmek istiyorum. Sayın Demirel, devrettiği mirasta, yüzde 11.7'lik bir iş
sizlik devretmiştir; 1991 senesi itibariyle işsizlik, yüzde 7.2'dir; ama... 

— 221 — 



T.B.M.M. B : 65 16 . 4 . 1992 O : 1 

* ALGAN^ HACALOĞLU (İstanbul) — Siz gerçekten buna inanıyor musunuz?.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bakınız, istirham ediyorum... Bu rakamlar, be

nim rakamları değil. Müsaade ederseniz, bu konuya devam edip, şöyle ifade edeceğim: bu ra
kam, yüzde 7,2 olarak, Devlet İstatistik tarafından verilen rakamdır; ama, senenin son çeyre
ğindeki resesyon ve aynı resesyonun bu senenin ilk çeyreğinde devam etmesinden dolayı, işsiz
liğin süratle artmasından endişemiz vardır. O yüzden de, bu Hükümetin bir an evvel faaliyete 
geçerek, gerekenleri yapması gerekir. 

Sayın Başkan, bu tespitleri yaptıktan sonra, müsaade ederseniz, kısaca, Anamuhalefet Par
tisi olarak, İktidar Partisine yol göstenne mecburiyetinden hareketle şunları söylemek zo
rundayız... 

BAŞKAN — Sayın Taner, süreniz 10 uncu dakikaya geliyor efendim. Aslında süreniz 5 
dakikadır, 9 uncu dakikayı kullanıyorsunuz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Süratle toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica edeyim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Merkez Bankası rezervleri, ortalama kuru tuta

bilmek için süratle eritilmiş, Merkez Bankası rezervleri, erimeden dolayı, 5.7 milyar dolardan 
3.7'ye düşmüş; devlet 1.5. trilyon lira zarara girmiştir. Bunu, Hükümet, bilerek veya bilmeye
rek yapmıştır; bu bir vakıadır. ' " . . ; ' , 

Banka faizleri; Ziraat Bankasının, Interbanktan kendisini yeteri kadar fonlayamadığı için, 
faizleri yükseltme eğilim ve savaşına girmiş, bu yüzden, bütün piyasada faizler yükselmeye baş
lamıştır. Türkiye'de, resesyonlu olduğu bir dönemde faizlerin yükselmesi kadar korkunç bir 
olayın altından kalkmanın mümkün olmadığını hatırlatmak istiyorum. 

Enflâsyon da "düştü" havası verebilmek için, zamlar ertelenmiştir. Ertelenen, zamlar de
ğil, enflasyon patlamasıdır. 

Türk Hava Yollarına altı yedi aydır zam yapılmamıştır. Bu zammın yapılması şarttır; çün
kü, dövizle kullandıkları yakıt, dövizle aldıkları uçak ödemeleri vardır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi aralık ayından beri buğdaya zam yapmamıştır. Mayıs ayına geli
yoruz, biraz sonra fiyatları açıklayacaksınız. Bu ucuz fiyatlardan, şu anda, Türkiye'de belli 
insanlar, belli kesimler, gidip bu buğdayı kapatmaktadırlar ve mayıs ayından sonra devlete iki, 
üç misli fiyatla satmak zorunda olacaklardır. Şimdi bunu yaptığınız takdirde, "Kimin parasını 
kime veriyorsunuz?" diye size sordukları zaman ne cevap vereceksiniz? Benim vazifem, bura
dan bunu söylemektir. Hükümetin de, bu konuda, eğer bununla uğraşan kimse yoksa, derhal 
buna müdahale etmesi gerekmektedir. 

Nisanın 15'indeyiz, 16'sındayız, ithalat rejimi hâlâ çıkmamıştır; içler acısıdır... Türkiye'de 
ocağın 15'ine kadar çıkan ithalat rejimi, hiçbir dönemde bu kadar beklememiştir. 

Maalesef, devlet, Osmanlı döneminden beri ilk defa, son iki aydır Hükümet olarak, bü
tün gücünü, memur ve emeklilerin maaşlarının ödenmesi için kullanmaktadır. Hükümetin ba
şı Sayın Başbakan, elinde telefon, bu ödemeleri yapabilmek için sağdan soldan para istemek
tedir. Kusura bakmayın, 1992 yılına geldiğimiz bu günlerde, bir başbakanın zamanı, acaba, 
telefonu açıp, bu paraları bulup, maaş ödemesini yaptırmakla mı geçmektedir? Böyle mi geç
melidir? . 
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Nitekim, Sosyal Sigortaların, yine benim ender gördüğüm bir evrakını hemen size, Mecli
se okumaktan ileri gidemeyeceğim. 

Sayın Başkanım hepsini okumayacağım; sadece söyleyeceğim şudur: Sosyal Sigortalar, 
19.3.1992 tarihinde Hükümete yazdığı yazıda, Hükümetin yaptığı yanlış politikalar yüzünden, 
devletin hiçbir şekilde para ödeyemez hale geldiğini, Sosyal Sigortanın iflas ettiğini, yapacak
ları hiçbir işin kalmadığını, acz içinde kaldıklarını ifade etmektedir. Bu evrakı Meclis zabıtla
rında saklamak lazımdır ki, ileri tarihlerde, bizden sonra, ülkeyi teslim edeceğimiz gençler, in- ' 
sanlar, gelsinler, bir hatayı ve bürokrasiyi, kendi hükümetine karşı bu kadar zor bir yazıyı ya
zabilme durumuna iten faktörler nedir, görebilsinler. 

Sayın Başkanım, diğer şeylerden bahsetmeyeceğim.. Müsaade ederseniz, süratle yapılması 
gereken şeyleri çok kısa olarak söyleyeceğim... 

BAŞKAN — Sayın faner, Sayın Taner... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Satırbaşlarıyla söyleyeceğim. Çünkü, eğer, ben muhalefet 
olarak bunları söylemezsem, bize kapalı olan TRT'de, bize kapalı olan basında bunları ben 
söylemezsem, serbest kürsüde kendi fikirlerimizi söyleyemezsek, bizim memleket hizmetleri
miz nasıl olacaktır Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Taner, Sayın Taner... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Taner, o bürokrat, sakın Cumhurbaşkanının ta
limatıyla yazmış olmasın onu!. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, müsaade edin. 
Sayın Taner, elbette parti olarak muhalefetsiniz biliyorum; ama, parti olarak muhalif ol

manız, İçtüzüğe muhalif olmanızı gerektirmez. Rica ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Haklısınız Sayın Başkan, size söyleyecek hiçbir lafım yok

tur; boynum kıldan incedir. Müsaade ederseniz, iki cümleyle toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, şu anda acilen yapılması gereken şeyleri sayın 
bakana arz ediyoruz. Sayın Demirel biraz evvel burada idiler, şimdi kendileri yoklar; ama, her
halde Sayın DemireFe iletirler. 

1. KİT'lerin gerekli fiyat ayarlamaları derhal yapılmalı. Takip eden aylarda, stok mali
yeti ve kur farklarını ihtiva eden fiyat ayarlamalarını yapmadığınız takdirde, ileride, açıkların 
süratle büyüyeceğini sayın bakan çok iyi bilirler. 

Hazır olarak 9 aydır bekleyen Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu derhal çı
kartmalısınız. Haller Kanununu hemen çıkartmadığınız takdirde, biraz sonra piyasaya çıkacak 
olan yaş meyve ve sebzenin, çok fahiş fiyatlarla, ekonomide enflasyonist baskılar yapacağını 
söylemek, herhalde haksızlık olmayacaktır. 

İthalat rejimi derhal yayınlanmalı; döviz, altın ve tahvil borsaları derhal kurulmalıdır. Bun
ların hepsi hazırdır, sadece kararname beklemektedir. 

Devletin, Ziraat Bankasına olan borçları tasfiye edilmeli ve Ziraat Bankasının, Interbank-
tan süratle çekilmesi sağlanmalı, sigorta ve Banka Muamele Vergisi kaldırılmalıdır. 

Özel sektöre, 1992-1993 senesiyle ilgili Hükümet Programını tam olarak anlatmak lazım
dır ki, özel sektör önünü görsün ve resesyona girmekten, yanlış iş yapmaktan kendisini kurtarsın. 
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Faizlerimizin bu kadar yükseğe çıkarılmasına müdahale edilmediği için, bu devam ettiği 
takdirde, resesyonun, işsizliğin, enflasyonun artacağı ve vergi gelirlerinin düşeceği şüphesizdir. 

Sayın Başkanım, toparlayarak en son şunu söylemek istiyorum: Türkî cumhuriyetlerle derhal 
gümrük birliğine gitmek mecburiyeti vardır. Bu, gerek Türk ekonomisi açısından, gerekse Tür
kiye'nin, Osmanlıdan beri tarihî misyonu olan bu olayda, Hükümetin alması gereken bir siyasî 
karardır. Türkiye'nin bunu yapacak ekonomisi ve kuvveti vardır. Bunu yaptığı takdirde, kendi
lerine en yakın desteği vereceğimizi ve keza, bu uygulamaları yaptığı takdirde, kendilerine, bu 
kürsülerden her zaman için teşekkür edeceğimizi ifade ederek, Sayın Başkanın müsamahasın
dan dolayı kendisine teşekkür eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN— Sayın Taner, bir dakikanızı rica edeyim efendim. 

Sayın Taner, konuşmanız esnasında "Biz de hükümet sıralarında oturduğumuz zaman, 
yurt dışına gittiğimizde, memleketimizden, enflasyondan söz edildiği zaman bizim de başımı
zın eğildiği olmuştur" buyurdunuz. Ben, bu sözleri, "Memleketimizden söz edildiği zaman 
başımız eğilmiştir" şeklinde değil, "Memleketimizin enflasyonundan söz edildiği zaman" şek
linde anlamak istiyorum. Doğru mu efendim? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) —Doğrudur efendim, aynen böyledir. Sürçi lisan olmuştur, 
özür dilerim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından "Âdil Başkan" sesleri) 
. Efendim, âdil düzen eğitirse, böyle eğitir. (Alkışlar, gülüşmeler) 
Sayın Taner'in gündem dışı konuşmasına cevaben, Sayın Bakanın söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) \ . ~ . 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; sayın eski bakanımızın son aylardaki gelişmeler hakkındaki düşüncelerini dinledik. 

Şimdi, birtakım gerçekleri dinlemeye geliyor sıra. 

Şu verilerle başlamak istiyorum: tik önce, bugüne kadar yaptıklarımızın bir bilançosunu 
verelim; daha sonra, bu "Son dört aydır kötüye gidiyor" denen rakamların bir de gerçeklerine 
bakalım ve tutanaklara da yine bu rakamları işleyelim. 

Birincisi: 1.11.1991 -15.4J992 arasında Türkiye'de anapara olarak ve faiz olarak 44.9 tril
yon lira ödenekle karşı karşıya kalan bir Hazine. 

Üreticiye ödemeler: Ta geçen senenin mayıs ayından birikmiş borçlar vardır. Hem bu se-
neninkilerini ödüyoruz, hem de geçen seneden devraldıklarımız 4.327 trilyon. 

Müteahhitlere ise, yine bir evvelki yıldan devraldığımız 1.534 trilyon. 
Destekleme, fiyat istikrar, vesaire 1.85 trilyon. Bunlar hep geçen senenin ta baharından 

bize devrolunanlar; yani, bu sene ödeyeceklerimiz değil, ta geçen sene ödemelerinden gelenler
dir. Netice itibariyle, Hazine, bu tarihler arasında, yani 1.11.1991 - 15.4.1992 arasında tam 
51 887 trilyon lira borç ödemiştir. Üstelik, bunun hangi yangın topu gibi ne zaman ve nereden 
geleceği belli değildir. SSK, bir anda personel maaşlarını ödeyemiyor. 

SSK'yı bu hale getiren, sosyal güvenlik müesseselerini bu düzeyde ve bu toplamda tutan 
bundan önceki İktidarın, sonra, gelip de "Niye şaşıyorsunuz buna? Sosyal Sigortalar Kurumu 
maaş ödeyemiyormuş; bunu siz nasıl bilmezsiniz?" demesi, kendilerine sorulrnası gereken bir 
olaydır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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Şimdi, biraz da, bu senenin başından beri olan gelişmelere bir göz atalım: 

Sayın Tanelin önerilerini dikkatle dinledik. Yapıcı önerilerden daima faydalanmaktan ya
nayız; ama, "Bütün bunları acaba kendimiz niye yapmadık?" diye kendilerine sormanın, lü
zumunu hissetmezler mi acaba? Şöyle ki; "Aman, bu KİT'lerin fiyatlarını ayarlayın" diyorlar, 
birinci öneri olarak. Biz göreve geldiğimizde, 80 küsur trilyonluk bir stok borçla KİT'leri dev
raldık. Onun ötesinde de, her ay itibariyle, KİT'lerin zamlarını yapamadığından dolayı açılmış 
bütçeleriyle karşı karşıya kaldık. Birikmiş olan zamları yaptığımız için, ocak ayı enflasyonu 
yüzde 10 oldu. 

Bu, bizim yaptığımız bir olay değil; ama, ayarlanmamış fiyatların bize aktarılmış bölü
münün sonucudur. Bizim yaptığımız sistemde ise, yine tekrar ediyoruz, bir daha blok bir zam 
yoktur; geciktirilmiş, biriktirilmiş, daha sonra vuracak veyahut da saklanıp, seçim sonrasına 
yapılacak bir zam gündemde değildir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bunları tekrar ifade 
etmek lazım. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Türk Hava Yollarında zam var mı, yok mu Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi gelelim enflasyon rakamlarına : 

İlk ay içerisinde enflasyon rakamı yüzde 10, ikinci ay yüzde 5,2'dir. Şubat ayında, bir ev
velki yılın enflasyonu ne olmuş? Yüzde 5,3. Yani, şubat ayından itibaren bir evvelki yılın enf
lasyonunun aşağısına inmeyi başarmışız. Bu ay, yani mart ayı nedir? Yüzde 4,2. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Nisanda ne olacak?.. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bir sene evvelin mart ayı nedir? 4,9. 
Şimdi bu, yavaş yavaş aşağıya inen bir çizginin ve bu çizginin de bir sene evvelki çizginin aşağı
sına indirilmesinin rakamlarla belgelendirilmesidir. 

Tekrar ediyorum: Şubat ayı yüzde 5,2, mart ayı yüzde 4,2'dir ve hem şubat, hem mart 
ayında, geçeri senenin aynı aylarına tekabül eden enflasyonun aşağısına inilmiştir. 

Şimdi, üzerinde son derece dikkatle durulan Merkez Bankası rezervlerini teker teker veri
yorum; bütün arkadaşlarım bunları not alırlarsa sevinirim; çünkü, bunun istismarı yapılmak
tadır. Gerçek rakamları, Merkez Bankası bilançolarında yayınlandığı biçimiyle şu anda vereceğim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Kimse anlamaz, lüzum yok Tansu Hanım; anlayan 
yok ki!.. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Biz ne zaman iktidara geldik? Ekimi 
alalım, kasımı alalım. Hangi ayı istiyorsanız, her ikisini de alabiliriz. Ekim ayında, Merkez 
Bankasındaki rakamı veriyorum: 4.757 milyar dolarlık bir rezerv var; kasım ayında 4.9 milyar 
dolar. Yani, bizim, Merkez Bankasında devraldığımız döviz 4.7 milyar dolar ekim ayında, 4,9 
milyar dolar da kasım ayında. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — 20 kasımda kaç? 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Hepsini vereceğim efendim. 
Bankalara baktığınız zaman, bankalarda ise 5.5 milyar dolar döviz stokuna sahibiz, -daha 

T da dikkatli olmak istiyorsak 5.546 milyar dolardır- bu rakam, ekim ayında. Kasım ayında ise 
5.910 milyar dolardır. Toplam olarak, biz, ekim ayında 10.3 milyar dolarlık bir döviz stokuna 
sahibiz. Döviz stoku, ekim ayı itibariyle, seçimle işbaşına geldiğimiz dönem itibariyle, 10.3 milyar 
dolardır. Not alın lütfen, bugün 1992'de 11 592 milyar dolardır ve artmıştır rezervler. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bankalara satılmıştır. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Artmış!.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Onu da vereyim efendim. 
Tekrar ediyorum: Türkiye'nin toplam rezervi 10,3 milyar dolarda alınmış, bugün 11,5 mil

yar dolardır. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul)— Hükümeti devraldığınız tarihteki rakamları verin. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Efendim, bunların hepsi resmî bilan

çolarda var, tutanaklara geçiyor. Geçen sefer de aynı şeyleri söyledik, yine tutanaklarda vardır, 
hiçbir farklılık yoktur. 

27 Mart 1992 tarihi itibariyle rakamları veriyorum: Merkez Bankasının elinde 3,7 milyar 
dolarlık, bankalarda da toplam 6,3 milyar dolarlık bir rezerv vardır. Merkez Bankasındaki iniş, 
çok daha fazlasıyla ticarî bankalarda çoğalmıştır. Merkez Bankasındaki inme yaklaşık 1 mil
yar dolardır; ancak, 1 milyar doların çok üzerindeki bir rakam da, ticarî bankalarda rezerv 
olarak birikmiştir. Çok uzun süredir, "Merkez Bankasında ve Türkiye toplamında rezervler 
eriyor" denen bilanço rakamları bunlardır. 10,3 milyar dolarda devralmış, bunu 11,5 milyar 
dolara yükseltmiş ve bu seviyede tutmuş durumdayız. 

Faizler de, iç borçların azalmasıyla -yine ocak, şubat ve mart ayları itibariyle baktığımızda-
Türkiye'de geçen yıl 30 trilyonluk bir iç borçlanma olmuştur. Bu yıl, işin içine enflasyonu kat
madan, nominal değerlerle bunu 25 trilyona indirdik. İç borçlanmada 5 trilyonluk bir azalma, 
döviz rezervlerinde yükselme var. Devlet tahvillerinde faiz oranı beş altı puan aşağı düşmüş, 
son bir iki hafta itibariyle, de bir iki puanlık bir yükselme olmuştur. Ancak, dövizde olduğu 
gibi, bugün itibariyle, devraldığımızın daha aşağısında, devlet tahvil faizleri sınırlanmıştır ve 
tutturulmuştur. Faiz hikâyesi budur. 

Onun ötesinde, bundan üç hafta kadar önce Emlak Bankası nezdinde başlattığımız ope
rasyona devam ediyoruz. Sayın eski bakanın da bileceği gibi, bugün, itildikleri borç seviyeleri
nin ötesinde, KİT'lerin kredi faizleri yüzde 248 civarındadır ve bunlar, yüzde 300'e varan faiz
lerle ticarî kredi kullanmışlardır. 

Biz, Emlak Bankasında yaptığımız operasyonla, yüzde 248 faiz ortalamasını, yüzde 91'e 
indirdik; "yapacağız" demiyorum, "indirdik" diyorum. Hangi KİT kuruluşları için indirdik? 
Gübrü ile ilgili KlT kuruluşları için indirdik ve bundan sonraki aylarda, Kamu İktisadî Teşek
küllerinin çok yüksek seviyelerde olan kredi maliyetlerini aşağı çekme operasyonu devam ede
cektir. Kilitlenmiş ve dönmeyen paralar bankalara döndükçe, kredi maliyetlerinde, kendiliğin
den, bir aşağı iniş süreci başlayacaktır. Bunun ilk uygulamasını Emlak Bankasında yaptık; aşağı 
yukarı, bu, yarım trilyonluk bir operasyondu ve bu operasyon peyderpey devam edecektir. 

Türkiye ekonomisi acaba neden kötüye gidiyor? Rezervler artmış, devlet tahvillerindeki 
faiz oranı düşmüş; enflasyon oranı da şubat ve mart ayı itibariyle, bir evvelki yılın aynı ayla
rındaki enflasyon oranının altında olmuştur. Ocak ayında gerçekleşen ve şubat ve mart eğilim 
anketlerine göre ortaya çıkan sonuca göre, imalat sanayiindeki büyüme hızı yüzde 8.9'dur. Bir 
evvelki yıla baktığınız zaman, gayri safi millî hâsıladaki büyüme yüzde 0.3, yani yüzde 1 bile 
değil; yüzde l'in üçte biri kadardır. Onun ötesinde, büyüme ile enflasyon arasındaki bileşik 
ise şöyle: Yüzde 71 enflasyon ve yüzde 0 düzeyinde büyüme. Son dört yılın, son üç yılındaysa, 
büyüme hızı, ortalama olarak, nüfus artışının altında kalmış. Yani, çağ atlayan Türkiyemizde 
dünyaya getirdiğimiz evlatlarımız, her yıl, giderek daha fakir olarak dünyaya gelmişler. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — GAP ne oldu, devam ediyor mu?.. 
M. BAHRİ KİBAR (Ordu) — Çift anahtar ne oldu? Yatırımlar ne oldu? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız bitti mi efendi? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Bitti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
M. BAHRİ KİBAR (Ordu) — Saygı sunmayı unuttu! 

3. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, Türkiye'nin, yeni Türk cumhuriyetleriyle ilişkileri
ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleriyle ilişkileri konusun
da, İçel Milletvekili Sayın Istemihan Talay'a gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Talay. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. ISTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin gele

cekteki stratejik önemi açısından büyük bir değer taşıdığına inandığım Türk cumhuriyetleriyle 
ilişkiler konusunda söz almış bulunuyorum. Amacım, bu ilişkilerin, geçmişin önyargılarının 
ve tartışmalarının dışında bir biçimde, Türkiye'nin gelecekteki çıkarlarını maksimize edecek 
bir şekilde bazı önerilerle desteklenmesi doğrultusunda olacaktır. Bu çerçevede görüşlerimi sun
madan önce, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 1990'U yıllara girerken, bütün dünyada yaygın bir 
kanaat vardı: Soğuk savaşın sona ermesiyle, Türkiye, stratejik önemini yitirecek ve dünyada 
önemi giderek azalan bir ülke haline dönüşecek. Ancak, daha sonra ortaya çıkan değişimler 
ve Sovyetler Birliğinin parçalanması sonucunda, eski Sovyetler Birliği topraklar üzerinde yeni 
Türk cumhuriyetlerinin ortaya çıkması, Türkiye'nin öneminin beklenmedik ölçüde arttığı ger
çeğini bütün dünyaya kanıtlamış vaziyettedir. Biraz önceki tartışmadaki "Mitterand niye gel
di, niye gelmedi?" konusu da, belki bu gerçekler içerisinde daha somut bir biçimde anlaşıla
cak durumdadır. Hatta, Almanya'nın bile, Türkiye'ye dönük sert ve haksız tepkilerinin geri
sinde, Türkiye'nin, bu beklenmedik öneminin ortaya çıkmış olduğu gerçeğinin yattığı kanısını 
taşımaktayım. 

Değerli milletvekilleri, takdir edilecek bir durum olarak, gerek Anavatan Hükümeti, ge
rekse şimdiki DYP-SHP koalisyon Hükümeti, bu doğrultuda çok olumlu kararlar alarak, ön
ce Azerbaycan'ın tanınması ve ardından diğer Türk cumhuriyetlerinin tanınması konusunda 
etkin bir çalışmaya girdiler ve bugün hepimizin yakından izlediği yoğun bir faaliyet, bu cum
huriyetler üzerinde devam etmektedir. Ancak, devam eden bu faaliyetlerin, ne ölçüde planlı, 
programlı ve bazı hedeflere yönelik olduğu konusunda, milletvekillerinin ve Parlamentomu
zun aydınlanmadığı gibi bir düşünceyi taşıyorum ve bu duyguyu Sayın Hükümetimize iletiyorum. 

Öncelikle, bu kadar önemli bir konunun, bir siyasal koordinatör makam tarafından des
teklenmesi, yürütülmesi ve koordine edilmesi gereği artık gündeme gelmiş vaziyettedir. 

M. VEHBİ DİNÇELER (Ankara) — Sayın Zeybek var ya, Sayın Talay!.. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Dışişleri Bakanımız gerçekten bu konularda çok 

duyarlıdır; ama, bu kadar yoğun'mesai içerisinde, bu konuyu, bir siyasal güç olarak, bir siya
sal erk olarak götürme imkânına sahip değildir. Aynı durum, Sayın Başbakan için de geçerli
dir. Hükümetimiz içinde, bir bakanın ve belki de Sayın Başbakan Yardımcısının koordinasyo
nu altında bir siyasî gücün, tüm bu faaliyetleri denetlenmesi ve yönlendirmesi, artık bir zorun
luluk haline gelmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğimiz kadarıyla, bu doğrultuda, Dışişleri Ba
kanlığında, bîr genel müdürün gözetimi altında, bir koordinasyon makamı kurulmuştur. An
cak, biraz önce ifade ettiğim düşünceler çerçevesinde, bu koordinasyonun, istenen ve yeterli 

, düzeye ulaşabileceği umudunu taşımadığımı belirtmek istiyorum; 
Bu cumhuriyetlerle ilişkilerimizi sürdürürken, devletimizin ve Hükümetimizin, alabildiği

ne cömert ve alabildiğine geleceğe dönük yatırım yaptığının bilincinde olarak, bazı fedakârlık
ları göze almasının gerektiğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi, Hükümetimiz, bazı Türk cumhu
riyetlerine krediler açmaktadır; ancak, bunların boyutu ve niteliği -bana göre- istenen düzeye 
ulaşmış değildir. 

Hatırlarsınız, geçmişte, riskli ülkeler olmalarına karşın, gerek Irak'a, gerek İran'a açtığı
mız kredilerin boyutu 3 milyar doları aşmış vaziyetteydi. Şimdi, Türkiye'nin ufkunu genişle
ten, Türkiye'ye yeni bir gelecek sağlaması varsayılan bu ülkelere, Türkiye'nin, çok daha cö
mert, çok daha gerçekçi bir biçimde yaklaşması gerektiği kanısını taşıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, turizm faaliyetlerinin de bir an evvel canlandırılmasının 
yararlı olduğu inancını taşıyorum. Bildiğiniz gibi, turizm faaliyetleri, sadece bir ekonomik im
kânın akması yönünde değil, bir de, halkların, insanların, grupların birbirlerini yakından ta
nıması gibi çok yararlı sonuçlar vermesi yönünden de önem taşıyan faaliyetlerdir ve bu doğrul1-
tuda, Türkiye'nin, bu cumhuriyetlere giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, Konut Fonu 
uygulamasını kaldırmasının yararlı bir girişim olacağına inanıyorum. 100 bin kişilik bir turist 
kafilesinin, zaman içinde bu ülkelere gönderilebileceğini varsaydığımızda, devletin, her turist 
başına 100 dolardan fedakârlık etmesinin maliyeti 10 milyon dolardır; ama, bunun karşılığın
da, 100 bin kişinin bu ülkelerde yapacağı harcamaların 100 milyon ile 200 milyon dolar arasın
da bir protföye ulaşması ve devletin, bir risk almadan, kendi hazinesinden bir kaynak aktar
madan, doğrudan doğruya bu kaynağın bu ülkelere aktarılmasını sağlaması, böylece söz ko
nusu olacaktır. 

Bu faaliyeti desteklemek bakımından, bu ülkelere en kısa zamanda, düzenli ve hesaplı fi
yatlarla uçak seferlerinin başlaülması gereği gündeme gelmiştir. Böyle bir yöntem, aynı zamanda, 
Türkiye'nin, dünya ile bu ülkeler arasında bir transit merkezi haline gelmesine de yol açacaktır. 

Değerli milletvekilleri, TRT -böyle bir uygulama içinde midir, bilmiyorum- şu anda, her 
cumhuriyette bir televizyon ekibini geceli gündüzlü çalışır vaziyette tutmak zorundadır. Orada 
yapılan çekimler, programlar, Türkiye radyo ve televizyonlarında, halkımıza, tanıtıcı program
lar olarak aktarılmalıdır. Henüz Türkiye'de, yaygın olarak, genel olarak, bu cumhuriyetlerin 

• Türkiye bakımından önemi anlaşılabilmiş değildir; TRT'nin bu konuda, bu çabalarla, Hükü
metin politikalarına destek olmasında yarar olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, son aldığı bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri, bu ülkelerde, 
geçmişte bizde de uyguladığı gibi, "barış gönüllüleri" adıyla bir sistem uygulamayı düşün
mektedir. 

Bu sistemin çok değişik yönleri vardır; ama, bunu uygulayan ülkeye, devletlerarası ilişki
nin resmiyetinin dışında, halklar arasındaki ilişkiyi kurma bakımından da büyük fayda sağla
dığı bir gerçektir. Türkiye'nin de, en azından, "hizmet gönüllüleri" teşkilatı biçiminde bir prog
ramı bu ülkelere yönlendirmesinde yarar olduğu kanısındayım. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanı, tran seçimlerinden bahsetti; ben de, konuyla 
ilgisi olması bakımından birkaç cümleyle buna da değinmek istiyorum. 

tran seçimleri bir gerçeği ortaya koymuştur: tran, artık, Batı'ya doğru yönlenmektedir; 
tran, Batı ile ilişkilerini giderek güçlendirmeye yönelik bir altyapıyı oluşturmuştur ve Türki
ye'nin, bu nedenle, tran'la ilişkilerini en kısa zamanda düzeltmeye yönelik girişimlere başla
ması zorunludur. 

Almanya'nın, son zamanlarda Türkiye'ye yönelen politikaları ve onun Yunanistan tara
fından desteklenmesi, biz, tran'la ilişkilerimizi belli bir normalizasyona indirgemediğimiz tak
dirde, doğumuzda tran gibi bir doğal müttefiki bulma sonucunu getirecek ve böyle bir üçlü 
güç, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetlerindeki ilişkilerinde muhtemel engelleyici politikaları da 
beraberinde taşıyabilecektir. Dolayısıyla, Türkiye'nin, bir an evvel, tran'la iyi ilişkiler kurma 
sürecine girmesi ve Sayın Başbakanın, özellikle Almanya ile olan son kriz döneminde gösterdi
ği itidalli ve akılcı tutumu, aynı şekilde, tran'a yönelik olarak da ortaya koyması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konular, gerçekten, sürekli tartışılması ve hepi
mizin yakından ilgilenmesi gereken konular olarak önemini sürdürecektir. Yüce Meclisimize, 
Hükümetimizin -özellikle Sayın Başbakanında orada yaptığı temaslardan sonra- bu cumhuri
yetlerle ilişkilerimiz konusunda genel bir bilgi sunmasının yararlı bir girişim olacağına inanı
yor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talay, teşekkür ediyorum efendim. 
Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) -~ Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İçel Milletvekili Sayın Talay, gerçekten güncel ve çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. 
Eski Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, birçok yeni olayla birlikte ortaya çıkan bir ger
çek de, yeni bir Türk dünyasının, eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde meydana gelmiş 
olmasıdır. 

Bu yeni Türk dünyasının meydana gelmiş olması, gerçekten, Türkiye açısından çok bü
yük önem taşır ve ben de katılarak söylüyorum, Türkiye'nin öneminin -azalmadığını zaten ka
bul ediyorum- daha da artmasında, bu olayın da elbette ki etkisi vardır. Tabiî, yalnızca bu de
ğil; bununla birlikte, dünyada bütün sorunların yoğunlaştığı ve yoğunlaşması beklenen bir böl
genin içinde, ortasında yer almış olması da, Türkiye'nin önemini oldukça artırmıştır; tabiî, öne
miyle birlikte, bu cumhuriyetlere karşı Türkiye'nin sorumluluğunu da artırmaktadır. 

Bu cumhuriyetlerdeki insanların Türkiye'den büyük beklentileri vardır, büyük istekleri var
dır. Bu istekleri, bu beklentileri, Türkiye'nin, Hükümetin büyük ölçüde yerine getirmesinde 
de gerçekten büyük zorunluluk vardır. Bu, biraz da yükümlülük anlamını taşır; fakat, şunu 
kabul etmek lazım ki -ben hepsine gittim, her zaman da ilgileniyorum- bu cumhuriyetlerin özel
likle ekonomik sorunları çok büyüktür. O büyük ekonomik sorunlarının, özellikle bu geçiş 
dönemindeki ekonomik sorunlarının tümünün Türkiye tarafından ortadan kaldırılmasının ola-, 
nağı yoktur; Türkiye'nin öyle bir kaynağı yoktur, öyle bir gücü yoktur; başka bir ülkenin de 
tek başına böyle bir gücü yoktur. Çünkü, bu cumhuriyetler bağımsızlıklarına kavuştular; ama 
bağımsızlığın hiçbir kurumu henüz oluşmuş değil; ayrıntılarına girmek istemiyorum; hukuk, 
banka, para, ptt pulu gibi. Hangi kurumu alırsanız alın, bağımsızlığın, egemenliğin gerektirdi
ği hiçbir kurum henüz oluşmuş değil. Burada da en büyük desteği, en büyük yardımı, en büyük 
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katkıyı, elbette ki Türkiye yapar ve yapması da gerekir. O konuda, partilerde de bir görüş 
ayrılığı yok. 

Şimdi, sık sık üzerinde durulan bir konu var: Bir koordinasyon zorunluluğu açık, bir eş
güdüm zorunluluğu açık; ama bunun nasıl yapılacağı konusunda farklı düşünceler ortaya atı
lıyor; sık sık, bunun bir siyasî organ tarafından yapılması gerektiği söyleniyor. 

Elbette ki, bir eşgüdümün, bir koordinasyonun gerekliliği açık, bu konuda da bir görüş 
ayrılığı yok; ama bunun ne şekilde olacağı konusunda bir görüş ayrılığı var. Bunun, bir bakan
lık eliyle yapılması önerisi var. 

Ben, bunun doğru olduğu kanısında değilim; nedeni de şu: Bir kere, bunun bir dış boyutu 
var; konsolosluk yönleri var, birtakım vatandaşlık ilişkileri yönü var; o zaman da, Dışişleri 
Bakanlığıyla, bu bakanlık arasında bir koordinasyon kurmanız gerekecek. Yani, bunlar çok 
büyük karışıklığa yol açar. O nedenle, önemli olan, koordinasyonu sağlamaktır; ona katılıyo
rum; ama, o konuda, Sayın Talay'ın da belirttiği gibi, Dışişleri Bakanlığı içinde; ama tüzelkişi
liği olan -sıradan bir başkanlık değil o- bir yeni birim oluşturulmuştur. O birim çalışmaya yeni 
başlamıştır; o çalışmaları bir görelim, o çalışmaların gelişmesine göre, ileride bu belki başka 
bir şekle getirilebilir; ama bugün, o başkanlık, çalışmalarına gayet iyi bir şekilde başlamıştır 
ve dışarıda kredi müzakereleri dahi yapmaya yetkilidir... Bütçeye konulan bir fonun doğrudan 
oraya aktarılması olanağı da var... Bu nedenle, ben, bu şeklin amaca daha uygun olduğu görü
şündeyim. O şekilde, yeni bir siyasî organ, yeni bir bakanlık yaratmanın, yeni birtakım karı
şıklıklara yol açacağı görüşündeyim. O nedenle, bunu, bir siyasî organ olarak Dışişleri Bakan
lığı ve onun da bağlı bir kurumu yapıyor. 

Krediler konusuna değindiler, haklı olarak. 
Bunların bugün ihtiyaç duydukları önemli konulardan birisi, hiç kuşkusuz -bizim açımız

dan ihracat- onlar bakımından ithalat kredisidir. Önümüzdeki dönemde bu konunun artırıl
ması için özel bir çaba da gösteriliyor. Sayın Başbakanın yapacağı gezi sırasında birtakım ha
zırlıklarla da gidilecektir. Tekrar edeyim; yani, Türkiye'nin büyük riski var. Bu riske de katla
nılabilir; ama bütün bunlara rağmen, bunların, tüm büyük ihtiyaçlarını dışarıdan karşılaması 
gerekir; bunların hepsini Türkiye'nin karşılaması da son derece güçtür. 

Sayın Talay'ın da değindiği şu üç konu çok önemlidir: Bunlar, ulaşım, haberleşme ve ya
yın konularıdır. 

TRT, çok önemli bir çalışmaya başlamıştır. Çok yakın bir zamanda, yakın bir gelecekte, 
bütün bu cumhuriyetlerde, Türkiye televizyonunun uydu ile izlenmesi olanağı ortaya çıkacak
tır. Bunun için hazırlıklar hızla sürüyor, hepsi izleyebilecektir. Azerbaycan'da zaten izleniyor; 
ama, diğerlerinde de izlenmesine yönelik çalışmalarımız hızla sürdürülüyor. 

Özbekistan ve Kazakistan'a uçak seferlerimiz vardır. Uçak seferlerinin yaygınlaştırılması 
için, Türk Hava Yolları bir çalışma yapmaktadır. Bu cumhuriyetlerin hepsine mutlaka gidil
mesi gerekir. 

Konut Fonunun kaldırılması bir öneridir; üzerinde düşünülebilir. Bugünkü aşamada ora
lara, daha çok, iş adamları gitmektedirler; ama, halkımızın turizm amacıyla oralara gitmesi 
noktasına gelindiğinde, bunun da üzerinde durulabileceğine inanıyorum. Bu nedenle, konu çok 
önemlidir, çok yakından izleniyor... 

M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Gümrük birliği... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Gümrük birliği konularındaki ça
lışmalarımız sürüyor. Biraz önce Sayın Güneş Taner de değindiler; o konuda gerçekten bir güm
rük birliği meselesini sağlamak ve onun çalışmalarını yapmak gerekir. Birçoğu ile, vizesiz gidiş 
gelişler için zaten anlaşma yapıldı; ama, henüz kendilerinin vize verecek makamları yok. Vize 
işlemleri henüz Rusya üzerinden yapılmaktadır. Bu, ancak, doğrudan gitmesi halinde olabili
yor. Tabiî, bütün bu anlaşmalar yapılmış olmasına karşın, bunların uygulanmaya konması işi 
zaman alacaktir. Henüz pasaportları yok, henüz kendilerinin vize verebilecekleri bir makam
ları yok; yani, Türk cumhuriyetlerinin böyle bir imkânları yok. Bir tek Ukranya o yola gitti, 
diğerleri henüz gidemedi. 

Bu arada, Sayın Talay, konuşmasında, İran'la ilgili bir şey söyledi. Zannediyorum bir yan
lış ifade kullandılar; "ilişkilerimizi iyileştirelim" dediler. 

Aslında, bizim, İran ile aramızdaki ilişkiler çok yakın ilişkilerdir. İran ile aramızdaki iliş
kilerin düzeltilmesi veya bozulmuş ilişkilerin düzeltilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Sa
dece ve sadece, geçen yıl, hepimizin bildiği, Boğazdan geçen bir geminin içindeki silahların, 
kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle yakalanması olayı var. Bizden önceki hükümet zamanında baş
lamış bir olaydır. Konu mahkemeye intikal etmiştir ve mahkemenin bu konuda verdiği karara 
karşı İranlılar tepki göstermişlerdir. 

Mahkemede temyiz aşaması bitmemiştir. Mahkemenin kararından sonra Büyükelçiyi ça
ğırdım; mahkemenin bağımsız olduğunu, Türkiye'de herhangi bir makamın, o mahkemeye et
ki yapmasının söz konusu olmadığını; fakat, böyle bir kararın, Türk - İran ilişkisini etkileme
mesi gerektiğini ve bu konuda iki tarafın da, -özellikle İran tarafının- bunu bir Türk - İran 
ilişkisi düzeyine getirmemesini Büyükelçiden özellikle rica ettim. O bakımdan, onun dışında, 
aramızda herhangi bir sorun söz konusu değildir; fakat o olaydan dolayı İran tarafının bir tep
ki içinde olduğunu biliyorum; ama bu konuda -mahkemenin verdiği bir karardır- bir şey yapıl
ması söz konusu değildir. Karar şimdi temyiz aşamasındadır. İran tarafının tamamen bundan 
kaynaklanan bir kırgınlığı söz konusudur. 

Madem konu açıldı, gemiyle ilgili şöyle birkaç cümle de ben söylemek istiyorum. Gemi
nin konşimentosu sorulduğunda; konşimentodaki bilgi ile geminin incelenmesinden sonraki 
bilgi farklı çıkıyor; yani, o anda o bilgi açıkça söylenmiş olsa, gemi silah taşıyor denmiş olsa, 
-Montrö'ye göre bu mümkündür- herhangi bir şey olmayacak; yani, sorulması da söz konusu 
değil; ama kaptanın ne gideceği yeri ne de malzemeyi söylememiş olması nedeniyle, bir ihbar 
üzerine yapılan incelemede, geminin silahla dolu olduğu görülmüştür. Olay ortaya çıktıktan 
ve adlî makamlar, güvenlik makamları olaya el koyduktan sonra, İran açıkça, bu malzemenin 
kendilerine ait olduğunu, Bulgaristan'dan yüklendiğini söyledi; Bulgaristan da bunu teyit etti. 
Yani, bütün o sonradan söylenenler, ilk aşamada söylenmiş olsaydı, hiçbir sorun kalmamış olur
du; fakat, başlangıçta söylenmemiş olmasının yarattığı bir durum var... 

Dışişleri Bakanlığı olarak, bize sorulduğunda, bu olaylara rağmen, madem sonunda bun
lar teyit edilmiştir, o halde bu geminin Montrö Antlaşması çerçevesinde geçmesine izin veril
meli ve gemiye el konulmamalıdır şeklindeki görüşümüz de bildirilmiştir; ama, mahkemenin 
verdiği karar hakkında bir şey yapılması söz konusu değildir. Buradan kaynaklanan bir kırgın
lık var; onun ötesinde, bizimle İran arasında herhangi bir sorun söz konusu değil. 

Teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum efendim. 
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4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Avrupa'nın Geleceği" konulu toplantıda edindiği izle
nimlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Londra'da yapılan, Avrupa'nın geleceği konusundaki 
toplantı hakkında, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Yakın; buyurun efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23-26 Mart tarihleri 
arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının görevlendirmesiyle, Londra'da, Avru
pa'nın Geleceği Vakfının düzenlemiş olduğu Avrupa'nın geleceği konusundaki konferansa dört 
milletvekili olarak katıldık. Yaklaşık olarak 30 Avrupa ülkesinden ve Sovyetler Birliğinin da
ğılmasından sonra yeni kurulan ülkelerden gelen, takriben 120 genç politikacı ve milletvekili
nin katıldığı konferansta konuşanlar, şahsî görüşlerini sundular; Avrupa Topluluğuyla ilgili her
hangi bir resmî sunumda bulunulmadı. 

Ben, toplantıda konuşulan konularla ilgili şahsî izlenimlerimi anlatmak istiyorum ve Av
rupa'nın, kendi geleceğini tayin ettiği şu dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bi
zim de, Avrupa'daki yerimizi ve dış dünyayla ilişkilerimizi yeniden gözden geçirip, yeniden bir 
yapılanmaya girmemizin gerektiğine inandığım için bu konuşmayı yapıyorum. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Avrupa'nın siyasî durumunu kısaca özetleye
cek olursak: AT ülkeleri; eskiden tarafsız olan Avusturya, Finlandiya, tsveç gibi ülkeler; Var
şova Paktı ülkeleri olarak, Çekoslavakya, Polonya, Macaristan gibi ülkeler; diğer taraftan da, 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra kurulan Estonya, Letonya, Ukrayna, Beyaz Rusya 
gibi yeni ülkeler... 

Toplantıda, üzerinde eri çok konuşulan, Avrupa'daki politik trendleri şöyle sıralayabiliriz: 
Birincisi, demokratikleşme. Bilhassa yeni kurulan Doğu Avrupa ülkeleri, demokratikleşme sü
recine girmiş bulunuyorlar ve bu konuda çok hassas durumdalar. İkincisi, Doğu Avrupa ülke
lerinde ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra yeni kurulan devletlerde serbest piyasa eko
nomisine geçişin çalışmaları yapılmakta ve bu devletler bu konuda Batı'dan destek beklemek
tedirler ve eskiden De Gualle'nin söylemiş olduğu gibi, Atlas Okyanusundan Urallara kadar 
uzanan bir Avrupa evini düşünmektedirler. 

Avrupa'nın en önemli konusu, şu anda AT ülkelerinin siyasî entegrasyona geçme çalışma
larıdır ve artık açıkça, Amerika Birleşik Devletlerinin karşılığında -tıpkı o yapıda olduğu gibi-
değişik bir biçimde, Avrupa Birleşik Devletleri telaffuz edilmiştir. 

Toplantıda en sık konuşulan konulardan birisi, selfdeterminasyon hakkının verilmesidir. 
Avrupa ülkelerinin, yani AT ülkelerinin temsilcileri ve yeni kurulan devletlerin temsilcileri 
-resmî konuşmalar değildi ama - bütün konuşmalarında, selfdeterminasyon hakkının tanın
masını ve bu konuda çalışmaların yapılmasını teşvik edici bir gayret içerisindeydiler. Hatta, 
Birleşik Britanya Krallığındaki Iskoçya'ya, selfdeterminasyon hakkının verilmesi dahi tartış
ma konusuydu. 

Bu dört konunun öncelikleri, ülkeden ülkeye değişiklik arz etmektedir. Eski Varşova Pak
tı ülkeleri için demokratikleşme ve ekonomilerini liberal ekonomiye entegre etme çalışmaları 
öncelik taşırken, gelişmiş Avrupa Topluluğu ülkeleri siyasî entegrasyona önem vermektedirler. 
AT topluluğu önlerindeki sorunları ortaya koyduklarında, AT'nin genişlemesi meselesi en önemli 
sorun olarak gelmektedir. AT'nin kapısını, eski, tarafsız ülkeler ile yeni kurulan ülkeler 
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devamlı çalmaktadırlar ve AT'nin liderliğini yapan ülkeler, derinliğine, yani, "birleşik Avrupa 
devletlerine geçiş tarzındaki bir siyasî entegrasyon mu; yoksa yüzeysel olarak, müracaat eden 
tüm ülkelerin alınarak sayısal genişleme mi?" sorusunu tartışmaktadırlar. 

Diğer taraftan, bu kadar fazla ülkenin AT'ye girmek için müracaat etmesi ve ekonomileri
ni AT seviyesine getirilebilmelerinin faturasını kim ödeyecektir? İzlenimim odur ki, Avrupa 
Topluluğu, Vunanistan ve Portekiz'in kendisine alelacele katılıp, üzerine yüklenen malî külfet
ten dolayı rahatsızdır ve aynı tarzdaki yeni malî külfetlere tekrar girmekten kaçınmaktadır. 

AT ülkelerini ilgilendiren diğer bir sorun, "bundan sonraki Avrupa'nın savunması nasıl 
olacaktır?" konusudur. Şu anda NATO'nun geleceğini ve NATO'nun görevine devam edip et
memesini tartışan bu devletler, birleşik Avrupa devletlerinin savunmasının Avrupa devletleri 
tarafından yapılıp -devletlerin kendilerini tek tek savunmaları her devlete ek bir malî külfet 
getireceği için- AT ülkelerinin, birleşik bir savunma birliğini de gerçekleştirmelerini tartışmak
tadırlar; ama, o devreye kadar da, NATO'nun görevine devam etmesini istemektedirler. 

Kendilerinin bu sorunlara karşı önermiş olduğu çözümler ise şunlardır: AT'nin genişle
mesi hususunda, topluluk ülkeleri arasında bir görüş ayrılığı göze çarpmakta ve AT'deki lider 
ülkeler olarak vasıflandırabileceğimiz Almanya, Fransa ve İngiltere, Avrupa birleşik devletleri
ne gidecek bir siyasî entegrasyona öncelik verirlerken, ekonomisi zayıf olan diğer ülkeler, yü
zeysel genişlemeyi ve diğer ülkelerin ekonomik entegrasyona alınmasını istemektedirler. Bu arada, 
kesişen halkalar tarzında ifade edilen bir çözüm yolu da önerilmektedir. Bu kesişen halkalar 
üç halka tarzında olup; birincisi, tam siyasî entegrasyona dahil olan ülkeler; ikincisi, ekono
mik entegrasyona dahil olan ülkeler ve üçüncüsü de, gözlemci sıfatı verilebilecek ülkelerdir. 
Bu, her müracaat edenin gönlünü yapıp, böylelikle birer mavi boncuk dağıtma formülü de 
denilebilecek bir formüldür. 

özellikle şunu belirtmek istiyorum : Konferansa gelen konuşmacıların, -daha önce kendi
leri arasında herhangi bir birlik olmadığı ve konferansa değişik zamanlarda geldikleri halde 
-AT'nin geleceğiyle ilgili yapmış oldukları her türlü öneride bir tutarlılık vardı ve hepsi aynı 
şeyi söylemekteydiler. Kendilerinin öncelik verdikleri ülkeler, Çekoslovakya, Polonya ve Maca
ristan'dır. Bu ülkeleri, eskiden beri Avrupa kültürünün vazgeçilmez parçaları olarak kabul edip, 
bunların kalkınmasını ise Almanya, Fransa ve Avusturya'nın üstlenmesini istemektedirler. 

Diğer taraftan, yeni kurulan Estonya, Litvanya ve Letonya'nın; ekonomilerinin Finlandi
ya, ve İsveç tarafından reorganize edildikten sonra, Finlandiya ve İsveç'le birlikte AT'ye alın- ' 
ması düşünülmektedir. Sonuçta, AT'ye müracaat eden her ülkenin topluluğa alınmasını iste
yen bir görüş hâkimdir. Hatta, bu arada, daha önce AET Komisyonu Başkanlığını yapmış olan 
İngiliz Lord Jankhins yapmış olduğu konuşmada Bulgaristan ve Romanya'nın AT'ye katılması -
hususunda şöyle bir ifadede bulundu : "Avrupa'nın sınırlarını eski Macaristan-Avusturya impa
ratorluğu çizer. Eski Macaristan-Avusturya imparatorluğunu göz ardı edemeyiz ve bu sınırları 
içerisine Romanya ve Bulgaristan da dahildir" diye konuştu. 

Türkiye'ye gelindiğinde, konuşmacılar, Türkiye'nin AT'ye katılmasıyla ilgili olarak üç kriter 
ortaya koydular : 1. Tam Avrupalı olmak, 2. Tam demokratik olmak, 3. Katılmaya tam hevesli 
olmak. 

Lord Jankhins "Türkiye, bu üç kriter üzerinden alsa alsa en fazla 1,5 alır. Onun için, Tür
kiye'nin, biraz daha, sabırla beklemesi gerekir" dedi. Diğer konuşmacılar da, AT'ye bir an 
önce girmek isteyen ülkelere, Türkiye'nin sabırla beklemesini örnek olarak gösterdiler. 
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Dikkatimizi çeken diğer bir husus da -ki bu, konferansta daha bariz bir tarzda ortaya çıktı-
AT ülkeleri içerisindeki liderlik kavgasıdır. Bu liderlik kavgasının iki yönü var: 1. AT'nin, ABD 
ile çekişmesi, 2. AT içerisinde, bir tarafta Almanya'nın, diğer tarafta ise İngiltere ve Fransa'nın 
beraber tutumları. 

Ben, bu konuyla ilgili olarak, 13 Nisan 1992 tarihli Time'dan bazı pasajlar okumak istiyo
rum; Time'ın bu sayısı, "Almanya kaslarını kasıyor" diye bir kapak baskısıyla ve Almanya 
ile illgili olarak çıkmıştı: 

"Şimdiye kadar çok terbiyeli bir çocuk olan Almanya, iyi, uslu ve verimliydi; fakat, dost
ları ve komşuları, bu iyi görünüşün altında kötü genlerin ortaya çıkabileceğinden çekiniyorlar. 
Almanya, 80 milyon nüfusu ve Avrupa'nın en büyük ekonomisiyle, İkinci Dünya Savaşından 
bu yana hiç görülmemiş biçimde kendini ortaya koymaktadır. Almanya, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasından sonraki dönemde yeni ortaya çıkan devletleri iyi yönlendirmekte, Alman fir
maları, Orta Avrupa'nın yeni pazarında en iyi ticarî imkânları yakalamaktadırlar. Almanya, 
AT bünyesinde ise, sadece Avrupa'nın entegrasyonunu sağlamayı değil, aynı zamanda Avru
pa'nın yeni dünya düzenindeki yerini de tayin etmektedir." 

Gene aynı dergide, London Royal İnstitute of International Affairs'den James Rollo'un 
ifadesi de şöyle : "Avrupalılar olarak bazılarımız, tüylerimiz ürpererek Almanya'nın Avrupa'1-
da miğferi giydiğini görüyoruz. Bütün bu gelişmeler, komşularının istediği gelişmeler değildir. 
AT ve NATO'nun gayesi, Almanya'yı, Avrupa yapısı içerisinde uslu uslu tutmasını sağlamaktı. 
Almanya'nın Maastricht zirvesinden sonra yaptıkları, Maastricht Anlaşmasının ruhuna uyma
maktadır." 

Avusturya Cumhurbaşkanı, eski nazi Kurt Waldheim ile Münih'te görüşme yapan Kohl, 
görüşmeden sonra, "Münih'te kiminle görüşeceğime ben kendim karar veririm, hiç kimsenin 
tavsiyesine ihtiyacım yoktur" demiştir. . 

Time'dan okumaya devam ediyorum: "Yugoslavya'dan ayrılan Hırvatistan ve Slovonya'yı 
tanımaları için Almanya, AT'ye baskı yapmıştır. Kohl'ün, Almancanın AT'de çalışma dili ol
masını istemesi, İngiliz ve Fransızlar arasında huzursuzluk yaratmıştır. Savaş sonrası Alman
ya, liderliği daima Fransızlara, İngilizlere ve Amerikalılara bırakırdı; şimdi kendisi yapmak is
temektedir. Kohl, bir ifadesinde, "Para vermeye gelince, herkes, 'Almanlar cepheye, diyor. Onun 
için, politik mesuliyetlerin dağılımına gelince de, Almanlar önde olmalıdır" demektedir. Yani, 
biz parayı veriyoruz, düdüğü de biz çalarız demektedir ve bu konferansta da, AT'nin entegras
yonunun kimin tarafından finanse edileceği konusunda konuşma yapmak üzere, Alman Mer
kez Bankasının İkinci Başkanı geldi, konuşmayı o yaptı. 

Gene aynı dergide, Viyana merkezli Business tnternational'ın tecrübeli siyasî analisti Ya-
roslav Kobilka, "Almanya yeni bir hükümranlık şekli başlatmıştır. Bu sefer Almanya, Doğu 
Avrupa'yı, askerler ve silahlarla değil, kuvvetli Alman Markı ile almaktadır" demektedir. 

Şimdi, AT ülkelerinin kendi aralarındaki liderlik kavgasına, AT'nin ABD ile olan kavga
larına ve Türkiye-AT ilişkilerinin hepsine birden baktığımızda... 

Müsaadenizle, son Avrupa tarihinden kısaca bahsetmek istiyorum. 
Avrupa tarihinin genellikle son 600 - 700 yılı, Avusturya, Rusya ve Osmanlı arasındaki 

mücadelelerle geçmiştir. Türklerin Anadolu'ya ilk gelişlerinde, Türkleri önce haçlı seferleri ile 
atmaya çalışmışlar; fakat bu başarılamamış, sonra kavga, Osmanlı Devleti ve Avusturya 
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arasında geçerken, Avusturya İmparatoru Şarlken'in kuvvetlenmesiyle birlikte, çok garip 
bir tecelli, zamanın Fransa Kralı Fransuva, o zamanki Padişahımız Sultan Süleyman'dan 
-mektup yazarak- yardım istemiştir, kuvvetler dengesinin Fransa aleyhine bozulmasından 
dolayı. 

Diğer taraftan, bu üçlü kuvvet merkezinin birinin, diğerlerini yenmemesi için, çok entere
sandır, mesela, Rusya'nın boğazlara ve Akdenize inmemesi için, tüm Avrupa bizimle birlikte 
Kırım'da savaşmıştır; yani, bu üç kuvvet arasında geçen mücadelede, zaman zaman, bir kuv
vet, liderliği ele geçirmiş, diğer iki kuvvet ise, yandaşlarıyla birlikte, lider olan güce karşı itti
fak etme zorunluluğunu duymuştur. 

Şu anki Avrupa'nın gelmiş olduğu noktada da, Almanya'nın ekonomik olarak güçlen
mesinden, birleşmeden sonra insan gücü olarak güçlenmesinden ve Avrupa'daki Alman 
askerî gücünün güçlenmesinden, AT entegrasyonunu sağlamak isteyen İngiliz ve Fransızlar 
rahatsız olmakta -bilhassa fransızlar- tıpkı eskiden olduğu gibi, Türkiye'yi yanlarına çek
mek istemektedirler. Uygulanan politikaların temelindeki kuvvetler dengesinden bu gözük
mektedir. 

AT ülkeleri içerisinde, Türkiye'nin AT'ye katılmasına yeşil ışık yakan, böylelikle AT içeri
sindeki güç dengesinin bozulmasını isteyen bize en yakın ülkeler, ingiltere ve Fransa gözük
mektedir. 

Sonuç olarak söylemek istediğim -Türkiye Büyük Millet Meclisine de düşen odur- Önü
müzdeki yıllarda, gerek dış politikada gerekse savunmamızda makro kararların alınması ge
reklidir. Bu değişiklikler kaçınılmazdır. Günübirlik politikalarla bir yere varabilme imkânımız 
da yoktur. Biz de, bulunmuş olduğumuz coğrafyanın ve tarihî misyonumuzun gereği, belirli 
bir rolü üstlenmek zorundayız. Bu rolün gereğine uygun tarzda yeni dış politikaları oluşturma 
zorunluluğu gözükmektedir. 

Türkiye, sadece AT'ye bel bağlamamalıdır. Benim kanaatim odur ki, normal şartlar altın
da gittiğinde, AT, Türkiye'yi kabul etmeyecektir. AT'nin, Türkiye'yi kabul edebilmesi için, AT 
içerisinde veya dünyada, çok büyük düzeyde birtakım değişikliklerin olması ve Türkiye'nin eli
ne büyük kozların geçmesi gerekmektedir. 

Türkiye, bu durum karşısında, alternatif dış politikalar -diğer kuvvet merkezleriyle birlikte-
üretmelidir, ki, AT'nin gelişmesini istemeyen kuvvet merkezlerinin başında ABD ve Japonya 
gelmektedir. 

Bize yeni açılan Türk devletlerine -biraz evvel Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi- sağlaya
bileceğimiz yeterli finans gücümüz yoktur. 

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum: Gorbaçov'a -diğer faktörlerin yanında- para ve
rilmediği için, Gorbaçov devrildi; ama, son olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'daki 
Başkan Yeltsin'in devrilmemesi için 18 milyar dolarlık yardımda bulundu ve Yelisin tam hükü
met kriziyle karşı karşıya iken, Amerika'dan siyasî danışmanlar gittiler ve olaya müdahale etti
ler. Yani, paranız olmadan, teknolojiniz olmadan, dünyada, dış siyasette güçlü olabilmeniz ve 
büyüğü oynayabilmeniz mümkün değil. 
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Onun için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, diğer kuvvet mihraklarıyla birlikte, Türk 
Milletinin ve Devletinin menfaatına uygun işbirliklerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
konudaki alternatifler arasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya-Pasifik ülkeleri, Japon
ya, yeni kurulan Türk devletleri ve çevremizdeki tslam ülkeleri, Karadeniz İşbirliği ve bu arada 
da, Avrupa ülkelerinden, kendilerinin menfaatları gereği bize yaklaşan İngiltere ve Fransa ile 
iyi ilişkilerin devamında yarar gözükmektedir. 

NATO'nun yakın zamanda değişeceği ve Avrupa'da yeni ekonomik düzenlemelerin oluşa
cağı, kaçınılmaz gözükmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, şimdiden savunmamızı bu deği
şikliğe göre hazırlamamızda yarar görmekteyim. 

Hepinizi hürmetlerimle ve en derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Yakın, teşekkür ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, cevap vermek is

tiyorum... 
BAŞKAN — Konuşmaya cevap vermek Üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; bu

yurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; kendilerini, yararlanarak dinledim; evvela teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 
Aslında, cevap vermek için değil, sadece, son söylediği kısımla ilgili olarak ve o yönde çalıştığı
mızı bir iki cümleyle belirtmek için, fazla zamanınızı da almamak üzere söz aldım. 

Orta Asya'daki yeni cumhuriyetlerde özellikle, demokrasinin yaşayabilmesi için, bu ülke
lerin ekonomik sorunlarının çözümünün gerektiği, Sayın Başbakanın Amerika gezisinden baş
layarak, bir süredir gerçekten düşünülmektedir. Bu konuda Türkiye'nin tek başına bunu başa
rabilecek veya tek başına bunu aşabilecek güçte olmadığı söylenmiştir. Bu nedenle de, Türkiye 
şimdi, o tarihten başlayarak, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Suudî Arabistan ve diğer 
bölge ülkeleriyle ortak bir biçimde, kaynaklarını ve projelerini birleştirerek, bunları uygula
maya koymaya çalışmaktadır. Bu konuda öncü rolü oynamaya çalışıyoruz ve gerçekten, olduk
ça mesafe de alındı. 

Sayın Hatibin de değindiği, Amerika Birleşik Devletlerinin sağladığı 18 milyar dolarlık 
ek bazı olanakların bir miktarının, Orta Asya Türk cumhuriyetlerine aktarılması için görüş
meler yapılmaktadır. Kendileri Türkiye'ye geldiler ve bu konuda çalışmalar yapıldı. Bakanlık
ta yeni kurulan bir başkanlık da, bu konuda temaslar yapmaktadır. Ayrıca, Suudî Arabistan'
ın da bu konuda sağlamayı düşündüğü kaynaklar olduğu söyleniyor. Bütün bu imkânları bir 
araya getirmekte büyük yarar vardır ve bu konuda çalışmalar da yapılmaktadır. Türkiye'nin 
girişimi, bu konuda öncülük yapmak şeklindedir ve bu öncülüğü de en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyoruz. 

Bunu belirtmek için söz aldım; tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ve bu konuşmalara vaki açıklamalar ta

mamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri» gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, (10/5 ve 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/24) 

BAŞKAN — (10/5 ve 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundan bir istifa 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün ve Gümrük Depolarıyla TMO ve Üretici Birliklerinin Suiistimaliyle İlgili Meclis 

Araştırması Komisyonunda üye bulunduğum için Hayatî ihracatla İlgili (10/5 ve 10/8) Meclis 
Araştırması Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereği saygılarımla arz ederim. 
Veli Aksoy 

tzmir 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Çevre Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip . 
Üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/388) 

BAŞKAN — Çevre Komisyonu Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair bir 
tezkere vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se

çimi için 16.4.1992 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmış ve kullanılan 11 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Cavit Erdemir 
Kütahya Milletvekili 

Çevre Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Ertekin Dürutürk (İsparta Milletvekili) : 11 oy 
Başkanvekili : Tunca Toskay (İstanbul Milletvekili) : 11 oy 
Sözcü : Ahmet Feyzi İnceöz (Tokat Milletvekili) : 11 oy 
Kâtip : Atilla Mutman (tzmir Milletvekili) : 11 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" bölümüne geldik; ancak, zamanı dikkate alarak, ele alacağımız bir maddenin da
hi, gruplara ve kişisel konuşmalara fırsat verecek sürede olmadığı kanaatine vardığımızdan, 
Devlet eski Bakanı Sayın Mustafa Taşar hakkındaki Meclis soruşturması önergesini, sözlü so
rularla Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için, 21 Nisan 1992 Salı gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 
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IV.— SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak-Ilyaslı ilçesi sağltk hizmetlerine ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/79) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygıyla arz ederim. ' 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Uşak iline, 12 km.si stabilize 25 km. uzaktaki; Sağlık Ocağı olmadığı gibi bir ebesi 
dahi olmayan tlyash İlçesine Sağlık Ocağı ne zaman yapılacaktır? 

2. Sağlık Ocağı yapılıncaya kadar hiç olmazsa bir ebe tayin edecek misiniz? 

T . C . ' • ' • _ • . • . - . ' • 

Sağlık Bakanlığı / 9.4.1992 
Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.100.TSH.0130001.0720/04642 , 

T. B. M. M. Başkanlığı Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi : 19.3.1992 gün ve 3948 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Uşak tli tlyash İlçesi sağlık hizmetlerine ilişkin 

19.3.1992 gün ve 7/79.965/3948 sayılı yazı eki soru önergesi incelendi. 
Soru 1. Uşak tüne, 12 Km.'si stabilize 25 Km. uzaktaki sağlık ocağı olmadığı gibi bir 

ebesi dahi olmayan llyaslı İlçesine sağlık ocağı ne zaman yapılacaktır? 
Cevap 1. Uşak tli Merkez İlçeye bağlı llyaslı beldesi 2247 nüfuslu belediyesi olan bir yer

leşim yeri olup, etrafı ile birlikte toplam nüfusu 2727'dir. 
Bu toplam nüfus sağlık ocağı planlanmasında öngörülen kriterlerin, altında olup, bu ne

denle 1992 yılı yatırım programına öncelikler sıralamasına alınamamıştır. Ancak 1993 yılı yatı
rım programına alınması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

Soru 2. Sağlık ocağı yapılıncaya kadar hiç olmazsa bir ebe tayin edecek misiniz? 
Cevap 2. tlyash Kasabasında sağhkevi planlanmış olup, hizmet binası en kısa zamanda 

inşa edilecektir. 
Söz konusu kasabaya 19.3.1992 tarih ve 2672 sayılı ti Onayı ile ebe Remziye Günaydın 

tayin edilmiştir. ' • - . . ' . -
Bilgilerinizi rica ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 
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2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, TRT'de yayınlanan bazı dizilerde gizli reklam 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'in yazılı cevabı (7/99) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Soru : TRT'de bazı dizilerde, bazı firma ürünleri için gizli reklam yapıldığı istihbar edil
mektedir. Kamuoyunda bu konuda bazı iddialar ortaya atılmıştır. 

1. Bu konuda TRT'nin hangi dizilerinde veyahutta programlarında gizli, bilinçaltı ürün 
reklamı yapılmıştır? 

2. Yapılmış olan bu bilinçaltı reklamlar için kuruma herhangi bir ek ücret ödemiş midir? 

3. Kuruma herhangi bir ek ücret ödenmedi ise, dizi yapımcılarının bu dizi reklamlardan 
elde ettikleri gelir nedir? 

4. TRT yönetmeliklerine göre bu şekilde gizli reklam alınmasının yaptırımı var mıdır? 
Yaptırımı var ise, ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.4.1992 

Sayı : B.02.0.002-2.03/00926 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.3.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/99-1097/4413 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 

TRT ile irtibatlı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabî metin ilişikte sunulmuştur. 

Söz konusu cevapların ilgili milletvekiline iletilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen yazı
lı soru önergesi ile ilgili hususlar aşağıda sunulmaktadır: 

1. Soru önergesinde, bazı televizyon dizilerinde bazı firma ürünleri için gizli ve bilinçaltı 
reklam yapılmakta olduğunun istihbar edildiği ileri sürülmektedir. Soru önergesinde yer alan 
hususları cevaplandırmadan önce, önergede yer alan kavramlar üzerinde kısa bir bilgi sunul
masında yarar olduğu düşünülmektedir. 

a) Gizli (clandestine) reklam ile bilinçaltı (subliminal) reklamlar farklı iki reklam türü
nü ifade etmektedir. Gizli reklam, herhangi bir haberin takibi veya dramatik bir yapımın dış 
çekimleri sırasında haber veya yapım alanlarında yer alan çeşitli sabit ilan ve reklam mesajları
nın kameranın görüş alanı içinde kalması ve kuruluş tarafından bu gibi mesajların kaçınılmaz 
şekilde yayınlanması ile sonuçlanan bir olgudur, özellikle, spor olaylarının naklen yayınlanması 
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sırasında televizyon ekranına yansıyan reklam mesajları ile ilgili olarak, gerek spo'r olaylarını 
düzenleyen kuruluşlar ve gerekse televizyon kuruluşları soruna uzun ve dikkatli bir çalışma 
sonucu bir çözüm getirmişlerdir. Ancak, bir dramanm dış çekimlerinde, çekim mahallerinde 
bulunan işyerlerinin veya civardaki reklam panolarının kameranın görüş alanı içine girmesine, 
görevlilerin eğitim dışında mutlak bir çözüm bulunamamıştır. 

b) Bilinçaltı reklam kavramı ile de televizyon ekranında, bilinçaltına yönelik uyarı me
sajları ifade edilmektedir. Bu yöntem ile akmakta olan televizyon film karelerinin arkasına yer
leştirilen özel bir araç ile verilmek istenilen mesajın negatifi sabit tutulmakta ve televizyonun 
kullanılmayan çizgilerinin özelliklerinden yararlanılarak, insan gözünün algılayamayacağı, ancak 
bilinçaltının kavrayabileceği mesajlar izleyiciye ulaştırabilmektedir. 

2. Kurumumuzun, uluslararası kurallar ile yasaklanmış olan bilinçaltına yönelik reklam 
yayınlanması söz konusu değildir. 

3. Kurumumuzun yayınlayacağı yerli ve yabancı diziler ve sinema filmleri dahil her tür
lü programın 2954 sayılı Kanunun amir hükümlerine uygun bulunması asıldır. Bütün yayınla
rımızın yasal ilke ve esaslara uygunluğu yine yasal bir denetime tabi bulunmaktadır. Kurum 
denetimi, her türlü programda gizli reklam unsurlarının bulunup bulunmadığını da dikkatli 
bir gözetim altında bulundurmaktadır. Program yapımcılarının dikkatlerinden kaçan reklam 
unsurlarının yayınlanmasına Kurumumuzun denetim makamları izin veremezler. 

Ancak, kurum dışı dramatik yapımlarda reklam unsurlarının ayıklanmasının program bü
tünlüğüne sakınca tevlit edebileceği durumlarda öngörülebilecek esneklik denetim kurulların
ca takdir edilmektedir. 

4. Kurum dışı kişi ve kuruluşlara ısmarlanan bütün programlar çeşitli denetim kademe
lerince denetlendikten sonra yayına verilirler. Bu programlarda müşahade edilen gizli reklam 
unsurları denetçiler tarafından bir rapor halinde tespit edilerek, reklam içeren unsurların ya
pımdan çıkarılması sağlanır ve reklam unsuru ağırlık taşıyanların yayınlanmamasına özen gös
terilmektedir. 

5. Reklamlardan sağlanan gelir Kurumumuz için ciddî bir önem taşıdığı cihetle gizli rek
lama müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, Kurumumuz yayınlarının Kanunda 
öngörülen görev ve esaslara uygunluğunun, 2954 sayılı Kanunun 5 ve 7 nci maddeleri gereğin
ce Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından yayın sonrası denetim suretiyle değerlendi
rilmekte olduğu ve sonuçlarının Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine sunulmakta olduğu malumlarıdır. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu
nun herhangi bir raporunda, Kurumumuz dizilerinde gizli reklam yapılmakta olduğuna ilişkin 
bir değerlendirmesi yer almamıştır. 

6. Kurum yapımları ile ilgili olarak ise, bütün yapımcıların yasal ilke ve esaslara uygun 
davranmaları asıldır. Kurum Personel Yönetmeliğine göre, bu gibi ilke ve esaslara aykırı yayın 
yapılmasına sebebiyet veren personel işten çıkarma cezası ile tecziye edilmektedir. * 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A. Ş. 'ni 
haksız ve keylî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Ta
şar hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/5) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.4.1992 Salı) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

o/m^c) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak.için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

8.' — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ye 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 
\""" 20, — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçleri

mize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98. 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

B 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasını 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Ince'öz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

31.— Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve. 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

— H — — 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarruf
ların ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 
, 35. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocakların
da ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların 
verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla . 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/40) 

38. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
rem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup 
uymadığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla,Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve 
ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, maden
cilik sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak ön
lemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

41. — istanbul Milletvekili. Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocakların
da çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan dep
reminde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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43. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasın
da iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

44. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçi ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 9|8 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görev
lilerinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politi
kalar tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

46. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli 
derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) 

47. _ Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıkları-. 
na bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

48. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
reminde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

49. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörü
nün içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

50. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yatakla
rımızın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

*4. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nıh, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

*5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

6. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

*7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

*8.'— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

* 10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

13. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

14. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

15. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

— : 0 — 
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16. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

17. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

18. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

19. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/72) 
20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar

da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

21. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

22. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*23. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

24. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

26. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

27. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

28. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

30. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

31. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

32. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88^ 

_ ^ [~8~ | — , • . ~"~ . . : — — ; — • ;—• 
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33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

34. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

35. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

36. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözl'ü soru önergesi (6/92) 

37. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

38. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

39. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

40. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

4 1 . — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

42. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

43. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

44. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

45. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 

46. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

47. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 
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48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

49. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

50. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve îskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

51. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddiafara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

53. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

54. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşla
rımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

55. — Afyon Milletvikili Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

56. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy santralle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

58. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

59. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay ilçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

61. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

62. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

63. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

64. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine tes
lim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/121) 
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65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/121) 

66. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) . 

68. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

69. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

70. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

71. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

72. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

73. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

74. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

75. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

76. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

78. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

79. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşchir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çabşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 
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'81. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü sor.u önergesi (6/138) 

82. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139). 

83. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/140) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatcpe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/142) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatma ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

87. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Kara
yolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146J 

90..— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

91. — Afyon'Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

92. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

93. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

94. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

95. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 
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96. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

97. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın,'çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

98. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of- Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözül soru önergesi (6/156) 

100. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

101. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/159) • • • ' • • 

103. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

104. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

105. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

106. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

107. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

108. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

109. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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111. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Enşarioğlu'nun, Diyarbakır ili 
Dicle ilçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü solu önergesi (6/169) 

112. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

114. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı İddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

116. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

117. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

119. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, izmir ili Bornova ilçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

120. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

121. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

122. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

123. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

124. —- Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı İddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

125. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

14 
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126. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

127. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm, T. öğretmenler Bankası'n.ın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

128. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımım destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

129. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir İli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

130. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaev
lerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

135. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

136. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü, soru önergesi (6/196) 

137. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197)' 

138. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

139. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İçin istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

140. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Haccr Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

141. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) .. 
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142. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

143. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

144. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

145. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

146. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

147. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

148. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

149. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

150. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

151. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) , 

152. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

153. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

154. —Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendülcr'in* TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

155. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SlSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

156. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

161. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

162. — Nevşehir Milletvekili'Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) , 

163. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

164. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

165. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

166. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğal gaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

167. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

168. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sanveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

169. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

170. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarcbe-
kir - Ayrancı - Sanveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

171. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialanna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 
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172. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

173. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

174. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

175. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

176. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

177. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

178. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

179. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

180. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

181. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu.Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

182. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

183. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

184. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 
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185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

186. — Şanlurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale İl
çesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

188. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

190. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

191. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

193. — Sİvas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

194. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

195. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

196. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

197. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

198. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 
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199. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

200. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

201. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

20 
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KÂNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî 
Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 
1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

3. —T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi: 15.1.1992) 

4. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

5. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X 6. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 7. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

8. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

X 9. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

XII . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

12. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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13. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 16. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Ka
nun Tasan ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

19. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/333) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) ' 

21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları 
Raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 23.3.1992) 

X 23. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 10.4.1992) 

24, — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 Sayı
lı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı i- 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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