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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1 Ekim 1992 gecesi NATO KararIıhk-92 Tatbikatı 
sırasında meydana gelen müessif olayın, elde mevcut bilgiler ışığında, normal tatbikatta cere
yan eden kaza gibi görülmediğine, sanki Türk muhribine karşı tertiplenmiş bir hareket görün
tüsü verdiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz cevap verdi. 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ankara-Mamak'ta Refah Partili bir milletve
kilinin milletvekilliği dokunulmazlığı dikkate alınmadan, emniyet yetkililerince önce dövülüp 
sonra zor kullanılarak karakola götürülmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Savun
ma Bakanı ve İçişleri Bakanı Vekili Nevzat Ayaz cevap verdi. 

Cevabı yeterli bulmayan Refah Partili Milletvekillerinin protestolarının devam etmesi ve 
kürsü önünde toplanıp, Başkanın müteaddit rica ve uyarılarına rağmen kesinlikle ayrılmaya
caklarını belirtmeleri ve bu durumun görüşmelerin sürdürülmesine imkân vermemesi nedeniyle; 

7 Ekim 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere, birleşime 16.45'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

e 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7. 10. 1992 Çarşamba 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 8 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarihli ve 5680 
Sayılı Basın Kanununun 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/462) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihî : 30.9.1992) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emniyet Teşkilatı Kanununun iki Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/463) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.9.1992) 

3. — Muğla Milletvekili Muzaffer ilhan ve 3 Arkadaşının, Toprak Muhafaza ve Sulama 
Genel Müdürlüğünün (Topraksu) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/464) (Ta
rım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.1992) 

Tezkere 

1. — Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli 
ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Gereğince Yapılacak Seçi
me Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/614) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gelîş 
tarihi : 1.10.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Işılay Saygın (İzmir) 

; , e , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerinin rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — İstanbul Milletvekili İsmail Cenfin, Kuzey Irak 'ta Federe Kürt Devleti kuruluşunun 

açıklanmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır. 
İlk olarak, Güneydoğu sınırlarımızın yanında Federe Kürt Devletinin kurulmuş olması ko

nusunda İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Cem'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Cem. 
İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

larken, Türkiyemizi çok yakından ilgilendiren bir konuda birkaç düşünce sunmak istiyorum. 
Güneydoğu sınırlarımızın bitişiğinde önemli bir yapısal değişim yaşanıyor. Güneydoğu sı

nırlarımızın hemen bitişiğinde, Türkiye'yi» olumlu ya da olumsuz; ama mutlaka etkileyecek 
bir büyük olay olan Kürt Federe Devleti ilan edilmiş bulunuyor. 

5 dakika ile sınırlı bir gündem dışı konuşmada meselenin özüne girmek, elbette mümkün 
değildir; fakat, yaklaşık bu öz kadar önemli saydığım birkaç noktaya, birkaç soruna değinmek 
istiyorum. 

İlki şu : Kuzey Irak'taki devlet oluşumunun Sayın Hükümet sorumlularınca nasıl yorum
landığına ve nasıl yorumlandığını Öğrenmeye, milletvekilleri olarak öncelikle hak sahibi oldu
ğumuz kanaatindeyim. Böyle bir olayı bizlerin, hiç vakit kaybetmeksizin ilk anda ve ayrıntıla
rıyla öğrenmek hakkımızdır düşüncesindeyim. 

Olayın bir de başka boyutu var : Hükümetimizin, Kuzey Irak'taki devlet oluşumu konu
sunda bugüne kadar memlekete verdiği mesajlar ne ise, bu Meclis kürsüsünden bize açıkladık
ları, basına naklettikleri ne ise, bu anlatılanlarla, bu söylenilenlerle tamamen ters istikamette
ki bir oluşum, Kuzey Irak'ta gerçekleşmiştir. 

Gerçekten bizim Hükümet sorumlularımız, her seferinde, böyle bir oluşumun Türkiye için 
en kötüsü olacağını, hem Mecliste, hem de Meclis dışında anlatmışlardır. Hatta daha da ileri 
gidip, "Kuzey Irak Türkiye açısından bir bela" diye tanımlanabilmiştir. 
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Şimdi, Hükümetimizin bu beyanlarında, bu yaklaşımlarında, haklı veya haksız olduğu
nu, doğru veya yanlış politika olduğunu tartışmıyorum; ama bundan birkaç gün önce yaşanı
lan sonuç, fiilî ve hukukî bağımsız devletin Kuzey Irak'ta ilan edilmiş bulunmasıdır. 

Şimdi biz merak etmekteyiz, Hükümetimiz bu olayı nasıl görmekte? Bugüne kadar verdi
ği mesajlar ve bugüne kadar izlediği politikalar çerçevesinde, doğrultusunda, bize ne söyleye
cek? Bu sonucu nasıl izah edecek? Belki de bu sonucu, kendi başarılı politikalarının bir uzan
tısı diye mi görecek? Ya da, bir başka yönde mi görecek? 

Gene çok önemli bir başka konu var: Çekiç Güç konusu. 
Hep tartıştık, bu kürsüden çok konuştuk, basında, kamuoyunda konuşuldu, Çekiç Güç 

olayıyla, Kuzey Irak'taki oluşumun bağlantısı üzerine. Tabiî, burada ilginç bir durumla da karşı 
karşıyayız. Bugünkü Hükümetimizi oluşturan her iki kanat, muhalefette bulundukları dönemde, 
Çekiç Güç'ün, Türkiye'nin lehine değil, aleyhine bir olay olduğunu beyan etmişken, Hüküme
te geldikten sonra, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasını bu Meclise getirmişlerdir! 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Sen de oy verdin ya... 
İSMAİL CEM (Devamla) — Şimdi, Çekiç Güç'ün bağımsız devlet oluşumunu güvenceye 

aldığı, sanırım üzerinde tartışılmayacak kadar açık bir konu. önce gerçekleri görmek, ondan 
sonra üzerinde tartışmak lazım. Bu arada, dünya basınından çok sayıda örnek getirmeye lü
zum yok; ama dünya basınının ortak kanaati, Çekiç Güç sayesinde Kuzey Irak'ta bir oluşu
mun mümkün kılınabildiğidir. Bazen hep gecikerek gidiyoruz, eski bir yazıyı getirdim, muha
fazakâr eğilimli ölçü getiren çok ciddî bir İngiliz dergisi mesela 9 Mayıs tarihinde yayınlanan 
dergi, bütün bu Kuzey Irak'taki oluşumun, Çekiç Güç'ün sağladığı güvence sayesinde olduğu
nu anlatıyor. Başlığı da çok ilginç, -biz daha hâlâ özerklik mi, bağımsızlık mı diye konuşuyoruz-
9 Mayıs tarihinde yayınlanan yazının başladığı, "Gizli Bağımsızlık" 

Daha seçimlerin yapılacağı dönemde Kuzey Irak'ta, zaten olayın bir bağımsızlık olayı ol
duğunu bütün dünya basını gibi, bu dergi de görebilmiş. 

Şimdi, bir noktada da açıklık ihtiyacımız var. Bu Türkiye'nin kendi katkılarıyla imkân 
tanıdığı Çekiç Güç'ün, Kuzey Irak'taki oluşumda payı var mı, yok mu? Türkiyemizi yöneten
ler nasıl bakmakta bu konuya? Eğer payı varsa ve bizi yönetenler - haklı, haksız ayrı konu-
Kuzey Irak'taki bağımsızlık oluşumuna karşı iseler, bu politikalarıyla, Çekiç Güç'ü nasıl bağ-
daştırabildiler, bugüne kadar nasıl önümüze getirebildiler ve basındaki haberler doğru ise, bundan 
sonra önümüze nasıl getirecekler? 

Sayın milletvekilleri, birkaç eksiğe de işaret etmek istiyorum: Bence eksiklerin en büyüğü, 
bir toplumun, bir insanın, bir yönetimin, kendi kendini yamltmasıdır. Başkalarını yanıltmaya 
çalışmak ayıptır; ama bir belli mantığı vardır. Yok, eğer siz kendinizi yanıltıyorsanız, bunun 
hiçbir mantığı yoktur. 

Şimdi, Hükümet çevrelerinden söylenen: "Efendim, bağımsız devlet değil, zaten bu bir 
federe devlet; üstelik, orada bir özerklik olayı var. Çok da büyütmeyelim..." 

Bu, ciddî gözükmüyoyr; bu, kendi kendimizi yanıltmaktır. Aslında, olayı, gerçekliği için
de görelim de, ondan sonra, "karşı mıyız, yana mıyız; hangi politikaları izleriz?" o, daha son
ra gelebilir. 
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Burada federe devlet, Sayın Denktaş, Sayın Vasiliu'ya ne kadar bağımlı ise, Kuzey Irak'ta
ki devlet oluşumu da, o federe olduğu varsayılan Irak'a, işte ancak o kadar federedir, o kadar 
bağımlıdır. Burada çok ciddî ve gerçekçi olmak lazım. 

"Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne söz ettirmeyiz. 
Bu, bizim için en büyük amaçtır." 

Bunlarda artık gerçekliğini, doğruluğunu kaybetmiş sözlerdir. Hangi toprak bütünlüğüne 
sahip çıkıyorsunuz? Kendi topraklarınızda mevzilenmiş Çekiç Güç sayesinde, belli bir parale
lin üzerinde zaten Irak Devleti yok, zaten Irak hükümranlığı yok. Bu da yetmedi; Irak, bir 
de güneyden bir çizgiyle kesildi ve onun altında da Irak Devletinin hükümranlığı yok. 

Biz şimdi kalkıp bir yandan, "Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz" diyeceğiz, bir 
yandan da, o toprak bütünlüğü aleyhine gelişmelerin güvencesi olan Çekiç Gücü destekleyece
ğiz. Bu, Türkiye'nin inanılırlığını, güvenilirliğini zedeler. 

Bir başka konuda da çok ciddî olmamız lazım, şu güvence meselesi. 
Ben buna çok takılıyorum; "Efendim, Amerika bize güvence verdi, İngiltere güvence ver

di, Fransa güvence verdi..." ' . \ . -
Bakınız, böyle ikinci elden güvence olmaz. Dış pplitikada böyle ikinci elden güvence!.. 

Mesela, dün, Amerika Dışişleri Bakanlığı diyeceğimiz devlet bakanlığının bir açıklaması... An
laşıldığı kadarıyla, bir Türk gazetecisinin suali üzerine bir açıklama yapıyor -tabiî, bu açıkla
malar, Türkiye kamuoyuna dönüktür, onları da biraz ihtiyatla almak lazım- diyor ki: "Irak'
taki bağımsız devlet oluşumunun bize verdiği güvenceye dayanarak biz de diyoruz ki, bu, tam 
bir bağımsızlığa dönüşmeyecek." 

Bunları dış politikada yok saymak lazım. Bu tarz güvenceler yok sayılmalıdır ve dış poli
tika tarihinde bu tür bir güvencenin uzun vadede ayakta kaldığının da pek örneği yoktur. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi tamamlıyorum. Sorularımı, kaygılarımı kısaca dile getir
dim ve bunların cevabını beklemek hakkına, -bir milletvekili kişiliğimle- milletvekili kimlikle
rimizle hepimiz sahibiz düşüncesindeyim. 

Bu noktanın da altını çizmek istiyorum: Türkiye'de siyasetin kaynağı, Türkiye'de iktidar 
olgusunun, karar olgusunun kaynağı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bizi bu kadar ilgilen
diren bir konuda, bizim Hükümetimiz, bizi yönetenler bir an önce bu Meclise, bu kürsüye ge
lerek bizlere bilgi vermek, bizlerden görüş almak, kendilerini ve memleketi daha güçlü kılmak 
durumundadır; ama ne yazık ki, biz adeta sanki komşunun evinde cereyan etmiş bir olay gibi, 
kendi hayatımızla, kendi çocuklarımızın geleceğiyle ilgili çok önemli bir konuyu gazete sayfa
larından öğrenmekteyiz; kısa dalgada yabancı radyoları, televizyonda da yabancı istasyonları 
izlemeye çalışıp, bilgi almak durumundayız! Artık, buna bir son vermek lazım. 

Şimdi zannediyorum ve ümit ediyorum, Hükümetimizin sayın yetkilileri burada bazı ko
nuları cevaplayacaklar. 

Yani, izninizle şunu da ekleyeyim: Demek ki, ben bu gündem dışı konuşmayı yapmasay-
dım yahut Sayın Başkanın katkısıyla ve bir sayın milletvekili arkadaşımızın, konunun önemine 
binaen bana bir öncelik tanıması sayesinde bu konuşmayı yapmasaydım, belki bugün de bu 
konu bu kürsüden bir izahat alamayacaktı. 
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Konu ciddidir, konuya çok ciddî yaklaşmamız gerekiyor. En önemlisi, kendi kendimizi ya
nıltmayalım, olayları büyük bir ciddiyet içinde görelim ve mutlaka, elbirliğiyle, hem bölgenin, 
hem bölgede yaşayan insanların, hem kuzey Irak'ta yaşayanların, hem de Türkiyemizde, bizim 
vatandaşlarımızın en hayrına olan sonuçlara bizim Meclis olarak katkımızı getirebileceğimiz 
bilinciyle olaya bakalım. 

Bu düşüncelerle size saygılarımı sunmaktayım; teşekkür ederim. 
(CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. 
Gümdem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet 

Çetin. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; çok önemli, bir konuda Hükümete yanıt verme olanağını verdiği için öncelikle arkadaşı
mıza teşekkür ediyorum. Fakat katılmadığım bir konu: Sayın Cem bir varsayım yaparak, o 
varsayım üzerinde de belki üç beş dakika konuşarak, "ben yapmasaydım, o yapmasaydı, bu 
yapmasaydı..." 

Sanırım, bu çok büyük bir haksızlık ve yanlışlık. Bu Hükümet, iş başına geldiği günden 
beri, her dış politika konusunda - küçük büyük; önemli önemsiz olduğuna bakmadan- Parla
mentoya sürekli bilgi vermiştir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde, bu 10 aylık sürede olduğu kadar, dış po
litika konuları Parlamentoda konuşulmamıştır, genel görüşmesiyle, sorulara yanıtlarıyla, gün
dem dışı konuşmalarla ve Hükümetin verdiği bilgilerle... 

Onun için, daha üzerinden 24 saat geçmeden, işte "yapmasaydım da, öyle olmasaydı da, 
böyle yapmasaydı" gibi bir varsayım yaparak... 

Benim bugün bilgi vermeyeceğimi nereden biliyorsunuz, yarın bilgi vermeyeceğimi nere
den biliyorsunuz ki? "Yapmasaydı da böyle olurdu" demek, büyük bir haksızlık. O nedenle, 
Hükümet olarak, Parlamentoya son derece saygılı bir Hükümetiz; her konunun Parlamentoda 
görüşülmesinden yanayız. Hele, çok defa da tekrar ettiğim gibi, dış politikada Parlamento desteği, 
hükümetlere de, dış politikaya da, yürütülen pyolitikaya da büyük güç katar. Bu inançla, Hü
kümet olarak, Dışişleri Bakam olarak dış politikayı yürütüyorum. O nedenle, o konudaki de
ğer yargısının çok büyük bir haksızlık olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Körfez Bölgesinde ve Türkiye'nin güneyinde, özellikle Körfez Sava
şı öncesinden başlayarak, Körfez Savaşı sırasında ve sonrasında Irak'ta, sınırımızın ötesinde 
bizi çok yakından ilgilendiren önemli gelişmeler olmuştur, örneğin, daha Körfez Savaşı olma
dan, birkaç bin kişinin ölümüne yol açan bir Halepçe olayı oldu. 1988 yılında sınırlarımızdan 
İçeriye 60 bin dolayında Kürt geldi; bunlara Türkiye kucak açtı. Halen bunların 28-30 bin do
layındaki kısmı da Türkiye'de yaşamaktadır. Arkasından Körfez Savaşı çıktı... Körfez Savaşı 
sonrasında... Bunları kısaca geçiyorum. Yani, olaylar sanki bugün veya bu Hükümet zamanın
da olmuş gibi de bir değer yargısına varıldı. Bunların hepsi olmuş bitmişti ve bu noktada Hü
kümet göreve geldi. 1991 yılı Nisan ayında, yine Irak Körfez Savaşı sonrasında, sayısı 500 bini 
bulan veya 500 binin üstünde insan, yağmur altında, kar altında Türkiye'nin sınırlarına geldi 
ve Türkiye bütün gücünü kullandı; ama o günkü hükümet buna Türkiye'nin tek başına gerekli 
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çözümü getiremeyeceğini, bu insanî soruna bütün dünyanın yardım etmesi gerektiği görüşüy
le, dünyayı, Birleşmiş Milletleri yardıma çağırdı ve bildiğimiz olaylar bugüne kadar geldi. 

Değerli arkadaşlarım, insanî sorunun çözümü için, gerek bizden önceki Hükümet, gerek 
< bugünkü Hükümet, gerekli her türlü katkıyı yapmayı görev bilmiştir. Oradaki insanlara, Kürt, 

Türkmen, Süryani diye kökenlerine bakmadan, gerek zulüm karşısında ezilmelerine karşı çık
mak için, gerekse insanî bakımdan rahatça yaşayabilmeleri için, olanaklarının ötesinde yar
dım etmeye çalışmıştır ve bunu bugün de yapmaya devam etmektedir. 

Türkiyemiz, Türkiye olmadan, Türkiye'nin katkısı olmadan, oralara bir insanî yardımın 
gitmesi söz konusu değildir; ya güçtür ya da imkânsızdır. Onun için, Türkiye, başından beri 
konunun insanî boyutlarını böyle görmüştür ve katkılarını böyle yapmıştır. Bundan böyle de, 
ne olursa olsun, Hükümet olarak, o insanların, gerek zulüm karşısında ezilmelerine, gerek in
sanî acıdan güçlük içinde kalmalarına göz yumamayız, millet olarak göz yumamayız; bunu 
yapmaya mecburuz. Bu katkıyı bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu insanların 
güvenliği de, güvencesi de, Türkiye'nin katkısı olmadan çözülemez. O nedenle, gerek gelecek 
herhangi bir baskıya karşı onları korumak gerekse insanî ihtiyaçlarını karşılamak, görevimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, bunları yaparken, siyasî açıdan, politikamızı da - her ne kadar aksi 
de söylenmiş işe de- çok açıkça ortaya koyduk. Biz başından beri, bugün de, yarın da, Irak'ın 
parçalanmasına ve bölünmesine kesinlikle karşıyız; parçalanmaya doğru gidebilecek hiçbir adımı 
da uygun bulmuyoruz. Çağın gerçeklerine uygun, demokrasi kuralları içinde bir çözüme, el
bette ki, kimse karşı çıkamaz; ama bugün Irak'ta, bugün Irak'ın içinde bulunduğu fiilî durum 

. karşısında, böyle bir sağlıklı yapılanmayı gerekli kılacak bir ortam yok. Orada birçok unsurlar 
var: Türkmenler var, Araplar var, Kürtler var, Süryaniler ve başka etnik gruplar var. Bunların 
tümünün kendi içlerinde bir uyumla, bir mutabakatla yapacakları şey başka... Ama henüz böyle 
bir ortam yokken, böyle bir kararın uygun olmayacağını açıklıkla belirtmek istiyorum. 

Bu konuda Irak'lıları da uyardık. Irak Hükümetinin de, bugünkü Irak yönetiminin de 
bunda sorumluluğu var. Irak'ın, başından beri, başka ülkelere ya da Birleşmiş Milletlere ma
zeret vermemesi için, haklı olduğuna, haksız olduğuna bakmadan Birleşmiş Milletlerin Gü
venlik Konseyinde almış olduğu tüm kararları uygulamak zorunda olduğunu belirttik. Bu ko
nularda Irak Hükümetini sürekli uyardık, Irak yetkililerini uyardık. Son olarak Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulu için gittiğim New York'ta da, Irak Dışişleri Bakanına aynı şeyi söyledim; 
bir an önce bunların aşılarak, Irak'ın, Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmesinin gerekli 
olduğunu söyledim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Irak'ın kuzeyindeki grupların, bunlardan birinin (Kürtlerin) 
aldığı federasyon kararını uygun görmüyoruz, uygun bulmuyoruz. Bunu da uygun bulmuyo
ruz; buna benzer, bağımsızlığa götürebilecek herhangi bir kararı da, Türkiye olarak uygun bul
muyoruz. Böyle bir kararın, böyle bir uygulamanın, böyle bir ortamda, ne Kuzey Irak'taki in
sanlara ne bölgeye ne de dünyaya bir yararı olmadığına inanıyoruz. 

Bu nedenle, böylesine alınmış bir kararın yarar getirmeyeceğini düşündüğümüz için, Hü
kümet olarak, bu kararı benimsemiyoruz, uygun görmüyoruz ve Irak'ın toprak bütünlüğünün, 
Irak'ın birliğinin, hem Irak için hem Irak'ta yaşayan değişik etnik gruplar ve hem de bölge 
için en yararlı bir çözüm olacağına inanıyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, geleceğin Avrupasım kurma çalışmaları 
ile Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında izlemesi gereken yeni politikalara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, "Geleceğin Avrupaşının inşa
sı ve Türkiye'nin yeri" konusunda, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'i davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Dinçerler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M.VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkanım, affınıza sığınarak, konuşulan konuda ufak bir müdahalede bulunmak 

istiyorum. 
Gerçekten, 2 Nisan 1991 tarihinde, 700 bine yakın Kuzey Irak'Iı Kürt, Türk, Âsurî, Sürya

nî, Müslüman, Hıristiyan, Hıristiyanlığın çeşitli mezheplerinden insanlar Türkiye'ye doğru çok 
hızlı bir kaçışla yöneldiler, geldiler ve biz, 4 Nisanda, Hükümetin sorumlu bakanı olarak ora
daydık. 

O hali, dünyada hiç kimsenin yaşamasını istememiz mümkün değildir. Bir öğretmen ha
nımı hatırlıyorum... Müdür olarak bulunduğu okuldan, terlikleriyle, üstünü dahi giyemeden, 
önlüğüyle gelmiş ve orada günlerce, kışın, karın altında önlüğüyle yattı kalktı... 

Buna benzer insanî meseleleri çözmek, Türkiye'nin gücünün ötesindeydi. O zaman, gerek 
kamuyu, gerek Hükümet olarak bizimle birlikte bütün dünyanın bu işe sahip çıkmasını iste
dik. Bu insanî meselenin, bu ıstırabın çözülmesi için çareler arandı... Emniyet sorunu var, gü
venlik sorunu var... Güvenlik sorunuyla birlikte, bu işin çözülebilmesi için de -hepinizin bildi
ği gibi- "Çekiç Güç 1 Harekâtı" diye bir harekât ortaya çıktı; yarı askerî; ama tamamen insanî 
amaca yönelmiş. Yarı askerî oluşu, bugün Bosna-Hersek'te yaşadığımız gibi, tamamen insanî 
harekâtın korunmasına yönelik, başka hiçbir amacı olmayan bir operasyondu. Bu operasyon 
tamamlandı, bir müddet sonra tekrarlandı ve biz, Hükümette bu işle görevli bakanın koordi
nasyon görevine son verdik. Çünkü, 400 bini bizim hududumuzda olan, 300 bini de hemen 
hududumuza yakın yerlerde olan bu insanlar evlerine dönmüşlerdi. Yalnız, bu insanların, evle
rine, tarlalarına ve işyerlerine döndükten sonra, fiilen eski hayatlarına adapte olabilmeleri için, 
gene bir güvenliğe ihtiyaçları vardı; bu güvenliğin sağlanması için de "Çekiç Güç 2 Harekâtı" 
tertip edildi. Bunda da Bizim Hükümetimizin kararı vardır; fakat son oylamada Anavatan Partisi 
Grubu Çekiç Güç konusunda kırmızı oy kullanmıştır. Çünkü, Çekiç Güç 2 operasyonunun 
uzantısı ve devamı olan harekâtın çok başka maksatlar için de işe yarayacak bir harekât oldu
ğu hakkında şüpheler ortadaydı. Bunu bir kere kesinlikle belirtmek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Bakanın, gerek buna dayalı veya değil, gerekse daha evvelden, yıllar, yüzyıl
lar önce yazılmış senaryoya uygun veya değil, Kuzey Irak'taki yeni oluşuma, bir bağımsız Kürt 
devleti kurulması fikrine Hükümet olarak karşı olduklarını duymaktan memnunuz. 

Sanıyorum, bu, bütün Türkiye'nin de kanaatidir ve görüşüdür. Yalnız, buradaki ana soru 
şudur: Pekâlâ; karşısınız ve aylardır, hatta yıllardır da, bu konuda çok çeşitli senaryolar ve en
dişeler var; ama adım adım buraya doğru gidiliyor. Korkarım ki, biraz evvel söylediği gibi, giz
li bağımsızlık, yarın açık bağımsızlık noktasına dönecek. 
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Şimdi Hükümete sorulacak soru şudur: Ne yaptınız ve ne yapacaksınız? Yani, açıkça bir 
bağımsız Kürt devleti ilan edildiği zaman, Kuzey Irak'ta neler yapacağınızı bize söylemeniz 
lazım; karşı olmanız yetmiyor. 

Bir konuyu daha takdirlerinize arz etmek isterim: Dün televizyonda Sayın Demirel'in, ABD 
Senatosunda yapılan bir konuşmayı naklederken, Irak'ın toprak bütünlüğüyle, Türkiye'nin top
rak bütünlüğünün korunmasına orada karar alındığını belirten ifadeleri vardı. Kendi ifadeleri
dir; televizyondan tahkik edebilirsiniz. 

Ben bir mana vermek istemiyorum. Eğer sürçü lisan değilse, Türkiye'nin toprak bütünlü
ğünün, bir başka memleketin parlamentosunda korunması meselesinin ne anlama geldiğini Yüce 
Meclisin takdirlerine sunmak isterim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand, bundan birkaç ay Önce Avrupa Konseyi Parlamento
sunu ziyaret etti ve orada Avrupa Konseyine üye olan ülkelere bir büyük zirve önerdi; devlet 
başkanları veya hükümet başkanları zirvesi önerdi. Bu zirveyi Avusturya Hükümeti kabul etti 
ve zirvenin gelecek şene 16 Ekim'de Viyana'da yapılması konusunda evsahipliğini üstlendi, bu bir. 

ikincisi: Avrupa Konseyi Parlamentosu Başkanı Sayın Martinez cuma günü Türkiye'de 
olacak. Sanıyorum, bu konu da dahil, bazı meseleleri görüşmeye geliyor, Bu iki önemli olay
dan hareketle, bugün şu konuları sizlere arz ederek, Hükümetten ve Meclisten bazı taleplerde 
bulunmaya karar verdim. 

İki üç gün önce Avrupa Konseyinde konuşulan temel konulardan birisi, Avrupa'nın gele
ceği, Büyük Avrupa'nın, Birleşmiş Avrupa'nın geleceğinin nasıl kuruluacağı meselesiydi. Bu
nun için raporlar yazıldı ve aşağı yukarı bir gün boyunca görüşmeler yapıldı. 

Avrupa'nın geleceği, şüphesiz Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Onlar, gelecek sene-
ki bu zirveye, kafalarındaki Avrupa'yı Büyük Avrupa'yı, geniş Avrupa'yı inşa etmiş olarak çı
kacaklar diye bekliyoruz. Çünkü, zirve, yapılan çalışmaların noktalandığı bir toplantı olacak. 
O bakımdan, müsaade ederseniz, şu anda Avrupa'nın ne olduğuna ve nasıl yönetildiğine kısa
ca bir görüş atfedelim, bazı şeyleri hatırlayalım ve ondan sonra da, Avrupa'nın geleceğinin 
temellerini beraberce konuşalım, daha sonra da bu durum karşısında Türkiye'nin ne yapması 
gerektiğini müsaade ederseniz beraberce konuşalım. 

ALt ESER (Samsun) — 5 dakikada mı?.. ' 
M. VEHBt DlNÇERLER (Devamla) — Biraz fazla sürecek, istirham edeceğim. Sayın Baş

kanımdan eğer... 
BAŞKAN — Efendim, o taraftaki kapılar kapalı mı?! Sohbet ihtiyacı duyan değerli üye

ler için, kulislerimiz, kütüphanemiz var... Burada dinlemekle mükellefiz. Lütfen... 
Devam buyurun. 
M. VEHBt DÎNÇERLER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, şimdi Avru

pa'da en moda kuruluş AGIK, Avrupa Güvenlik Konseyi ve İşbirliği Konferansı. Bunun çeşitli 
organları var ve her gün giderek bu organlar çoğalıyor. En son, Varşova'da, Demokratik Kuru
luşlar ve insan Hakları Ofisi diye bir ofis de kuruldu ve Millî Azınlıklar Yüksek Komiserliği 
de kurulmak üzere, fiilen devreye girmek üzere. Bunun yanında, ofisiyle, parlamentosuyla Av
rupa Konseyi Teşkilatı var, Avrupa Topluluğu, Benelüx Konseyi, Nordig Konseyi var; ekonomi 
alanında OECD var. Tekrarlayarak sadece hafızalarınızı tazelemek için arz ediyorum- yukarıda 
EFTA var, AT ve EFTA'yı birleştirecek yeni bir Avrupa ekonomik sahası çalışması var; savunma 
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konusunda NATO'nun içindeyiz, içindeler, BAB (Batı Avrupa Birliği) yar; Batı Avrupa Birli
ğinin kendine göre bir askerî organizasyonu var; yarı askerî, yarı istişarî bir kuruluş olan Ku
zey Atlantik İşbirliği Konseyi diye bir teşkilat var. Birlik parlamentolarını sayarsanız, Avrupa 
Güvenlik İşbirliği Konseyinin parlamentosu var, Avrupa Konseyinin parlamentosu var, Avru
pa Topluluğunun parlamentosu var, Batı Avrupa Birliğinin Parlamentosu var, Nordig Konse
yinin parlamentosu var, Atlantik Konseyinin parlamentosu var, bütün bunlar gidiyor. Dikkat 
ederseniz, gerek ekonomi, gerek siyaset, gerekse askerî alanda çok yaygın, çok çeşitli ve birbir
leriyle koordinasyonu kaybetmiş bir organizasyon çatısı içerisinde Avrupa Birliği. Bu arada, 
biliyorsunuz, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliğiyle ilgili olarak Maastrich Zirvesi yapıldı ve 
zirve konusunda da, maalesef, Avrupalıların görüşü bir ve beraber değil. Bunları da dikkate 
alarak, Avrupa Birliğinin şu karışık yapı içerisinde ne noktada olduğunu Bosna-Hersek'te bir 
arayalım. 

Avrupa Birliği, acaba Bosna-Hersek'te ne yapıyor? 
Avrupa Konseyini ziyaret eden Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının ifadesini arz ediyorum: 

"120 bin insan öldü, 30 bin kadına tecavüz edildi, 5 bin çocuk kayıp, ölü veya kör edildi. Kış 
geliyor, asgarî 400 bin ölü var." Dışişleri Bakanının, dünya kamuoyunun önünde ifadesi budur. 

Lord Ovven biliyorsunuz, Birleşmiş Milletlerle beraber Londra'da yürütülen faaliyetin,, kon
feransın iki başkanından birisidir. Konuşması çok açık ve net olarak şunları içeriyor: "Sırplar 
tarafından Bosna-Hersek'te silahla toprak elde edilmiştir ve Bosna-Hersek'i üçe bölecekler. 
Lord Ovven'in, endişesi budur. Üçe bölündükten sonra bir daha bölünecek bir yapıya geliyor 
o üçe bölünmüş tek tek parçalar. Ve "reel politik" diye Avrupa'da götürülen bir politika "olan 
olmuştur, biten bitmiştir; her şeyi olduğu gibi kabul edelim" noktasındadır. Etnik temizlenme 
(purefikasyon) din ve ırk esasına dayalı; bazı yerlerde Müslüman diye, bazı yerlerde Hırvat di
ye, bazı yerlerde başka bir ırktan diye insanları temizliyorlar, öyle bir şey yaratmak istiyorlar 
ki, bir grubun içerisinde, yalnız bir dinden, bir ırktan insanlar bulunsun; diğerleri dışlansın, 
atılsın. Avrupa Birliğiyle ilgili bütün teşekküllerin Avrupa'da yapabildiği budur. 

Müsaade ederseniz Lord Owen'in şu sözlerini buradan okumak istiyorum. Bizim, Hükü
met olarak veya Türkiye olarak söylediğimizin daha ilerisinde olduğunu tespit edeceksiniz: "Etnik 
temizlenmeyi birkaç ay içinde tersine çeviremezsiniz, yani, her şeyi eski haline getiremezsiniz. 
Bunu düzeltmek yıllar alır. Prensiplerin de ısrarlı tatbikatına ihtiyaç duyulur. Aylar, yıllar böy
le geçerken, yanlış veya doğru, insanlar omuzlarını silkip, "ne yapalım, biz elimizden geleni 
yaptık. Şimdi bu hale razı olmalıyız" diyebilirler ve bu temayüle girerler. Yalnız, dikkat edin, 
bu nüfus, Yahudi nüfusu değil -bunu Lord Owen söylüyor- tslam Dinine inanan insanlardır 
ve yeryüzünde milyonlarca Müslüman vardır. Onlar, haklı olarak Bosna-Hersek'teki olaylar
dan acı duymaktadırlar. Eğer, biz, şu andaki durumu geçerli kabul edersek, "olan olmuş, bi
ten bitmiş" dersek ve Bosna-Hersek'teki Müslümanların, oradaki köylerden ve şehirlerden atıl
malarına, insan haklarından yoksun kalmalarına izin veren bir görüntü sergilersek, inanıyo
rum ki, Müslümanlar Avrupa'yı asla affetmeyeceklerdir. 

Saraybosna'nın yeni bir Beyrut olmasına müsaade etmemeliyiz. Bosna-Hersek'teki insan
lar öldürülmekten, tecavüze uğramaktan, sürülmekten, mallarının çalınmasından masun de
ğillerdir, emniyet içinde değillerdir. Yani, şu anda Balkanlarda tehlikesiz hiçbir yer ve nokta 
kalmamıştır. lş£E) bu güvensizlik ve korku -dikkat buyurunuz, Lord Ovven gene enteresan bir 
olayı gündeme getiriyor- dünyaya İkinci Cihan Harbini getirmiştir ve unutmayın ki, Birinci 
Cihan Harbi Saraybosna'da başlamıştır" diyor. 
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Evet, bugünkü Avrupa konteksti (context), bugünkü Avrupa dokusu; idarî, siyasî ve aske
rî yapısı, bir İngiliz diplomatının, devlet adamının, Birinci ve İkinci Cihan Harbini hatırlama
sına bile vesile olabilmektedir. 

Şimdi, çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki, Avrupa, bu sınavı geçememiş, her birine bir 
saatlik karayolu mesafesinde olan Bosna-Hersek'e müdahale edememiş ve gerekeni yapama
mıştır. Gene ilgililerin ifadesine göre, 15 gün içerisinde yeterli insanî yardım ilaç gitmediği tak
dirde, 400 bin insan ölecektir. 

Avrupa'nın, Avrupa Birliğinin temelleri neye dayanıyor; onları da kısaca arz edip, teklifi
me geleceğim. Felsefî temeli, tabiî ki, insan hakları esasına dayanıyor ve onun ötesinde, Macar 
Başbakanının, bundan önceki Avrupa Konseyi toplantısında -Budapeşte'de- açıkça ifade ettiği 
gibi, Batı Hıristiyanlığı değerlerine dayanıyor, Dikkat buyurun, tüm Hıristiyanlık değerleri de
ğil -çok açık bir şekilde, herkesin önünde bunu ifade etmiştir- Batı Hıristiyanlığı değerlerine 
dayanıyor. 

Şimdi soruyorum: Acaba, hayalimizdeki veya Avrupa'nın hayalindeki "Büyük Avrupa'
yı, "Birleşmiş Avrupa"yı, bu idealler kavrayabilecek midir, Batı Hıristiyanlığı idealleri buna 
yeterli olabilecek midir?.. ' 

Ekonomi alanında her şey bölünme noktasındadır. Bu noktada, Leh Valesa'nın söylediği 
bir sözü tekrarlamak istiyorum, diyor ki; "Komünizm çökmüştür, demirperde kalkmıştır, Do
ğu Avrupa, Batı Avrupa'ya yakınlaşmıştır. Doğru; ama, Avrupa bugün bölünüyor" 

Bunu Avrupa Konseyinde söyledi, biz şahidiz, dokümanları ve belgeleri var, isteyenlere 
arz ederim. "Avrupa bölünüyor" diyor... Avrupa'yı ne bölüyor? "Avrupa'yı, fukaralık bölüyor" 
diyor ve çok açık bir şekilde "Avrupa'da zengin ülkeler ve fakir ülkeler kalmaya devam ettikçe, 
Avrupa bugünden daha farklı ve daha derin bir şekilde bölünecektir" diyor. Demek ki, eko
nomi temelinde de ciddî bir bölünmüşlük vardır. 

Siyasî temele gelince: Yugoslavya altıya bölündü, eğer güçleri yeterse Bosna-Hersek üçe 
bölünecek. Arkasından, belki her biri tekrar üçe bölünecek... Çekoslovakya bölündü, İngilte
re'de sıkıntılar var, Belçika belki tekrar bölünme istidadında ve şu söyleniyor: "Avrupa'da ar
tık mini devlet, mikro devlet dönemi başlamıştır." Yani, devletler çok küçülecek. Biraz daha 
ileri giderek, bu kısa zaman içerisinde şunu çok kati olarak söyleyebilirim; 20 nci asrın getirdi
ği bilim, bilgi, teknoloji vesairenin kullanılmasıyla, Ortaçağ Devri, küçük derebeylikler devri, 
adeta yeni şekliyle yaşanacak. Bu, büyük bir siyasî bölünmüşlüktür ve bu bölünmüşlük, de
vam ederek gidiyor. Askerî olarak -biraz evvel de arz ettim- NATO ile, BAB'la birtakım ilgileri 
var; ama üst üste koyarsanız, Bosna-Hersek'teki katliamı, vahşeti, zulmü durduracak askerî 
güç yoktur. Yani, askerî yönden şu andaki Avrupa acz içindedir. 

Peki, bu arada dünya nereye gidiyor? Biliyoruz, Japonya, çok büyük ekonomik bir-güç 
olarak dünyayı sarsıyor, Amerika'yı sarsıyor ve Avrupa büyük bir korku içerisinde. Amerika 
Birleşik Devletleri, kendi içine kapanıyor, süper güç oluşunu muhafaza ediyor ve Vyeni dünya 
nizamı" adı altında, dünyaya bazı şeyleri kabul ettirmeye çalışıyor.-Rusya, Sovyetler. Birliğinin 
mirasına sahip olarak, en azından, askerî alanda, adeta ikinci bir süper güç gibi yerini muha
faza ediyor. Bütün bunların tesiri altında kalmaksızın, acaba, Avrupa Birliği sağlanabilir mi 
veya nasıl sağlanır? Bu söylediğimiz sıkıntıları Avrupa nasıl yenecektir? Bunları düşünmemiz 
lazım. 
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Bunları şunun için arz ettim: Eğer bu gelişmeler bizi kaygıya sevk ediyorrsa, işte fırsat; 
önümüzde bir yıl var. Bütün dünyada, politikalar, dış politikalar, güvenlik politikaları değişi
yor. Türkiye'nin de artık, kendini yeniden düşünmesi ve yeniden değiştirmesi zamanı çoktan 
geçmiştir. Rusya'da, Sovyyetler Birliğinin çöküşünden sonra bu değişim fevkalade hızlanmış
tır; fakat, bizim bu hızlılığa adapte olduğumuz kanaatinde değilim. 

Hükümetten istirham ediyoruz, açıkça teklif ediyoruz; bu bir yıl içerisinde bir istişare me
kanizması geliştirmesi lazım, birtakım dokümanları neşretmesi lazım ve bunun kamuoyunda 
ve özellikle Yüce Mecliste tartışılmasına fırsat hazırlaması lazım. Ayrıca, Büyük Millet Mecli
simizden ve Sayın Başkanından istirham ediyorum; özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
özel bir mekanizma kurulması lazım. Bu mekanizmayla, yapılan çalışmalar ve faaliyetler çok 
yakından takip edilmeli ve bizim, geleceğin Avrupasında ve geleceğin dünyasında yerimizin ne 
olacağı meselesi çok iyi tartışılmalıdır. Eğer Avrupa'da düşünülen mini ve mikro devletler kav
ramı Ortadoğu'ya uygulanacaksa, Türkiye bundan çok zarar görür ve Türkiye'nin kendi bü
tünlüğü tehlikeye girebileceği gibi, Ortadoğu'da, aşiretler ve kabileler devletlerine varan çok 
tehlikeli bir gidişatın başlangıcı olabilecek hadiseler yaşanabilir. Şimdiden ikaz ediyoruz; bu, 
bir anlamda bir tespittir; bir anlamda erken uyarıdır. 

Biz inanıyoruz ki, Türkiye'nin üniter devlet oluşundan hiçbir şekilde taviz vermeyiz, ver
memeliyiz. Ayrıca, komşularımızın, toprak bütünlüğünden de hiçbir şekilde uzaklaşmamaları 
için gerekli her türlü tedbiri almalıyız. Bu tedbiri/muhalefet değil, şüphesiz, İktidar, tabiî, bü
tünüyle Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyetinin tümü alacaktır. l 

Bu konulardaki endişelerimi dile getirerek, gerek geleceğin Avrupasında, gerekse dünya
sında, Türkiye Cumhuriyetinin yerinin, yüce, üstün, sağlam, kalıcı ve umut verici olmasını di- ' 
liyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin, buyu

run efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; önce, Sayın Dinçerler'e, böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdiği için teşekkür et
mek istiyorum. Ancak, konuşmasının başında -hangi usûl ve kuralla bilmiyorum ama- daha 
önce yaptığım bir konuşmaya yanıt verdi. 

Ben, dış politikada, özellikle ulusal konularda bu tip bir polemiğe gitmenin yararlı olaca
ğına inanmıyorum; ama, mütemadiyen, "Ne yaptınız?" deniyor, buna cevap vereyim: Sizden 
kalanları temizlemeye çalışıyoruz. Yapmayın! (ANAP sıralarından "Hâlâ mı aynı şeyleri söy
lüyorsunuz?" sesleri, gürültüler) Bunun için, kalkıp da "Ne yaptınız?" diyeceğinize, ne yapa
cağımızı söyleyin. Eğer yararlı olmak istiyorsanız bu konuda ne yapacağımızı da söyleyin; o 
zaman, ona göre hep beraber gerekeni yaparız. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, şunun için söylüyorum: Bir soğuk savaş dönemi bitmiş; ama, 
bir sıcak barış dönemi başlamış ve bu sıcaklık, tümüyle Türkiye'nin çevresinde. Yani, Türkiye, 
çevresindeki her olaydan, doğrudan ya da dolaylı etkileniyor. 

Türkiye, imparatorluğun üzerine kurulmuş bir cumhuriyettir; onun bütün unsurları Tür
kiye'de vardır. Biraz sonra da konuşulacak, Türkiye'de, yıllardır, değişik etnik gruplar arasında, 
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yıllardır birlikte yaşayan insanlar arasında hiçbir sorun yokken, Gürcistan'daki bir Abhazya 
olayı Türkiye'ye yansıyor, bir Bosna-Hersek olayı Türkiye'ye yansıyor, Arnavutluk'taki olay 
Türkiye'ye yansıyor, Balkanlar'daki olay Türkiye'ye yansıyor, Ortadoğu'daki olay Türkiye'ye 
yansıyor... Onun için, Türkiye, böylesine sıcak bir dönemi ve henüz ne olacağı belli olmayan 
bir dönemin politikasını, çok dikkatli -hiçbir şekilde macera peşinde koşmayarak; ama büyük 
devlet olmanın gereğini yerine getirerek- yürütmek zorunda. 

Sayın Dinçerler, konuşmasında, Mayıs ayında Mitterrand'ın Avrupa Konseyine yaptığı öneri 
gereği önümüzdeki yıl bir zirvenin toplanacağını söyledi. Aslında, o zirve, Türkiye'nin baş
kanlığını yaptığı ve olağanüstü toplantısının 10-11 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapıldığı Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesinde kararlaştırıldı. Yani, Türkiye, olayı sadece yakından izle
mekle kalmıyor; bu olayların içinde. O toplantı Türkiye'de yapıldı, Türkiye'nin önerisiyle ya
pıldı ve Türkiye'nin başkanlığında yapıldı. O toplantının, önümüzdeki bir yıl içinde çok iyi 
hazırlanması gerektiği önerisini de Türkiye dile getirdi. Daha iki gün önce, Sayın Dinçerler'in 
de olduğu toplantıda, Avrupa Konseyinde söyledim: Sadece önerinin ortaya atılması yetmiyor, 
bunun gereğinin de yapılması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dinçerler'in de belirttiği gibi, bugün sadece Avrupa'ya bak
tığımız zaman bile, çok dağınık bir Avrupa var: Bir yanda, 51'lerin oluşturduğu -bir kısmı Av
rupa dışında olan- bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Avrupası var; bir yanda, 14 
üyesi Avrupa'dan olan bir NATO Avrupası var; bir yanda, Avrupa Topluluğunun oluşturduğu 
bir 12'ler Avrupası var; bir yanda, Batı Avrupa Birliğinin oluşturduğu bir 9'lar Avrupası var; 
Avrupa Konseyinin oluşturduğu 27'ler Avrupası var, 7'lerin oluşturduğu EFTA Avrupası var; 
kısacası karma karışık bir dönem... Bunlar arasında gerek işbirliği, gerekse bu yeni döneme 
uyum, henüz gerçekleşmiş değil. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçekten, soğuk savaş ya da iki bloklu dünya düze
ninde -her ne kadar onun bitmesi için Türkiye de dahil bütün dünya bir katkıda bulundu ve 
bitmesi de lazımdı- onun sağladığı bir caydırıcılık dengesi vardı. O caydırıcılık şimdi ortadan 
kalktı; ama, onun yerini dolduracak bir düzen de henüz oluşmadı. O caydırıcılık kalkınca, onun 
yerine, bu soğuk savaş sonra dönemin -demin söylemeye çalıştığım sıcak barış döneminin- me
kanizması, düzeni kurulmadı. Bunun en caydırıcı ve en yakın örneği de Bosna-Hersek'te görü
lüyor. Bosna-Hersek, Avrupa için tarihe bir kara leke olarak geçecektir. Gerçekten, İkinci Dünya 
Savaşında olanların ötesinde bir katliam, bir facia yaşanıyor orada; ama, Avrupa ve dünya 
buna çözüm bulamıyor. 

Sayın Dinçerler, "Lord Ovven bizden' ileri şeyler söyledi" diyor. 
İnsaf ediniz, bütün dünya, Avrupa ve o insanlar, Hükümetimizin aylarca önce söyledikleri

nin, üç-beş ay sonra ve büyük insan kaybı olduktan sonra, bir parçasını yerine getiriyorlar. Türkiye, 
daha ağustos ayı başında çok açık söyledi: Bir müdahaleyi göze almadan, bir müdahale etme 
kararlılığını göstermeden bu olaya çözüm bulamayacaksınız. Sadece söylemekle kalmadı, bunu 
bir öneri halinde -halen de geçerli olmak üzere- Güvenlik Konseyinin sürekli üyelerine sundu. 

İki tane önemli hata yapıldı ve ben bunu Birleşmiş Milletlerdeki konuşmamda da belirt
meye çalıştım. Birinci, hata, Hırvatistan'a Barış Gücü göndermeye karar verdikleri zaman, bu 
olayların çıkacağı belli idi. En azından Bosna-Hersek'i de içine alabilecek bir Barı$ Gücü gön
dermeleri gerekirdi. Bu, kendilerine söylendi, yapmadılar; yani başında olaylar çıktı ve "Biz 
sadece Hırvatistan'a müdahale ederiz" dediler ve bir büyük hata yapıldı. 
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İkincisi ve hâlâ yapılmakta olan sürekli hata ise, dünya gücü, Birleşmiş Milletler ve Birleş
miş Milletlerin daimî üyeleri güçlü devletlerin "sürekli müdahale edemeyeceğiz, edilemez" be
yanatını vermiş olmalarıdır. Bu mesaj, Sırplara, "öldürün, yapacağınızı yapın, ben müdahale 
edemem" demektir. 

Bunların, bırakınız bir olumlu karar almalarını, bu şekildeki beyanları, bu şekildeki ifa
deleri, aslında bir anlamda, olayların sürüp gitmesine dolaylı katkı yapmıştır. 

Ben tekrar burada belirmek istiyorum. Başından beri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ola
rak çok kararlı, çok tutarlı bir program sunduk. Onun, askerî müdahaleyi gerektirmeyecek bö
lümleri vardı, askerî müdahaleyi gerektirecek bölümleri vardı. Askerî müdahaleyi gerektirme
yen bölümlerin kararını dahi üç-dört ay sonra alabildiler; askerî müdahaleyi gerektiren hiçbir 
bölümün kararını alamadılar. 

Sayın Dinçerler, "askerî güç yok" diyor. 
Esasında, siyasî İradeleri yok. İrade olsa, güç bulunabilir. Meselâ, ellerinde NATO var, 

NATO'nun gücü var; irade olsa, bunlar kullanılır. Dünyanın bugünkü düzeninde bunlar ne 
yapacaklar? Eğer yani başındaki, Avrupa'nın ortasındaki, Avrupa'nın kalbindeki bir katliamı 
durduramıyorlarsa bu örgütler, bundan sonra, inandırıcılıklarını, saygınlıklarını nasıl koruya
caklar?.. Onun için, ben "güç yok" düşüncesine katılmıyorum; siyasî irade yok, kararlılık yok. 
Tam tersine, bunun aksini söyleyerek, olayların bir anlamda teşvikçiliğini yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Avrupa, gerçekten bir arayış içinde. Bu arayışta, bu kuruluş
ların hiçbirisinin, bugünkü yapılarıyla ve bugünkü sayılarıyla Avrupa'yı temsil edeceklerine 
inanmıyorum. Ne Avrupa Topluluğu, bu sayısı ve bu yapısıyla Avrupa'yı temsil edebilir, ne 
de diğer kurumlar temsil edebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinden bahsediliyor... 
12'lerih kendi içinde gelişen son olaylar -bizim de başından beri savunduğumuz içinde ol

duğumuz ve bunun Türkiyesiz olmayacağına inandığımız- bu birliğin kolay olmayacağını gös
termiştir, bu anlaşılıyor. Çünkü, bir yandan, sınırların kaldırılmasına ve Avrupa'nın savundu
ğu ortak değer yargılarının evrenselleşmesine çalışılırken, bir yandan da, etnik ayırımcılık, aşı
rı milliyetçilik ve ırkçılık, var gücüyle, bütün Avrup'da ayakta durmakta olup, bunların getir
diği sorunlar düşündürmektedir. 

Fransız referandumu, daha önce yapılan Danimarka referandumu, İngiltere'nin henüz ne 
şekilde karar alacağının bilinmediği olaylar... Bütün bunlar gösteriyor ki; Avrupa Birliği ko
nusunda var olan iradenin -elbette ki, desteklenir bir iradedir- kolay gerçekleşemeyeceği yo
lundadır ve bazı güçlüklerin, belki de artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Reddedilse bile, 
son para krizi, 12'ler içinde dahi, iki vitesli Avrupa olgusunu bir kere daha ortaya çıkardı. Bir 
yanda, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerinin oluşturduğu, göreli olarak daha fazla geliş
miş bir grup; öte tarafta, son para krizinin gösterdiği şekilde, buna bile ayak uyduramayacak 
olan İngiltere, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın oluşturduğu başka bir grup... Bir 
de, Avrupa Topluluğunun, EFTA dışında da genişlediğini varsaydığımız zaman, bu birlik ve 
bu vites meselesi çok daha açık olarak ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, böylesine bir oluşumun elbette ki, seyircisi değildir, olma
malıdır. Hükümet olarak, bu konuda, bütün bu olayları takip ederek bunlara yön vermeye 
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çalışarak; ama, aynı zamanda, bu sıcak bölgenin içinde bulunmanın gereğini de yerine getire
rek olayları yakından izliyoruz. Ben her zaman söylüyorum; Parlamentonun desteği, Parla
mentonun kararı, Parlamentonun onayı, her dış politikaya güç katar, destek verir. Gerektiğin
de o konudaki kararlılığımızı ve politikamızı da sürdüreceğiz. 

Gerçekten, Türkiyesiz bir Avrupa, Aslında, Avrupa'nın savunageldiği değer yargılarına 
da aykırıdır; böyle, Hıristiyan kulübü olmaya yönelik bir kulüp olmaya doğru gidecektir. Türkiye, 
aslında, Avrupa'ya çeşitlilik katan, Avrupa'ya, Avrupalılık değer yargılarına güç katan bir ül
ke konumundadır. O nedenle de, biz, Türkiyesiz bir Avrupa'nın, gerçekten, olmayacağına ina
nıyoruz. Eğer Avrupa Birliğinde bütün bu olgular dikkate alınarak bir karar alınamazsa, bir 
politika yürütülemezse -ki, katılarak söylüyorum- gerçekten, ekonomik bakımdan bölünmüş 
bir Avrupa ortaya çıkacaktır. Ekonomik bakımdan daha da bölünecek olan bir Avrupa, geliş
miş bir Avrupa'ya da istikrar ve barış getirmeyecektir. Yani, öbür tarafı unutarak, onları bir 
yana iterek yürütülecek olan bir politikanın, hiç kimseye ve Avrupa'ya huzur getirmeyeceğini 
bütün ülkelerin görmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Biz, gerek gelecek eylül ayında yapılacak olan Viyana zirvesine, gerek Avrupa'daki diğer olu
şumlara gerekli tüm katkıyı ve hazırlıkları yapmaktayız, daha da geliştireceğiz. O konuda, gerekir
se, elbette ki, Parlamentonun onayına, desteğine gerek olacaktır; buna da kesinlikle katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir belirsizlik ve istikrarsızlık dönemi başlamıştır. Bu dönemin; is
tikrarsızlık, belirsizlik ve kargaşa döneminin tam ortasındadır Türkiye. Bu nedenle, Türkiye'
nin büyük ülke olmanın politikasını, Hükümetiyle, Parlamentosuyla, siyasî pyartileriyle, üni
versiteleriyle, tartışarak ve Avrupa'nın birliği içinde, buna katkı yaparak yüyrütmesi gerektiği
ne inanıyorum. 

Bana bu olanağı verdiği için Sayın Dinçerler'e tekrar teşekkür ediyorum. Yüce Kurula say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) - ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Sinop'ta kapatılmasına karar verilen bazı 
işyerlerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, Sinop'ta işyerlerinin kapatılması konusunda, 
Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek yapyacaktır. 

Buyurun Sayın Gökçek. (RP sıralarından alkışlar) 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sinop'ta son günler

de meydana gelen gelişmelerle alakalı olarak huzurunuza çıkmış'bulunmaktayım. 
Basına intikal ettiği kadarıyla, değerli arkadaşlarımızın konudan heberdar olduğunu sa

nıyorum; ancak, bizzat mahallilnc giderek tetkik yaptığımız için, tespit ve tekliflerimizi sizlere 
de takdim etmek istiyoruz. 

Sinop'un nüfusu 22 bin. Sinop'u ayakta tutan bellibaşlı 4 müessese var; bunlardan 3'ü; 
SOKSA, Sinop Cam Sanayii ve Amerikan radar üssüdür. Şu anda bu müesseselerden Sinop 
Cam Sanayiindeki 700'e yakın işçi işten atılmış durumda. 

SOKSA ise tekstil üzerine çalışan bir fabrika; 406 işçisi var ve fabrikanın üretimi durdur
masıyla birlikte, kapi dışarı edilmek üzere bekliyorlar. Şu anda işten atılmış değiller; ancak, 
atılmayı bekliyorlar ki, bu yüzden de Sinop'ta bir yürüşüy düzenlendi. 
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Ocak ayı içerisinde, Amerikan radar üssünün kapatılmasıyla birlikte 700'e yakın işçi de 
oradan atılacak, dolayısıyla, açıkta kalmış olacaklar. 

22 bin nüfuslu Sinop'ta 2 bin işçinin işsiz kalması, yaklaşık 8 ilâ 10 bin insanın geçim sı
kıntısına düşmesi ve aynı zamanda da Sinop ekonomisinin çökmesi anlamına gelecek. 

önce, bu fabrikaların batmasına sebep olan hadiseleri sizlere takdim etmek istiyorum: Si
nop Cam Sanayiinin batmasına ana neden, özellikle Endonezya'dan ithal edilen otomatik cam 
eşya ürünleridir. Bu ürünler yerli cam sanayiinin batmasına sebep olmuştur. Bu konuda, 5 Ha
ziran 1992 tarihinde, Resmî Gazetede, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ya
yınlanan tebliğde, cam sanayiinin açıkça zararı ortaya konmuş olmasına rağmen, Türkiye'deki 
temsilcisi meşhur bir holding olan, Endonezya'nın Kedoung Limitet Şirketine ayrıcalık tanın
ması suretiyle, Sinop Cam Sanayiinin batışı temin edilmiştir. 

5 Haziran tarihli Resmî Gazetedeki tebliği sizlere okuyorum : 
"Zarar 

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın Endonez
ya'dan ithalatı 1990 yılında başlamış, aynı yıl sonunda, söz konusu ülkeden yapılan ithalatın, 
maddenin genel ithalat, içerisindeki payı; miktar olarak, kilogram olarak, yüzde 22,61 değer 
olarak ise yüzde 8,06 olarak gerçekleşmiştir. 1991 yılında bu oranlar, miktar olarak yüzde 65,53'e, 
değer olarak da yüzde 44,50'ye yükselmiştir. 

Anılan maddenin Endonezya'dan ithalatı; 1991 yılında, 1990 yılına göre, miktar olarak, 
kilogram açısından, yüzde 963,40 oranında, değer olarak ise, yüzde 954,35 oranında artış gös
termiştir. 

Yerli üretici firmanın, otomatik cam eşya üretimi, 1990 yılında 91 398 ton iken, 1991 yılı 
Ocak -Eylül döneminde 62 046 ton olarak gerçekleşmiştir. Endonezya'dan ithal edilen söz ko
nusu cam eşya içerisinde ağırlıklı paya sahip ürünler esas alındığında, 1991 yılında, yerli üreti
ci firmanın, benzer ürün üretiminde ve yurt içi satışlarında azalma olmuştur. 

Yerli üretici firmanın, Endonezya'dan yapılan ithalatta en büyük paya sahip cam eşya tür
lerine benzer ürünlerin toplam yurt içi satışları, 1990 yılında 20 521,3 ton iken, bu miktar, 1991 
yılında yüzde 39,33 oranında bir azalmayla, 12 499 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan, Endonezya menşeli ithalat nedeniyle yerli üretici firma üzerinde fiyat bas
kısı oluşmuştur." 

Bunları tebliğden aynen okuyorum. Tebliğ bunu tespit etmiş; ama, buna rağmen, tebliğin 
sonunda verilen kararla; sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam 
eşyaya (70.10 ve 70.18 pozisyondakiler hariç) menşe ülke Endonezya olmak kaydıyla 0,10 ki
logram/dolar dampinge karşı vergi miktarı konmuş; ama, altına da özel bir not ilave edilmiş. 
Bakınız notta ne deniliyor: 

"P.T. Kedaung tndustrial Ltd. (KIG) firmasından Türkiye'ye doğrudan yapılan cam eşya 
ithalatı bu vergi kapsamı dışındadır." Sadece Kedaung için özel bir ayrıcalık konulmuş. Bu 
ayrıcalık konulunca, özellikle kristal cam imal eden cam fabrikası, otomatik imal edilen kris
tal cam karşısında gerilemeye başlamış ve Sinop Cam Sanayii çökme noktasına gelmiştir. 

Kedaung firmasının imtiyazı nereden geliyor? Sinop milletvekilleri, özellikle Sayın Yaşar 
Topçu, bu imtiyazın kime, niçin verildiğini niçin araştırmıyor? 

— 347 — 



T.B.M.M. B : 12 7 . 10 .1992 O : 1 

Yerli cam sanayiini batıran bu kişilere niçin "dur" denilmiyor? Bu işte kimlerin menfaati 
var? Gerek Sinoplular, gerekse yurdumuzda herkes bu suallerin cevabını bekliyor? 

Gelelim SÖKSA'ya: SÖKSA'nın sahibi yüzde 98 payla Kalkınma Bankası. Kalkınma Ban
kası adına Tekstil Holding, SÖKSA'ya yön veriyor. 

Tekirdağ'ın Türkmenli Köyünde "Süper Kadife "diye bir kuruluş var; sahipleri meşhur 
Metin Aşık ve Nuri Yönden Batmak üzere olan bu müesseseye, Tekstil Holding, SÖKSA'nın 
mallarını kefil olarak gösteriyor. Borç tam 13 milyar lira. Şu arada faiziyle birlikte bu meblağ 
20 milyar lira olmuş durumda. Bunun üzerine, SÖKSA'nın mallarına 4 banka haciz koyuyor 
ve 406 işçiye yavaş yavaş yol görünüyor. Fabrika şu anda üretimi durdurmuş vaziyette. Yani, 
anlayacağımız husus, Sayın Metin Aşık ve Nuri Yönder'e bu fabrika feda ediliyor ve Sinoplu 
DYP'li Bakan ve milletvekillerimizin de bu konuda herhangi bir tepkisini göremiyoruz. Nite
kim, bu yüzden, Sayın Bakan Sinop'a geldiklerinde halkın büyük tepkisiyle karşılaşıyor. 

Biz de, olayları yerinde tetkik etmek maksadıyla Sinop'a gittik; orada yetkililerle konuş
tuk; fabrikaları gezdik ve bu arada da Doğru Yol Partisinin ü 2 nci Başkanı ve aynı zamanda 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın thsan Kirimi ile de görüştük. Sayın Demirel'i ve özel
likle Sayın Yaşar Topçu'yu bu konuda alakasız kalmakla, bizzat Sanayi ve Ticaret Odası Baş
kanı da suçladı. Bu konuda yapılan konuşmayı ve orada özellikle vatandaşlara yapmış olduğu
muz salon konuşmalarını, Sinop'ta televizyon yayını yapmakta olan ve sorumluları oradaki 
mahallî kişilerden oluşmuş bulunan Sinop-TV, bilahara, akşam banttan yayınladı. Bu yayın 
üzerine, Sayın Topçu, derhal emir veriyorlar, Sinop-TV'nin sorumluları, gece yarısı saat 03.00'te 
emniyete intikal ettiriliyorlar ve arkasından, Sinop-TV'nin ne kadar tesisatı varsa hepsine el 
konuluyor. 

Emniyet mensuplarıyla bizzat telefonla görüştüm; bir emniyet mensubunun söylediği ay
nen şu: "Efendim, emir yukarıdan geliyor, yapacak bir şeyimiz yok, kusura bakmayın, artık 
bu iş bizden çıkmıştır." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şunu ifade etmek istiyorum: konuşan Türkiye mi, susan Türkiye 
mi?.. Sabahtan akşama kadar buradan devamlı olarak bu slogan ifade ediliyor; yani, "konu
şan Türkiye" deniliyor. Özellikle, "konuşan Türkiye"yi, bu iddiada bulunan Doğru Yol Parti
sinin Ulaştırma Bakanı, "susan Türkiye" haline getiriyorsa, bu gerçekten teessüf edilecek bir 
hadisedir. 

Şeffaflık diyoruz; ama, bakıyoruz ki, şeffaflık yerine, tam tersi kapalılığa geçilmiş. Şef
faflık, sadece ve sadece sözden ibaret kalıyor. Bu nasıl adelet, bu nasıl çifte standart?.. Bugün 
Türkiye'de bu kadar televizyon kuruluşlarının yayını vardır, hadi bakalım Sayın Topçu'nun gücü 
yetiyorsa, Inter Star, Shovv-TV ve TELEON'un yayınlarını da böyle durdursun. Orada yapılan 
yayının, aslında bunlardan hiçbir farkı yoktur. Bugün Türkiye'de yansıtıcı denilen şey, aslında, 
televizyon yayınının uzaydan naklen alındıktan sonra, verici vasıtasıyla yayınlanmasıdır. Bun
lar da vericidir. Bugün, Sinop'ta, belediye, bütün televizyon yayınlarını uzaydan alıyor ve bir 
verici vasıtasıyla Sinop'un seyretmesi için yayınlanıyor. Sayın Bakan, neden acaba Sinop Bele
diyesi için de aynı işlemi yapmıyor?.. Demek ki, Türkiye'de "Konuşan Türkiye'ye" tahammül 
edilemiyor. Bu olay, bir sefer daha hadiseyi açıkça ortaya koymuştur. 

Sayın Bakana bir teklifim var: Gerçekten şeffaflarsa ve gerçekten haklılıklarına inanıyor
larsa, bu Sinop-TV'yi, müsaade etsinler, bir günlüğüne dahi olsa, açtırsınlar, biz Sinopluların 

— 348— \ 



T.B.M.M. B : 12 7 . 10 . 1992 O : 1 

huzurunda, televizyonda, Sinop'un meselelerini kendileriyle tartışalım. Buna varlar mı baka
lım?.. Bunu kendisinden bekliyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu konuya da açıklık getirdikten sonra, son olarak çözüm konusuna gelmek istiyoruz. 
Bakınız, Sinop Cam sanayiinde haksız rekabeti ortadan kaldırmak maksadıyla, Endonezya'
dan yapılan ithalatın durdurulması lazımdır. 

Ayrıca, burada çalışan işçilerin çok ücret aldığı da iddia ediliyor. Sendika yöneticileriyle 
bizzat konuştuk; sendikacılar diyorlar ki: "Biz, iki sene zama talep etmiyoruz, bize zam ver
mesinler; yeter ki, fabrikayı açsınlar, biz zam almadan çalışalım." 

Bu insanlara, bu imkân, Hükümet tarafından derhal temin edilmelidir. Bu birinci görevdir. 
SÖKSA'nın kurtuluşu ise, doğrudan doğruya Kalkınma Bankasının elindedir. Kalkınma 

Bankası derhal borçları üstlenmelidir; bu yükü SÖKSA'nın üzerinden almalıdır. SÖKSA'nın 
haczi kaldırılmalı sermaye artırımı yapılmalı ve SOKSA, işler hale getirilip, Sinopluya satılma
lıdır. Çünkü, Sinoplu, "Burayı işler hale getirin, biz kendi kendimizi idare ederiz. Fabrikayı 
bu hale getirin ve bize satın" diyor. Bu da Hükümetin ikinci görevidir. 

Bunun haricinde, Sinop'un istikbali için, Sinop ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için uy
gulanabilecek bir hayli proje vardır. Ayancık'ta alüminyum yatakları, taproğın üstünde... Dev
let rahatlıkla el atıp, işletebilir. Yine Ayancık'ta petrol araştırmaları yapıldı, 3 200 metrede araş
tırma bitirildi. Hollandalı mühendisin ifadeleri bütün Sinopluların ağzında dolaşıyor; mühen-
diSj "Eğer 3 500 metrede buradan petrol çıkmazsa, beni buraya asın" diyor; bu araştırma ise 
3 200 metrede bırakılıyor! 

Bu konunun üstüne gidilmelidir. 
Ayancık'ta yeni tespit edilen linyit yatakları var; bunlar derhal işletilmeli. Durağan'da lin

yit yatakları var; bunlar işletilmeli. Boyabat'ta asbest yatakları var; bunlar işletilmeli. Gerze'
de, cam sanayiinde kullanılan hammaddeler var; bunlar derhal işletilmeli; çünkü, bu madde
ler, bu fabrikaya ta Tekirdağ'dan getiriliyor. 

Tabiî, Sayın Bakanın, bunlardan haberi var mı, yok mu onu bilemiyorum; ancak, bu pro
jelere el atıldığı takdirde, beş sene sonra Sinop'ta en ufak bir problem kalmayacağı gibi, Sinop, 
Türkiye'nin en zengin illerinden birisi alacaktır. 

Liman, derhal -özellikle Sayın Topçu, Ulaştırma Bakanı olduğu için geliştirilmeli ve dev
reye sokulmalı. 

Sinop'umuzda hayvancılık gelişmeye son derece müsait, arazi çok uygun; ama, hayvancı
lık yok denecek derecede az; derhal teşvik edilmeli.. 

Sinop'ta meyve ağaçları son derece az, burası meyveciliğe son derece müsait; derhal geliş
tirilmeli. 

Sinop'ta, özel İdarenin 14 milyar liraya yaptırdığı otel var. 14 milyar liraya üç yıldızlı otel 
yapılıyor; oysaki Sinop'un turizm mevsimi birbuçuk ay. Birbuçuk aylık turizm mevsimi için 
14 milyar lira boşa harcanıyor; ama, bunun yanında, ta 1970'li yıllarda yapılan ve Boyabat'ta 
inşası bitmek üzere olan ayyakkabı fabrikasına maalesef 2,5-3 milyar lira para verilip, orada 
500 ila 1 000 kişinin iş sahibi olması temin edilmiyor. 

Bütün bu hususlara el atmak, başta Sinoplu milletvekillerinin vazifesi olsa gerek. 
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Evet değerli arkadaşlar, Sinop'un meseleleri bunlardır, özellikle Sayın Bakandan, bu ko
nuda bizi tatmin edici cevaplar vermesini istiyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu; buyu
run. (DYP sıralarından alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Refah Partili değerli milletvekili arkadaşımız, Sinop'ta meydana gelen olaylar, daha 
doğrusu kapanan fabrikalar sebebiyle söz aldı, konuştu; ben de Hükümet adına cevap vermek 
için çıktım, cevap vereceğim. Yalnız, burada açıklıkla ifade edeyim ki, arkadaşımıza sataşma 
suretiyle de cevap verebilirdim; çünkü, konuşması, Sinop'un problemlerini ortaya koymaktan 
çok, şahsıma yönelmiş, tamamen şahsımı hedef almıştı. Neden şahsımı hedef aldığını da, ko
nuşmamın sonunda Yüce Meclisin bilgisine sunacağım. Ondan evvel, elbette ki, bir Hükümet 
üyesi olarak, doğma büyüme bir Sinoplu olarak, Sinop'un aşığı bir evladı olarak, söyledikleri; 
ama, çoğu doğru olmayan, yanlış bilgiye dayalı hususları da düzelterek, konuyu Yüce Meclisin 
bilgisine getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de göç veren üç ilden üçüncüsü Sinop'tur; birincisi Kars'
tır, ikincisi Artvin'dir, üçüncüsü Sinop'tur. 

Arkadaşımız bizi, televizyonda Sinop'un sorunlarını tartışmaya çağırdı. Bu tür polemik
lere girmek istemiyorum; ama, arkadaşımız benimle böyle bir işe kalkışırsa yanlış yapar; ben, 
Sinop'un dağını, taşını, köyünü, ovasını, balığını, kuzusunu bilirim; herkesi ismen bilirim; Si
nop'un hangi taşının altında, nerede madeni var; hangi toprağın üzerinde hangi ağacı var, bo
yuyla poşuyla bilirim. Onun için, benimle Sinop tartışması yapmaya kalkışmak yanlış bir iş; 
ama, Sinop'un bir meselesini buraya getirmek, benim tarafımdan şükran vesilesi olur. Esasen, 
Hükümet, geçen hafta böyle bir konuyu görüştü. Konunun Parlamentoya getirilmesine vesile 
teşkil etmesinden dolayı, tabiî arkadaşıma teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunları ifade etmeliyim: Sinop'ta benim katıldığım Üç dö
nem seçim yapıldı. Bunlardan birisi 1977 seçimleridir. O zaman nispî temsil sistemi vardı, ben 
üçüncü sıradan adaydım ve Sinop politikasında yeniydim. Seçimlerde, Adalet Partisi Sinop'
tan bir milletvekili çıkardı, tabiî ki, seçilemedik... 1987 seçimlerinde, değerli arkadaşımızın par
tisine; yani Refah Partisine mensup adaylar da, diğer partilerin adayları da Sinop'un sorunla
rını, Sinoplunun önünde benimle aylarca tartıştılar, sonunda ben galip geldim ve seçildim. 1991 
seçimlerinde de aynı şey oldu; yine, Refah Partili arkadaşlarımız -tabiî, buna gelecek seçimler
de değerli arkadaşımız da katılırsa memnun oluruz!..- Sinop'un sorunlarını benimle birlikte 
tartıştılar ve sonunda ben, üç milletvekili arkadaşımla birlikte geldim. 

Arkadaşımızın ortaya koymuş olduğu üç olayın hiç birisinin müsebbibi biz değiliz. Bir 
defa, orada bulunan radar tesislerinin kapanması; Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 
dünyanın içine girmiş olduğu yeni coğrafî yapı, yeni siyasî yapı ve buna göre Amerikan Sena
tosunun buradaki radarı kapatma kararıdır. Burada çalışan kişiler, bir önceki hükümet zama
nında -yani, değerli arkadaşımızın belediye başkanı olarak görev yaptığı siyasî partinin iktida
rı zamanında, tazminatları verilerek işten çıkarıldılar. O günkü Millî Savunma Komisyonu Baş
kanımız, saygıdeğer eski milletvekilimiz şu anda Mecliste misafirler, o çocukları işe geri almak 
için benim nasıl çırpındığımı onlar iyi biliyorlar. 
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Söz konusu yürüyüşün ertesi günü Sihop'a gittim. Tabiî, arkadaşımızın söylediği gibi bir 
şey olmadı ve Sinoplu bizi bağrına bastı; her zaman da basmıştır. Ben, yürüyüş oldu, orada 
bağtrıldı, çağırıldı diye, Sinop'tan veyahut da bağırıp çağıranlardan kaçacak insanlardan deği
lim. Sinop'un problemlerine, diğer saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımla birlikte, tabiî ki, her
kesten fazla sahibim. 

Tesisin kapatılması, Senato kararıdır. Sadece düzeltmek için söylüyorum, ocak ayında de
ğil, nisan ayının sonunda kapatılacak. Tabiî, bu kapatmayla ilgili olarak bir kısım insanlar iş
siz kalacak, bir kısmı da emeklilik hakkını elde ettiği için emekli olacaklar. İşsiz kalacak olan
lar için birtakım çareler düşündük. 

Gelelim iki fabrikanın kapanması olayına: Bunlardan SÖKSA'nın faaliyeti durmuştur; ama, 
bu faaliyet, işçileri kapı dışarı etmek amacıyla durdurulmuş değildir. 1990 yılında, değerli ko
nuşmacı arkadaşımızın, yine o zaman mensup olduğu siyasî partinin iktidarı zamanında - bun
ları, kimseyi suçlamak amacıyla söylemiyorum; suçladığım için kendimi de savunuyor deği
lim, sadece bilgi sunuyorum- Kalkınma Bankasının bir kuruluşu olan Tekstil Holdingin yöne
ticileri, aynı zamanda, Almanya'ya yılda 15 milyon marklık ihracat yapan ve iç çamaşırı üre
ten tekstil kuruluşu SÖKSA'nın da başına yönetici yapılmıştır. Bu kişiler, muhtelif bankalar
dan aldıkları takriben 13 küsur milyar liralık parayı, o gün, bugün hâlâ faaliyette bulunan özel 
sektöre ait başka bir tekstil kuruluşuna "müşavirlik hizmetleri karşılığıdır" diye vermişlerdir. 
Bu paraları bankalardan alan Tekstil Holdingdir, kefili de SOKSA'dır. Neden öyledir? Çünkü, 
aynı yöneticiler, hem Tekstil Holdingin yöneticisidir, hem SÖKSA'nın yöneticisidir; iki imza 
atmışlardır; birisi Tekstil Holding, birisi SOKSA... ' 

Tabiî, arkadaşımızın söylediği gibi, ben, SÖKSA'ya gitmeyen bir insan falan da değilim, 
SÖKSA'daki işçiler bilir. Şükran borçluyum, her gidişimde aynı şeyi yaparlar, her seferinde, 
küçük de olsa, harçlıklarından bir kurban alır keserler; çünkü, orada çalışan değerli Sinoplu
larla ben çok içli dışlıyımdır, onların hepsi benim kardeşimdir. 

1991 seçimleri öncesinden bu yana biz bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Ben, Kalkınma 
Bankasıyla müteaddit görüşmeler yaptım. Bu borcun üstlenilmesini Kalkınma Bankasından 
istedik; önceki yöneticilerinden de istedik, şimdiki yöneticilerinden de istedik. Ancak, işin bu
güne kadar çözülemeyişinin sebebi, bu konuda, bankaların, SÖKSA'nın iflasını isteyecek ka
dar, icraen SÖKSA'nın üzerine gelmiş olmaları ve bundan vazgeçmemeleri, diğer taraftan da, 
Kalkınma Bankasının ve bu bankaların keza o 13 küsur milyar lirayı alıp giden özel sektör 
kuruluşundan bu pyarayı alabilmek için -bazı teminat mektupları, bazı ipotekler falan vardır-
dava açmış olmaları ve bu dava üzerine de Marmara Ereğlisi Mahkemesinin tedbir kararı ver
miş olmasıdır. Buna rağmen biz, evvela, Kalkınma Bankasına, işçi aylıklarını ödeterek, bu ku
ruluşun işçilerinin hiçbirini bugüne kadar mağdur etmedik. Şu anda, bu işçilerin, sadece ve 
sadece yedi günlük çalışmalarından dolayı -yani bugün fabrika durmuş vaziyette, işçiler çalış
mıyorlar ama, bugün yedinci gün ve ekim ayından yedi günlük alacakları vardır, normal ola
rak maaşlarını ayın sonunda alırlar ama varsa yedi günlük- alacakları vardır. Kalkınma Ban
kasıyla yaptığımız görüşmede, 30.9.1991 tarihi itibariyle, buraya kredi vermiş olan bankalarla 
görüşülerek, SÖKSA'nın kefaletinin konsolide edilmesini istedik. Bunu üç banka kabul etti, 
bir tanesi zorluk çıkardı. Ben devreye girdim, rica ettim, "Bu işi çözelim. Kalkınma Bankası 
bu işi üstlenecektir, 30.9.1991 tarihi itibariyle 20 milyar liraya baliğ olan bu borcu üstlenecek
tir, konsolide ettiğiniz takdirde ve karşı taraftan da alamıyorsanız, size belli bir sürenin sonun
da ödeyecektir; ama, bunu konsolide edin" dedim. Bankaların üçü kabul etti, bir tanesi de 
bugün yarın müsbet cevap vereceğini, olaya müspet yaklaştığını ifade etti. Sanıyorum, yarın 
yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısına götüreceğimiz en önemli işlerden birisi budur. 
Çünkü, Bakanlar Kurulu, geçen hafta Sinop'u gündemine aldı ve bu gündemin sonunda da 
-Sinop'un sorunlarını görüştükten sonra- bendenizi, değerli Sanayi Bakanımızı ve Maliye Ba
kanımızı bu sorunları çözmekle ve Bakanlar Kurulunun önüne çözüm getirmekle görevlendirdi. 
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SOKSA çalışacaktır arkadaşlar, SÖKSAnın çalışmaması söz konusu değildir. Bu olay, da
ha önceki yöneticilerin yaptıkları suistimalli bir kredi işinden meydana gelmiş bir olaydır. Ben, 
bununla, on ay değil, aşağı yukarı iki senedir uğraşıyorum. 

Gelelim şişe cam işine: 
Değerli arkadaşlar, şişe cam konusu şudur: Şişe cam fabrikası, Sinop'a istihdam yarat

mak amacıyla kurulmuştur; kârlılığı ikinci plandadır. Fizibilite raporuna bakarsanız, bunu böyle 
görürsünüz. Çevredeki köylere falan da iş veren bir sanayi kuruluşudur. Ancak, şişe camın dün
yadaki genel yapısı, sermaye yoğundur; Sinop'taki türü ise, hem sermaye yoğun, hem emek 
yoğundur, önümüzdeki sene Sinop'taki şişe cam fabrikası iki tane fırınını yenilemek zorunda
dır; çünkü, bu fırınlar yedi senede bir yenilenir. Bu iki fırının yenilenmesi için, Şişe cam fabri
kasının yatırması gereken para 100 milyar liradır. 

Demek ki, değerli arkadaşım, konuyu biliyorum; bilmiyor falan değilim. 
Bütün bunlara rağmen, bu seneki... 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — İthalat?.. 
ULAŞTIRMA BAKANf YASAR TOPÇU (Devamla) — Söyleyeceğim efendim, sabırlı olun, 

onu da söyleyeceğim. 
Bu seneki zararı da -kapatıldığı tarihe kadar- 18 milyar liradır. 
Şişe cam sektörü, geneli itibariyle bütün dünyada kriz içindedir. Tabiî, Türkiye'nin şişe 

cam kuruluşu da, dünyadaki 7 büyük şişe cam kuruluşunun içerisinde -millî bir kuruluşumuz 
olarak, övünerek söylemek gerekirse- ikinci sıradadır, dünyanın ikinci büyük kuruluşudur; ama, 
hem tstanbul'deki kristale dönük fabrikaları, hem Sinop'taki kristale dönük fabrikaları, emek 
yoğun ve sermaye yoğun niteliği itibariyle zorladır. 

Bunun yanı sıra, Türkiye'de Sinop'taki işi yapan, Sinop'la rekabet halinde olan iki kuru
luş daha vardır; bunlardan bir tanesi Bozüyük tarafında, özel sektöre ait şişe cam fabrikasıdır, 
bir tanesi de Denizli'de bulunan şişe cam fabrikasıdır. Bozüyük'teki fabrikada sendika yoktur. 
Oradaki işçi, asgari ücretle çalışmaktadır. Denizli'deki fabrikada Çimse-lş Sendikası yetkili
dir; oradaki işçinin saat ücreti 8 bin liradır. Sinop'taki fabrikada, Kristal-lş Sendikası yetki 
almıştır ve geçen sene 39 gün grevde kalmıştır. Biliyorsunuz, bu tür fırınların 7 günden fazla 
sönük kalması mümkün değildir; aksi halde açıktan yakmak zorundasınız; bunlar petrolle 
1600 derecede ısıtılır. Bu grevin sonunda, bugün, sinop fabrikasında işçinin saat ücreti 24 bin 
liradır. Bir fabrikada asgari ücret, bir fabrikada 8 bin lira, saat ücreti, bir fabrikada da 24 bin 

' lira saat ücreti uygulanmaktadır. 

Tabiî, şişe cam, bu yüzden, iç piyasada da rakiplerine karşı son derece güç durumdadır. 
Ben, bunları, şişe camı savunmak için söylemiyorum; meselenin çözümünün ne kadar zor 

olduğunu anlatmak için söylüyorum. 
İthalat konusunda, şişe cam yetkilileriyle müteaddit defalar görüştüm. İthalat konusun

da, şişe cam yetkililerinin şikâyeti, dampingdendir. Normal ithalattan bir endişeleri, bir şikâ
yetleri yoktur. Çünkü endonezya'dan gelĞn mal, Romanya'dan da geliyor, Avrupa'nın diğer 
ülkelerinden de geliyor. Bu konuda, şişe camın en büyük sıkıntısı Romanya'dır. Endonezya'-
daki sıkıntı başkadır. Romanya'dan mal daha kolay geliyor, endonezya'dan mal gelirken, yine 
üzerine, iyi kötü nakliye biniyor, başka şeyler biniyor; ama, Romanya'dan gelen malda böyle 
bir durum yok. 
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Biz, Hükümet olarak meseleyi ele aldık. Elbette ki, cam dampingi suretiyle, bırakınız Si
nop'taki Şişe Cam fabrikasının, ülkemizin şişe cam sanayiinin genelini, Endonezya'nın veya 
Romanya'nın dampingi altında zora sokmamız söz konusu değildir. Bu konuda gerekli tebliğ
ler hazırlanacaktır ve şişe cam sektörü dampinge karşı korunacaktır. Demin söylediğim gibi, 
Şişe Cam Fabrikalarının da isteği budur. Onlar, normal ithalata karşı korunma talebinde de
ğildir. Neden? Çünkü, dünyanın ikinci büyük kuruluşu ve 121 ülkeye ihracat yapıyor. Kendisi 
ihracat yaparken, başkasının ithalatından fazlaca endişesi olan bir kuruluş değildir. 

Yalnız, Sinop'ta otomasyona geçilmesi de bir zorluktur, otomasyona, yani makineye dön
düğünüz zaman, ister istemez, yine işçi azaltmak zorunda kalınacaktır. Kaldı ki, bu alanda 
Türkiye'de çalışan birçok fabrika vardır, iç piyasaya hitap edecek bir imalat olacaktır ve onu 
pazarlamak da meseledir. 

Tabiî, arkadaşımıza konu biraz yanlış anlatılmış, onun söylediği gibi de değildir. Sinop 
Şişe Cam Fabrikasının kumu Marmara Denizinden gelir, sodası Mersin'den gelir; orada ham
maddesi yoktur; dışarıdan bu mallar gelir, fabrikanın mamulleri de dışarıya pazarlanır. Sıkın
tılar bu denli büyüktür. 

Sendikanın değerli arkadaşımıza söylediği doğrudur, bana da söyledi "evet, bu sene böyle 
bir farklılık oldu; biz, yeni bir zam istemeden bu şekilde buna devam etmek istiyoruz." dendi. 
Hükümet olarak ben ve diğer iki arkadaşımla birlikte o ilin, o yörenin evlatları, milletvekilleri 
olarak şişe cam fabrikasında çalışan 800'ün üzerinde memleketlimizi -söylediğim gibi, fabri
kada çalışanların dışında, köylere de iş verilmektedir- ortada bırakmamanın çözüm yollarını 
bulacağız. 

Konu, sadece onların istediği 1 dolarlık bir fonun konmasından ibaret değildir; yani, da
mpinge karşı korunma isteğinden ibaret değildir. Bu tür büyük problemleri vardır; ama, kısa 
bir süre içerisinde çözülebilecek bir problem değildir; bunun arkasındayız. 

"Sinop'tan bakan çıktı, Sinop'tan, Doğru Yol Partisi 3 milletvekili çıkardı, bakılmadı, 
edilmedi" deniliyor. 

Tabiî, bu da doğru değil. Değerli arkadaşlar, Sinop'un hava ulaşımı yoktur. Karayolu ula
şımı olarak da 4 ilçesinde türkiye Cumhuriyeti Karayollarına ait karayolu vardır, geri kalan 
ilçelerinin yolları ise köy yolu olarak kalmıştır. Hava bağlantısı yoktur; kara bağlantısı son de
rece zayıf ve zordur. îstanbul'den Sinop'a otomobille 10 saate gelirsiniz, içiniz dışınıza çıkar. 
Ankara'dan Sinop'a 7 saatte gidersiniz, içiniz dışınıza çıkar... 

Değerli Gökçek, servet sahibi olsaydı, böyle bir yere yatırım yapar mıydı? arabayla 10 saat 
içi dışına çıkacak, gidip oraya yatırım yapacak!.. Yapması mümkün mü? Değil. 

Peki, deniz ulaşımı nasıldır? Bir iskelesi vardır. Yalta-Sinop arasına Ro-Roseferi kuralım 
dedik, feribotun kapak açacak yeri yoktur. 

-t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sinop böyle mi kalmalı? Taşıyalım o zaman... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır efendim. Taşımıyoruz, ni

ye taşıyalım? Bakın, size söyleyeyim: Havaalanını ihale ettik ve Türk Hava Yolları bir haftadır 
sefer yapıyor, yolcular gidip geliyor. Havaalanın pistinin uzatılması işini ihale ettik, ikmal için 
Sinop'ta amerikalılara ait havaalanını aldık, yolcu taşıma işini üstlendik ve ilave kısımlarının 
ihalesini yaptık. 
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İskelenin feribot kapak açma yerinin ihalesi 8 milyar liraya çıktı, bugün yarın ihalesi ta
mamlanacak; 6 aylık bir süre içerisinde Sinop iskelesine bir feribot kapak açma yeri yapılarak, 
Karadeniz bağlantısı da kurulmuş olacaktır. 

Yatırımlar bu kadar mı? Değil... 1993 yılı programına Sinop limanını koyduk. Şimdi bu- • 
lunan iskeleden hariç olarak, Karadenizin iyi ve yararlanılabilir bir limanı orada inşa edilecek
tir. Bu hususu, 1993 yılı programında Yüce Meclisin önüne getireceğiz/Çalışmalarımız bun
dan da ibaret değil. Geçenlerde çıkarılan Üniversiteler Kanunuyla Sinop'a 3 tane fakülte koy
duk ve YÖK de 2 tane yüksekokul açma hazırlığı içerisindedir. 

Bunun yanı sıra, Planlamada şu anda muameleleri yürütülen 2000 hektarlık organize sa
nayi bölgesinin çalışmaları başladı. Valinin başkanlığında bir heyet, buranın müteşebbisi ola
rak, organize sanayi bölgesini, SÖKSA'nın ve şişe cam fabrikasının«bulunduğu alanda kuracaktır. 

Bununla da kalmıyoruz, yine Gökırmak üzerindeki 3 tane sulama barajından 2 tanesini 
- küçük sulamadır- 1993* programına alıyoruz. 

konunun hazır içine girmişken, bilmesinde fayda olduğu için arkadaşıma bir hususu söy
lemek istiyorum: Boyabat'ta kundura fabrikası falan yoktur. Ben, doğma büyüme boyabatlı-
yım ve dediğim gibi, Boyabat'ı karış karış bilirim. 1977 seçimlerinde, bugünkü Refah Partisi
nin o zamanki kuruluşu siyasî parti olan Millî Selamet Partisi, seçimlere giderken koalisyon 
ortaklığı sebebiyle "Sinop'ta kundura fabrikası açacağız" dedi. Bir temel atıldı ve dört tane 
tuğla duvardan ibaret bina -üstü dahi örtülmeden- yapıldı. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sizi götüreyim ben. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (devamla) — Ancak, Sinop'taki şişe cam fab
rikası veya SOKSA misali, tabiî, Boyabat'ta, kundura fabrikasıyla ilgili hiçbir hammadde yok
tur. Zaten Koalisyonun dağılmasıyla inşaat da durmuş. Boyabat'ta tuğla fabrikası çoktur; 40 
tane tuğla fabrikası vardır ve tuğla da ucuzdur; ama tuğlaları üst üste koyup, üstü örtülmemiş, 
çevresi çevrilmiş bir binayı da biz fabrika kabul etmeyiz, hiç kimse de kabul etmez. O, bir fab
rika teşebbüsü idi, sadece bu aşamada kaldı. Şimdi, ikide bir, bir şey olduğu zaman, Millî Se
lamet Partisinin devamı olan Refah Partili arkadaşlarımız, "Biz oraya fabrika kurmuştuk, ni
ye bakmıyorsunuz'' gibi birtakım şeyler söylerler. Ortada ne fabrika vardır, ne makine vardır, 
ne kimse vardır, ne de böyle bir şey vardır. Yalnız, Boyabat'taki bu binalardan başka türlü ya
rarlanmanın çareleri -aradan geçen zaman içerisinde- arandı; ama maalesef bir şey bulunama
dı. Çünkü, yapyılış tarzı fabrikaya da müsait değil, başka bir şeye de müsait değil, aradan ge
çen zaman içerisinde de büyük bir kısmı yıkıldı, harap oldu. Buna rağmen, değişik şekillerde 
kullanılabilmesi ve yararlanılabilmesi düşünüldü; ama, şu ana kadar bir çözüm bulunamadı. 
İnşallah bir fırsat olur, o binalardan tekrar başka türlü yararlanmanın bir yolunu buluruz. 

Burada şunu söylemek istiyorum: Daha geçenlerde yani bu olayın, bu yürüyüşün yapıldı
ğının hemen sonrasında, oniki yıldır yapılamayan; ihale edildiği; fakat müteahhidinin bırakıp 
gittiği Gerze Balıkçı Barınağı 43,5 milyar liraya ihale edilmiş olup, onun taşını da ben döktüm. 
Demek ki, memleketimizle ilgiliyiz. 

Bu arada özellikle şunu belirtmek istiyorum: Sayın Gökçek'in Sinop'a gittiğinden -kendisini 
ve Yüce Meclisteki değerli milletvekili arkadaşlarımı temin ederim ki- bugün, biraz evvel habe-. 
rim oldu. Ben, Sayın Gökçek'in Sinop'a gittiğinden haberdar değilim. "Böyle bir korsan tele
vizyon yayını var, bu yayında bizim konuşmalarımız yayınlandı; Sayın Topçu'da buna öfkelen
di ve yayını kestirdi" diyor. 
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Arkadaşımız beni bağışlarsa bu bir hüsnü kuruntudur. Arkadaşımızın gittiğinden benim 
haberim yok. Böyle bir toplantı yapıldığından da haberim yok. 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Televizyon vermiş; nasıl oluyor?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, izin verirseniz sözümü 

tamamlayım; ben sizi sonuna kadar dinledim. 
Sinop'taki korsan televizyonun bulunup kapatılmasını ben istedim... (RP sıralarından gü

rültüler) Bir saniye efendim... Sebebi şu: Bir vatandaş, hiçbir işlem yapmadan, hiçbir şey yap
madan, gizlice yurda getirdiği bir vericiyle -kim olduğunu bilmiyoruz, uzun zamandır da 
arıyoruz- evinden veya başka bir yerden yayın yapıyordu ve bu nedenle TRT yayınlarının hiçbi
risi Sinop'ta seredilmiyordu. Bunu da söylediler mi?.. (RP sıralarından gürültüler) Seyredilmi
yordu... Şuradan telefon açın Refah Partisi İl Başkanına -TRT yayınlarının seyredilemeyişin-
den o memnundur, o ayrı bir konu- "TRT yayınları seyrediliyormuydu?" diye bir sorun... Sey
redilmiyordu. Bu yönde bize şikâyet geldi. Ben de, Telsiz Genel Müdürüne "Böyle bir korsan 
yayın varmış, bu yayını bulun" dedim. Bu yayını buldular. Telsiz Kanunu hükümleri açıktır; 
Telsiz Kanunu hükümlerine göre, yerini tespit ettiler, orada bu yayını yapan kişi ile alet edavatı 
buldular ve hakkında da gerekli işlemi yaptılar. (RP sıralarından gürültüler) "Siz konuşan Tür
kiye'yi savunduğunuzu söylüyorsunuz... 

Herkes bize bu lafı söylüyor. Radyolar, havaalanlarındaki telsiz konuşmalarını etkiliyor, 
buna bir çare bulalım diyoruz; durdurun bunu diyoruz; deniz ulaşımında sahil radyolarını et
kiliyor diyoruz; ama bana cevap; "Konuşan Türkiye demiştiniz, ne oldu?" 

Sevgili kardeşim, "Konuşan Türkiye" sözünden insanların can ve mal güvenliği pahasına 
herkesin her istediğini yapmasını mı anladınız?.. (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Hakkaniyete riayet edin. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ya da siz, Sinop'ta, Sinop-TV di
ye, ne olduğu belirsiz bir korsan yayınla, Türkiye'nin, devletin resmî Radyo-Televizyon yayınını 
bozma hakkını "Konuşan Türkiye" olarak mı görüyorsunuz?... (DYP sıralarından alkışlar) 
Eğer, sizin anladığınız "Konuşan Türkiye" buysa, siz o zaman konuşmanın ne olduğunu bil
miyorsunuz! Konuşmak, medenice konuşmaktır, başkalarına zarar vermeden konuşmaktır, sahip 
olduğu insan haklarının bütün imkânlarıyla konuşmaktır; fikrini, ona buna zarar vererek de
ğil, medenî bir şekilde başkalarına yaymaktır. Biz, bugüne kadar hiç kimseyi susturmadık. Bu, 
susturma değil; bu, insanları yasaya uymaya davettir. Yasaya uymaya davet, Hükümet üyesi 
olarak benim görevimdir. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — 10 tane televizyon var Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben eğer onu yapmazsam, göre

vimi yapmamış olurum. Dünyanın hiçbir yerinde, kargaşalığa prim veren; kargaşalığı, konu
şan ya da özgürlüklerin kullanıldığı bir ortam olarak kabul eden ve böyle gören bir ulus da 
tanımıyorum, böyle bir hükümet de tanımıyorum. Siz tanıyorsanız söyleyin. Eğer öyle bir ülke 
varsa, zaten o, hukukun hâkim olmadığı, insan haklarının hâkim olmadığı,-anarşi ve terörün 
hâkim olduğu, eline güç geçirenin kendi sesinidinletebilcfiği bir ülke olur; konuşan ülke olmaz. 

Ben, hiç kimsenin, benim hakkımda söylediklerinden endişe duyan bir insan değilim, öy
le olsaydı, cumartesi günü yapılan yürüyüşün arkasından, pazartesi günü Sinop'a gitmez, işçi
lerin arasına girmezdim... 

HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kaç korumayla gittiniz?.. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Beyler.siyasetin onda dokuzu ce
sarettir. Cesur olmayan insanlar siyaset yapamazlar. (RP sıralarından "Onda dokuzu da kaç
maktır." sesleri) aslına bakarsanız, uygarlığın da onda dokuzu cesarettir, onun için, sakın ha; 
siz, çok önemli şeyler söylediğinizi, sizin söylediğinizden herkesin rahatsız olduğunu filan sa
nıyorsunuz; ama aldanıyorsunuz. Sizin söylediklerinizden hiç kimse rahatsız olmuyor. Biz, ki
misine gülüp geçiyoruz, kimisine de, "eh, söylesinler bakalım, ne olacak..." diyoruz. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — SHOW TV'ye cevap vermediniz.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi gelelim, arkadaşımızın, be

nim şahsımı hedef almasının sebebine: değerli arkadaşımız Sayın Gökçek, daha başka birçok 
arkadaşımız gibi, 1991 seçimlerinde, Doğru Yol Partisinden aday olmak istemiştir. Adayları 
kabul eden komisyonun içerisinde bulunanlardan birisi de" benim. Sanıyorum, değerli arkada
şımız, Doğru YolPartisinden aday olamayışının sebebi olarak, herhalde birçok arkadaşımız 
gibi beni görüyor, bu yüzden de bana hücum ediyor. Bu yüzden de başka sebepten de hücum 
etseniz, ben Hükümet üyesiyim, hakkımda söylenen her şeyi büyük bir sükûnetle dinlerim; 
dilimin döndüğü kadar, bildiğim kadar ona cevap veririm. Hakem, Yüce Kuruldur, Yüce Mil-, 
lettir; onun ötesinde yapılacak bir şey yoktur. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Bu müracaatı ispat edeceksiniz değil mi Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan acaba Sinop TV'si için 

gösterdiği hassasiyeti, diğer korsan televizyonlara neden göstermiyor?... Diğer TV'lerin adres
lerini mi bilmiyor?.. SHOW-TV var, tnter Star var... Yani, Sinop'taki TV korsan, Istanbul'da-
kiler korsan değil!.. 

BAŞKAN — Efendim, ne mutlu Sinoplulara; böyle, Keçiören'den de sevenleri, ilgilenen
leri, çalışanları çabalayanları var; doğma büyüme Sinoplusu da var. 

Böylece, hepinize teşekkür ediyorum; izin verirseniz gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
l — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/65) 
BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Başkanlık Divanından bir istifa önergesi vardır; oku

tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden ayrılıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
îzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/67) 
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BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: s 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parti yönetimindeki görevim dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. ı 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'm Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/68) 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka bir komisyonda görev almam nedeniyle KİT komisyonu üyeliğinden ayrılmak is
tiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Bartın Milletvekili Hasan AkyoVun Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/69) ' 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyesi olmam nedeniyle, bağımsızlar kontenjanından se
çilmiş bulunduğum Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Akyol 
Bartın 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin (6/172) numaralı sözlü soruşunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/64) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 55 inci sırasında yer alan sözlü sorumu geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının 24.10.1960 Tarihli ve 
108 Sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tekliflerini (2/359) geri aldıklarına ilişkin önergeleri (4/69) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24.10.1960 Tarihli ve 108 Sayılı Savunma Sekreterliği Kurulmasına Dair Kanunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20.5.1992 tarihinde Başkanlığımıza vermiş olduğumuz 
kanun teklifini geri çekiyoruz. 

Gereğini arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Karaman 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

Musa Demirci 
Sivas 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatiflerinin uy
guladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum: 

Fethullah Erbaş 
Van 

Abid Kıvrak 
Konya 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Mustafa Ün al di 
Konya 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Recep Kırış 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Fevzi İnceöz 
Tokat 

Abdullah Gül 
Kayseri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Satış Kooperatifleri mubayaaları, mubayaada uygulanan fiyat politikası ve Türk ban
kacılık sistemi üzerinde Sayın bakanların beyanlarına açıklık kazandırmak ve bu konulardaki 
sorunları çözmek amacıyla, Anayasamızın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 100 ve 101 inci madde
si gereğince bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Şükrü Yürür (Ordu) 
Burhan Kara (Giresun) 
Avni Akyol (Bolu) 
Mehmet Budak (Ankara) 
M. Bahri Kibar (Ordu) 
Mehmet Rauf Ertekin (Kütahya) 
Nabi Poyraz (Ordu) 
Yavuz Köymen (Giresun) 
Ülkü Güney (Bayburt) 
Abbas tnceayan (Bolu) 
Nevşat özer (Muğla) -> • 
Cengiz Bulut (tzmir) 
Rüştü Kâzım Yücelen (tçel) 
Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
Recep Ercüment Konukman (istanbul) 
Muzaffer Arıcı (Denizli) -
Ali Er (tçel) 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ilhan Kaya (tzmir) 
İsmail Safa Giray (istanbul) 
Hüseyin Özalp (Samsun) 
Gürol Soylu (istanbul) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, tarıma ve üreticiye destek politikalarının araçları ol
muşlardır. 1960'lı yıllardan itibaren üreticiye devlet desteğinin sağlanmasında en önemli orga
nizasyon olarak etkili faaliyetleri görülmüştür; ancak, bu dönem zarfında, ekonominin kural
larına uygun çalıştıklarını söylemek mümkün değildir. Fiyat politikalarının siyasî amaçlar doğ
rultusunda yürütülmesi, istihdam konusunda da aynı amaca bağlı kalınması, Devlet Hazinesi
ne önemli miktarda yük gelmesine sebep olmuştur. 

1980'li yıllardan itibaren ve özellikle ANAP iktidarları döneminde, birliklerin pazar eko
nomisine uygun şekilde teşkilatlanıp fonksiyon kazanmalarına önem verilmiş, 1935 yılından 
beri yürürlükte olan kuruluş kanunları, 1984 yılında (238 sayılı K.H.K.) değiştirilmiştir. 

Yeni organizasyon, faaliyetlerin ekonomik ilkelere uygun yürütülmesi ilke ve şartı esas alı
narak gerçekleştirilmiştir. Tabiî, bu ilke ve şartın geçerliliğinin sağlanabilmesi için de, birlikle
rin yönetiminde siyasî tercihlere yer verilmemeye çalışılmıştır. Bunun en bariz göstergesi 1979 
yılında 23 000 olan genel personel sayısının, ANAP iktidarları döneminde 18 OOO'e indirilmiş 
olmasıdır. Bu husus sağlanırken, Trakyabirlik ve Çukobirlik'te toplam 3 000 işçi kapasiteli iki 
fabrika da devreye alınmıştır. 
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Bugün ise birliklerde istihdam ve personel politikası hem üreticiyi, hem de koalisyonun 
büyük ortağını rahatsız edecek boyuttadır ve bu husus başlı başına ele alınması gereken bir 
hukuk ve vicdan faciasıdır. Bunlara da gelecek günlerde değineceğiz. 

Ekonomik ilke ve şartlar ise, şu kısa iktidar döneminde ayaklar altına alınmıştır. Açıkla
nan alım fiyatları, üreticiye ödeme yapılmaması sebebiyle geçerliliğini kaybetmiştir. Bütün ürün
ler, açıklanan alım fiyatlarının yüzde 30'a varan oranda altında işlem görmektedir. Sayın Ba
kan alım döneminden önce üreticinin önünde "tık para" ifadesi ile peşin ödeme yapılacağını 
söylemiştir. Şimdi ise mevcut duruma, "fiyatlar yüksek tutuldu" diyerek güya mazeret göster
mektedir. Üretici, birliklere verdiği ürünün bedelini istemektedir. Üretici düğününü yapama
makta, hastasına bakamamaktadır. Esnafa borçlar ödenememektedir. Üretici, tefecinin insafı
na terk edilmiştir. Üreticiyi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur ve bugüne kadar 
Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir iktidar, ürün bedellerinin ödenmesinde bu kadar çaresiz ve aciz 
durumda kalmamıştır. 

14 birliğin bugüne kadar satın aldığı, 1992 yılı ürünlerinin değeri 1.10.1992 tarihi itibariyle 
3,5 trilyona ulaşmıştır. Üreticiye 2 450 trilyon borç vardır, ödeme konusunda birliklere her
hangi bir plan ve bilgi de verilmemektedir. 

"Tık para" diyen başta Sayın Başbakan olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanı, ekonomi
den sorumlu Bakan ye diğer ilgili bakanlar bu durumdan en halisane tabirle rahatsız olma
makta ve kabahati yüksek fiyata atmaktadır, ama açıklanan fiyatların artık hükmünün kal
madığından haberi yoktur. 

Şimdi bir başka hususa değinelim. Belli ki, Ziraat Bankasının kendi kaynakları yetmiyor 
veya banka kendi imkânlarını bu ölçüde birliklere aktarmak istemiyor. Aynı şartlarla özel ban
kalardan kredi alınarak üreticiye ödeme yapılmasında bir engel yoktur. Peki, neden bu yola 
başvurulmuyor? Çünkü, Sayın Bakan özel bankaları, üzülerek ifade etmek gerekir ki, "tefeci 
ilan etmiştir. Şimdi onlardan kredi isteyemiyor. Bu imkân, pazar ekonomisi şartlarının gereği 
olarak, birliklerin yeni kuruluş kanununa bir yenilik olarak konulmuştur. Üretici "para" diye 
inim inim inlerken, bu imkânın kullanılmaması, devlete yakışan bir tutum değildir. 

ihracatta alınan fonlar da zamanında düzenlenmediği için, bazı ihracatçı firmaların hak
siz kazancına vesile olduğu, değişik yorumlarla kamuoyuna yansımıştır. 

Kısaca, birliklere ürün teslim eden üretici parasını alamamaktadır ve Sayın Bakanın bu 
duruma bir çözüm getirmesi de mümkün değildir. 

"Tık para" yalan çıkmış, üretici parasızlığa mahkûm edilmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme yapılıp yapılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö

rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/616) 
BAŞKAN— (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo

nun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16.1.1992 günü 27 nci Birleşimde "Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, 
Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçlan ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Et
mek Amacıyla" kurulan (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, Meclisin tatile 
girmesi dolayısıyla çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Çalışma süresinin Üç ay daha uzatılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Bu nedenle, Komisyonun çalışmalarını tamamlayabilmesi için, görev süresinin, 8 Ekim 1992 

Perşembe gününden itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ertekin Durutürk 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN-T-.Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in Kafkasya ve Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle 
turizm ilişkilerini geliştirmek, işbirliği imkânlarını yerinde tespit etmek ve görüşmelerde bu
lunmak üzere bir heyetle birlikte 3-11 Ekim 1992 tarihleri arasında Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/615) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile tu

rizm ilişkilerini geliştirmek, işbirliği imkânlarını yerinde tespit etmek ve görüşmelerde bulun
mak üzere bir heyetle birlikte 3-11 Ekim 1992 tarihleri arasında Azerbaycan, Özbekistan, Ka
zakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a yapacağı resmî ziyarete ekli listede adları yazılı millet
vekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Liste : 
Hilmi Yükselen (Kırşehir) 
Vahdet Sinan Yerlikaya (Tunceli) 

1 BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi, ekli listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — îstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 3.4.1992 Tarih ve 3787 Sayılı Bazı Ka
mu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/351) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğ-, 
rüdan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/70) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş iki adet doğrudan doğruya gün
deme alınma önergesi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak 14.5.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 3.4.1992 Tarih ve 3787 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz, 
22.5.1992 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşme yapılmadan, bugüne 
kadar bekletilmektedir. 

Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan gündeme alın
masını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Orhan Ergüder 

tstanbul 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önerge üzerinde konuşmak isteyen var mı?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Lehinde;.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)— Aleyhinde... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Ben de söz 

istiyorum... 
BAŞKAN — Lehte... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Hep olumlu kişiliğinizle tanıdığım için, öyle zannettim... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Yine öyleyimdir. 
BAŞKAN — öneri üzerinde başka söz isteyen?.. Bulunmadığına göre, tespit işlemi tamam

lanmıştır; görüşmelere geçiyoruz. 
İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; İçtüzüğün 38 inci 

maddesinin ne kadar uygar, ne kadar mükemmel bir madde olduğunu bir defa daha anlamış 
oluyorum. 

Vermiş olduğum kanun teklifi, Anayasanın içinden doğmuştur; fakat, usullere göre ala
kalı komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi lazımdır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda 90 günden beri inim inim inleyen teklifimin bana vereceği 
menfaat nedir?.. Bana vereceği menfaat, sadece, duygu ve hoşgörüdür; afna, vereceği menfa
at, Hazinei Maliyenin güçlenmesidir. 

AHahım, ne günlere kalıyoruz!.. İktidara kaynak gösteriyoruz, reddediyor; İktidara yol 
gösteriyoruz, "kabul etmem" diyor! "Neden?" diye felsefesini yapıyorum; bütün kusurum; 
muhalefet milletvekili olmamda. Demek ki, bizim Parlamentoda, milletvekillerinin kispetine 
göre tavır alınıyor ve muamele yapılıyor. Halbuki, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli Baş
kanı ve arkadaşım llyas Beyefendi, tam manasıyla özgürlükçü bir demokrasinin yerleşmiş bir 
imkânında alıp benim teklifimi işleme koysaydı, o zaman ben demokrasiye bir defa daha ina
nacaktım. Türkiye'deki demokrasinin aksak topal işlediğini görüyorum. Peki, benim bunda 
menfaatim ne?.. 

Biraz evvel önergeler okundu; devlet paraya muhtaç, devlete para yardımı yapmamız la
zım. Anayasanın 73 üncü maddesi, emredici hükmünü sokmuş; devlet giderlerine, vatandaşların 
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katkıda bulunmak mecburiyeti vardır... Çok doğru. Devletin devlet olabilmesi için, vergisini 
toplaması lazım. Siz, istediğiniz kadar bir toprak üzerinde yaşayın, istediğiniz şekilde bir dev? 
let kurun, eğer vergi cibayet edemiyorsanız, o zaman o devleti yürütemezsiniz. Devletin varlı
ğı, ekonomik gücündedir; eğer harp edecekse, silahmdadır ve o silah parayla alınır; yollar ve 
köprüler parayla yapılır, barajlar hakeza. 

Aylardan beri uyumakta olan GAP rüyalarıma giriyor; ama, Hükümetin hakkı var; para
sı yok. Peki, paran yoksa, parayı topla. Geçenlerde değerli Hükümetimin iki bakam birbirleri
ne atfı cürümde bulunuyorlar; biri diğerine, "para toplamasını bilmiyorsunuz, vergiyi 
toplayamıyorsunuz" diyor, işte, Orhan Ergüder, vergi toplama metodu getirdi size.. 

Benim romanım şöyle başlar : Dördüncü ayda bir tasarı geldi. Bu tasarının vergi affı ol
duğunu gördük; ama, serlevhada diplomatik cümleler vardı, "matrahı artıracağım, bazı vergi
leri tecil edeceğim" diye. Aslında bu aftı. Nedense, Sayın Süleyman Beyin Hükümeti, bu afla
ra çok meraklı! Tezgâhta başka aflar var, şimdi onu takip ediyorum : îhraç bedellerinin affı. 
Senelerden beri ihracatı yapmış olan tüccar, Paris'te, New York'ta ve Londra'da paralan ye
miş, 90 gün içinde memlekete getirmesi lazım gelen dövizi getirmiyor; kambiyo müdürlüğü da
va açıyor, 50 milyon liraya kadar mahkûm olacak; "aman efendim, bizi bundan kurtarın!.." 
Bu devlet Hilâl-i ahmer mi Allah aşkına; bu devlet yardım sevenler derneği mi? Bu devlet pa
rasını alacak; ama benden ama Reisicumhurdan ama Başbakandan ama 674 kişiden... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Kanun teklifimi verdim; Maliye Bakanı üzüldü tabiî, mütemadiyen istişareler başladı. De
ğerli parlamenterler, inanın, benim demokrasi anlayışımda sizden daha büyük yok; hükümet 
falan, bunlar gelip geçer; ama var olan sizsiniz; zaten şekvamı size getiriyorum dikkat ederse
niz, son ümidim sizsiniz. Bir romantik konuşma yaparım, eğer beni dinlemezseniz, bir merdi
ven dayarım, yukanya çıkanm, Allah'a. Kimi şikâyet edeceğim Allah'a; Palamentoyu mu? Hayır, 
Parlamentomu hiçbir zaman şikâyet etmem. Gelirim, ağlarım burada, derdimi dinletmeye ça
lışırım; muvaffak olurum veya olmam; ama bir görev yapmış olurum. 

Beyefendiler, hanımefendiler; bu teklifin altında 92 550 mektup var. Onlardan bir tanesi
nin okunmasından hicap ederim; Sayın Başbakanıma, sayın Kabineye çok tarizlerde bulunu
yorlar. Hatta, değerli Doğru Yol Partisinin ilçe başkanının mektubu var, "yüzsüzlerden ve ver
gi kaçakçılarından bu paraları toplayın" diye. En gücüme giden nedir? Bir kahveci çırağı, par
mağını basmış, imza atamıyor; "amcalar, şu vergileri toplayın" diyor. 

Kamuoyunda bu tuttu... Bu vergi sülüklerinin savaşı artık yapılacaktır. Bunların adedi 
çok az; inanın, hepsi de IstanbuPdalar. İstanbul'da da dört tane vergi dairesine bağlılar. En 
pahalı yerlerde oturuyorlar; yani, şöyle elini uzatsan yakalayacaksın, ama nedense yakalana
mıyorlar, gelmiyorlar. 

Onların en çok korktukları, teşhir idi. Hakaret eden çok telefonlar alıyorum, ama ben 
mutlu oluyorum. Bir vatanperver vazifesi yaptığım kanaatindeyim. Anama avradıma küfredi
yorlar. İnanın, "senin yüzünden yalımı sattım" diyorlar... Zaten, Maliye Bakanının sözlerin
den anlıyorum; bendeniz bu teklifi yürütmeye başladığımdan beri kendi kendine yatırmalar 
başladı; çünkü, teşhirden çok korkuyorlar. 

Bravo o bakana, o Moğultay'a bravo; SSK borçlarını açıkladı. Ne oldu, dünya yerinden 
mi oynadı. Gayet güzel oldu. 
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Enteresandır, bir banka müdürünün odasında oturuyorum ve bir kredi talebi var. Banka 
müdürü dedi ki, "şimdi liste gelecek, SSK'ya borçlu olup olmadığınıza bakacağım." Listeyi 
açtı baktı, borcu var. Adama dedi ki, "beyefendi, siz SSK'ya borcunuzu ödememişsiniz; ol
maz." İşte Moğultay'ı cesaretle aldığı bu kararından dolayı tebrik ettim, takdir ettim. Partiler 
bir tarafa, bu memleketin Hazinesini hep beraber koruyacağız. 

Maliye Bakanı diyor ki, "efendim, sizin devrinizden kalan borçtur bu, siz tahsil etseydiniz..." 
Beyefendi, bu, savunma mı? Ben eğer sonuna kadar bütün meseleleri halletseydim, bura

ya geçmezdim, yine burada oturmaya devam ederdim. Bazı hatalarım sebebiyle, seçmen ve millî 
irade beni oraya aldı; ama buradaki arkadaşlara da yüzde yüz iktidar demedi; muayyen bir 
kontenjanla oy verdi; ancak iki değerli parti birleşmek suretiyle iktidar oldu. 

Şimdi, af kanunu -hangi konuda olursa olsun- getirildiğini görsem, bütün tüylerim ayağa 
kalkıyor. Kusura bakmayın, bu af kanunu, umumiyetle geri kalmış ülkelerde çok revaçta. Fran
sa'dan bana bir af kanunu gösterir misiniz, Fransız Maliyesi 500 frangı affetsin?.. Dünyanın 
en mütemeddin devletlerinden biri olan Amerika'da, dünyanın en büyük boksörü Mehmet Ali 
Clay, boks karşılaşmasını içeride yapamıyordu, dışarıda yapıyordu; çünkü, Amerika'da vergi 
kaçıramıyordu, dışarıda vergi kaçırabiliyordu. Amerika, 100 doların 95?ini alır, 

"Efendim, sizin zamanınızda oldu,." Efendim, bizim zamanımızda olsun, hay hay, kusu
ru kabul ediyorum; devletin devamlılığı esas olduğuna göre, devam etsenize; siz alın, rica ede
rim. Rica ederim, şu kanun teklifini kabul edin. Kaldı ki, Vergi Usul Kanununun 5 inci madde
si buna mani değil. "Manidir" diyor Sayın Bakan, "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kında Kanunun 107 nci maddesi vardır" diyor. Hayır efendim, alakası yok; memurlara atıftır o. 

Vergi Usul Kanunu, bakana ehemmiyet vermiş. Sen tespit edersen kaçakçılığı veya ödeme
diğini ilan edersin demiş. Zâten, yazıhanelerinizde vergi levhalarımız yok mu? Teşhir edilmiş 
vaziyetteyiz biz. Eğer Gelir Vergisi mükellefiyseniz, yazıhanelerimizde levhalarımız var... 

Sorarım; en fazla ihracat yapanların memlekete en fazla vergi verenlerin Sayın Maliye Ba
kam kokteyllerde ilanını yapıyor, Başbakanıma da takdim ediyor... Kaldı mı mani?... Bunların 
ilanına mani yok, yani, mükâfat mani değil, ceza olunca mani!.. 

Bir an için, kabul ediyorum ki, 5 inci madde antidemokratiktir ve manidir; bir an için 
kabul ediyorum ki, Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 107 nci maddesi manidir... Buyurun, teklif hazır. Bu teklif, Yüksek Heyetinizin oylarıyla 
kanunlaştığı zaman, "Orhan Ergüder'in kanunu" denmeyecek, "ANAP'ın kanunu" da den
meyecek. Partim asalet göstermiştir ve bendeniz de bu savunmayı yaparken, hiçbir zaman Ana
vatan Partili Orhan Ergüder olarak yapmadım. Milliyet ve Hürriyet Gazetesiyle vaki kolebe-
rasyon (collaborattion) ile... Dikkat ederseniz şöyle çıktı: "İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'e gönderin." Şahsıma 92 500 mektup geldi; ama, münderecatı Hükümete aitti. "Bana 
getiremezsiniz" dedi Sayın Bakan. 20 arkadaşımla beraber işin hamallığını yaptık, Maliye Ba
kanına kadar götürdük; "Beyefendi, rica ediyoruz; bitir şu işi, şu paraları topla" dedik. 

Beyler, 16 trilyon lira... Sayın Başbakanıma keşke şu taze parayı bir verseniz... Allah Al
lah, grupta bir saat konuşuyorsa, on saat konuşmaya başlar, havalara uçar, dünyanın yatırımı
nı yapar. Niye almıyorsunuz bu parayı?.. Bu parayı, İstanbul'da, 674 kişiden niye tahsil etmi
yorsunuz?.. Sebebi var : Egemen sınıf bunlar, bunlar insanlara sıkıntı yaratır. Bunlar nasıl in
sanlar, biliyor musunuz? "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" sözünü şöyle tercüme ederler : 
"Vergilendirilmiş kazanç enayiliktir" İşte, gelen mektuplardan bir tanesi şöyle söylüyor : "Dün : 
'Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır' Maliye Bakanı; bugün : 'Vergilendirilmiş kazanç enayiliktir' 
Uyanıklar" . 
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İstirham ediyorum, rica ediyorum; şu uyanıklara müsaade etmeyin. Göreceksiniz. Maliye 
Bakanının eline bu kanunu verdiğimiz zaman, Maliye Bakanı iki tabligat yapacak; "TRT'de, 
basında 15 gün ve 30 gün zarfında açıklayacağım" diyecek; paralar nasıl gelecek, biliyor 
musunuz?.. 

SSK'nın vergi iadelerini ödeyememenizden dolayı, Hükümetimin zor duruma düşmesine 
çok üzülüyorum. Bu, benim de Hükümetimdir; hiçbir zaman zor duruma düşmesini istemem. 
Allah muhafaza, bir hükümet krizi olduğu zaman karmakarışık oluruz. Muvaffak olmuştur 
veya olmamıştır; ama, muvaffak olduğu noktaya kadar bu Hükümet gidecektir. Binaenaleyh, 
Hükümetimin güçlenmesi, benim güçlenmem demektir. 

Hele hele, biraz evvel, çok güzel diplomatik konuşmalar dinledik ve bugün Meclise doy
dum. Bir sual sebebiyle, bakanın verdiği cevaplar ve arkadaşımın söylediği sözler sebebiyle, 
yüksek seviyede, iddia ve müdafaa, ahlak çerçevesinde... Ne kadar doydum, ne kadar güzel 
bir Parlamento bu... Bu Parlamentodan güzel şeyler çıkacaktır. 

Bendeniz, çok sevdiğim, mert, çalışkan tlyas'a rica ettim; kabul etmedi. Aslında, Ilyas 
bağımsızdır, burada Başkanvekilliği de yapmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunda, çekecekti ka
nun teklifini, Maliye Bakanının telefonuna aldırmayacaktı, çağıracaktı bizi, ama, reiddecekti 
ama etmeyecekti, tşte, ben İçtüzüğün 38 inci maddesi simidine yapıştım şimdi. Bu 38 inci madde 
simidiyle, paraşütle yukarıdan huzurunuza geldim. 

Yüce Heyet, sizi ikna edecek kadar güzel konuşamıyorum; ama, vicdanınızın mühim ol
duğuna inanıyorum. Ahlakınız muhakkaktır. Sizler,. 60 milyonun, seçilmiş 450 centilmenisi
niz, hanımefendilerle beraber, kraliçelerimle beraber. (Gülüşmeler) Ben sizden borç istemiyo
rum, makam ve mevki istemiyorum, sizden, şu reformu yapmanızı istiyorum : Bu sülüklerden, 
bu vurdumduymazlardan, gece kulüplerinde Hazinenin paralarını çatır çatır yiyenlerden şu ver
giyi toplamak için istirham ediyorum, bu kanun teklifimi destekleyin. 

Saygı ve sevgilerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. önerinin aleyhinde, Doğru Yol Partisi Grup 

Başkanvekili, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gılarımla selamlıyorum. 
Sayın Ergüder'in, hissî, güzel, anlamlı konuşmasının tesirinde kalmamak mümkün değil; 

kendilerini gerçekten kutluyorum. Yalnız, şöyle bir durum var değerli arkadaşlarım : Sayın Er
güder'in teklifi bu şekilde kanunlaşırsa, vergi hukuku ilkelerine uygun tatbikatın zedelenmesi 
durumu var; birinci mahzur bu. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Değiştirelim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bir dakika efendim, izah ediyorum. Lütfen... 
İkinci mahzur şu : Bu teklifte 100 milyon gibi bir rakam var. örneğin, 99 milyonluk bir 

vergi borcuyla 101 milyonluk vergi borcu arasında tatbikat farkı ortaya çıkacaktır. 
Üçüncü mahzur : İradesi dışında yararlanamayan mükellefler olacaktır, Danıştaya veya 

vergi mahkemelerine itirazı olan mükellefler olacaktır; bunlar süreyi kaçırmış olacaktır, haksız 
yere bunların da teşhiri gibi bir husus ortaya çıkacaktır. 
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Maliye Bakanımız Sayın Sümer Oral'ın, Sayın Orhan Ergüder'e bilgi verdiğini zannediyo
rum. Bu konuda, yani vergi reformu konusunda yapılan çalışmalar son aşamasına gelmiştir, 
tasarı hazırdır, yakında Bakanlar Kuruluna sunulacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gele
cektir. Hazırlanan tasarıda teşhir konusu da -Sayın Ergüder'in uzunca bir zamandan beri üze
rinde durduğu bu konu- yer almıştır, vergi hukuku ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenmiştir 
ve kamuoyunu tatmin edici bir şekilde düzenlenerek, tasarıda yer almıştır. Sayın Ergüder, bu 
konuda rahat olsun, istedikleri gerçekleşecektir. 

RASlM ZAİMOĞLU (Giresun) — Hükümetin ömrü yetmeyecek... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın Ergüder burada 45 gündür inim inim inledi

ğini öne sürdü. İnanınız, değerli arkadaşlarım, 18 inci Dönemde, ben ve değerli arkadaşlarım, 
dört yıl inim inim inledik. Ben, Doğru Yol Partisi Grubunun en çok yasa teklifi veren milletve-
kiliydim; ama bir tek kanun teklifim -o da şimdi aramızda yok- değerli arkadaşımız Alpaslan 
Pehlivanlı'nın hoşgörüsüyle -tcra tflas Kanununda icra memurlarıyla ilgili bir teklifti- tasarı 
içine alındı ve böylece yasalaşma imkânını bulmuş oldu. Sayın Ergüder, ben dört yıl inledim, 
sizin daha 45 gün olmuş; lütfen biraz sabırlı olunuz!.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Dört yıl inleyecek mi? 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sekiz yıl millet inledi... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yani bunlar dört yıl daha sömürecekler mi? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sömürme diye bir şey yok beyefendi, lütfen... 
Değerli arkadaşlarım; arz etmek istediğim husus bu. Kaldı ki, bu vergiler, 31.12.1991 tari

hi itibariyle tahakkuk eden vergilerdir ve tamamen Anavatan Partisi İktidarının tahsil etmesi 
gereken vergilerdir. O nedenle, bütün sorumluluk, isterseniz günahı diyelim, Anavatan Partisi 
Grubuna ve hükümetlerine aittir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Çıkarın, sevabı da sizin olsun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — O nedenle, özellikle vurgulamak istediğim husus 

şu : Bu konuda Bakanlar Kurulunun tasarısı hazırdır, yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna gelecektir; Sayın Ergüder'in teklifi de bu tasarıda vardır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Birleştirecek misiniz? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Hayır efendim; yanlış bu. Sayın Ergüder çok iyi 

bir hukukçu; ama, vergi hususunda gerekli bilgileri almamış. Bu sekile çıkarılırsa, mahzurlu. 
Hükümet tarafından, Bakanlık tarafından uygun şekilde düzenlenmiş ve bu hususlar tasarıya 
girmiştir. O nedenle bu öneriye olumlu oy vermemiz mümkün değildir. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Aynı mahiyetteki teklifi Komisyonda birleştirmeye-

cek misiniz?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Aleyhte Sayın Ilyas Aktaş. 
Buyurun Sayın Aktaş. (DYP sıralarından alkışlar) 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; izin verirse, Sayın Ergüder'e "Orhan ağabey" diye hitap etmek istiyo
rum; çünkü kendileri bana "llyas" diye hitap ettiler. Benim, onun kadar güzel konuşmam müm
kün değil; o benim üstadım. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu olarak, bu konuda hiçbir art düşüncemiz yoktur. Şunu da özel
likle belirtmek isterim : Bu politik düşüncelerin ve bugüne kadar olan tartışmaların tamamen 
dışındayız; çünkü, biz teknik bir komisyonuz. 

1992 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı benim, Komisyon Başkanı bulunduğum dönemde hariç, 
bugüne kadar, 45 adet teklif, 53 adet tasarı, 29 adet kanun hükmünde kararname görüşülmüş
tür; şu anda da komisyonumuzda, 88 adet teklif, 9 adet tasarı ve 134 adet de kanun hükmünde 
kararname vardır. Hatta, ta Rahmetli Nihat Erim zamanından kalma kanun hükmünde karar
name var... Sayın Yusuf Bozkurt özal da bu durumları iyi bilir... 

özellikle şunu.ifade etmek isterim : Hepinizin de yakınen bildiği gibi, Plan ye Bütçe Ko
misyonu, çok yoğun işi olan bir komisyondur. Bu nedenle bugüne kadar, değerli üstadımız, 
kıymetli ağabeyim Orhan Ergüder Beyefendinin teklifini görüşme zamanı bulunamamıştır. Bu 
konuda hiçbir polemiğe girmek istemiyorum. Hiç endişeleri olmasın, zamanı geldiğinde -biraz 
önce ifade ettiği gibi- tarafsız ölçüler içerisinde, Komisyonumuzda, gündeme alınacak ve gö-
rüşelecektir. Yani, bu kanun teklifinin görüşülmesinin vakti saati gelmemiştir. 

Bu hususu huzurunuzda ifade eder, hepinize engin saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Aktaş'a teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, birinci öneri üzerindeki lehte ve aleyhte konuşmalar ta

mamlanmıştır. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Alkışlayanlar değil, Kabul edenler... (Gü

lüşmeler) Etmeyenler... öneri, gözyaşları arasında reddedilmiştir. (Gülüşmeler) 

10. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tbklifînin (2/291) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/71) 

BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak 8.4.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz, 10.4.1992 tarihinde sevk 
edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alın
masını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim.. 

Saygılarımla. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önerinin, Sayın Ali Er lehinde, Plan 

ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Aktaş aleyhinde söz istemişlerdir. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmamaktadır; tespit işlemi tamamlanmıştır. 
önerinin lehinde, tçel Milletvekili Sayın Ali Er'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Er. (ANAP sıralarından alkışlar) 

— 367 — 



T.B.M.M. B : 12 7 . 10 . 1992 O : 1 

ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başlarken Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifimiz, 8.4.1992 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verildi. Tabiî, dördüncü aydan bu tarafa, maalesef, komisyon
da görüşülmedi. İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince de, doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine alınması için, imza sahibi arkadaşlar olarak müracaatta bulunduk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, geçmişten gelen ve benim bir türlü anlayamadığtm bir 
yapısı var; genellikle muhalefetten gelen teklifler komisyonlarda ne görüşülür ne de dikkate 
alınır; görüşülse dahi sürekli reddedilir; doğru ise de rededilir, yanlış ise de reddedilir. Hadi, 
yanlış reddedilir, biliyoruz da, doğru niye reddedilir, ben onu bir türlü anlayamadım. 

Şimdi, biz, Anamuhalefet Partisi olarak bir teklif getirmişiz ve bu teklifimizde, 657 sayılı 
Kanuna tabi devlet memurlarının durumlarının iyileştirilmesini istiyoruz. 1992 yılında devlet 
memurlarına verilen maaş zammı, yüzde 40 enflasyona göre hesap edilmiş ve ona göre zam 
verilmiş; ama, dokuz aydaki enflasyona bakıyorsunuz, yüzde 45'in üzerinde... öyle tahmin 
ediyorum ki, üç ayda oluşacak enflasyon da yüzde 25'i bulacak bu gidişle. Sonuçta, bu yılki 
enflasyon toplamı yüzde 70 olacaktır. Siz, yüzde 40'a göre, -devlet memurlarına- maaş zammı 
veriyorsunuz, hesabı buna göre yapıyorsunuz; ama yıl sonunda bakıyorsunuz ki, yüzde 40 enf
lasyona göre verdiğiniz maaş zammı yedi sekiz ayda gitmiş... Sonuçta ne olmuş?.. Devlet me
murları perişan hale düşmüş. — • / 

Bizim zamanımızda da enflasyon vardı. Devlet memurları, işçiler, köylüler ve çiftçiler, ger
çekten enflasyondan mustarip idi. Hadi, biz beceremedik diyelim; siz halledin bari... 

Çok iyi hatırlıyorum ben, o zaman muhalefette bulunan Sayın Başbakanın, buralarda ve 
meydanlarda çok güzel sözleri vardı; neredeyse ben bile kanıyordum... "İşte benim köylüm, 
işte benim çiftçim, işte benim dulum, işte benim yetimim, işte benim memurum, işte benim 
emeklim..." diye diye bunları o kadar çok söyledi ki, o günlerde bizim partiye rey veren bu 
kesimden, hemen hemen kimse kalmadı sayılır. Biraz önce de söyledim, neredeyse ben de ver
dim gittiydi; ama meydanlarda söylenen, bu kürsüden söylenen laflar, maalesef, icraata gelin
diği zaman yapılamıyor. Belki yapılamayabilir, ben yapılamamasını da abes karşılamıyorum; 
ama ben, bir insanın, bir şeyi yapmazken, yaparmış gibi görünmesini abes karşılıyorum. Bu 
durumda insan şunu söyleyebilir : "Gerçekten, ben, işçim dedim, memurum dedim, köylüm 
dedim, dulum, yetimim dedim, hepsini söyledim, oy aldım geldim; bunları iyi niyetle söylemiş 
ve yapmak için gelmiş idim; ama bir de baktım ki, Türkiye, 1980 yılında bıraktığım Türkiye 
değil... öyle bir Türkiye ki, çok büyük bir Türkiye olmuş ve benim dahi aklım ermez olmuş, 
ben bunu yapamıyorum..." (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunu söylemesi lazım bu kürsüden. Hayır, bunu da söylemiyorlar, "yapacağız" diyorlar. 
Tamam, biz, üç ayı, beş ayı, altı ayı veya yedi ayı kabul ettik; olur ya, öğreneceklerdir bu işi 
dedik, bu işin bir öğrenme saati var, zamanı var dedik, kabul ettik -bütün bunları, inanın, sa
mimiyetimle konuşuyorum, bunlar samimî duygularım- ama on ay geçti, onbir ay geçti, hâlâ 
daha "yapacağız" ile gidiyor. Yani, yapın da ne yaptığınızı bir görelim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Başbakan yapalım seni, çok iyi becerirsin! 
ALİ ER (Devamla) — Beni başbakan yapmanıza gerek yok; beni Türk Milleti, milletveki

li yapmış, hamd olsun, Allah'a şükürler olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Başbakan yapalım canım!.. 
ALÎ ER (Devamla) — Hiç gereği yok. Aslında, burada bir şey söylemek de istemiyorum... 

Muhterem arkadaşım, lafı ağzımıza sokuyorsunuz... Yani, senin Başbakanın gibi olacaksam, 
hiç de olmak istemiyorum; samimiyetle söylüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Yani, onu söyletmeyin şimdi. Artık, oraya girmek istemiyorum. Laf atmayalım birbiri
mize. Ben, muhterem arkadaşımız çok laf attığı için söyledim. 

Muhterem arkadaşlar, enflasyon belli; devletin çiftçisi perişan, işçisi perişan... 
CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Sayın Başkan, burada olmayan bir kişi hakkında laf söy

lüyor; müdahale edin. 
ALİ ER (Devamla) — Efendim, ben, "başbakan yapalım" dediği için söyledim; ne alını

yorsun ki yani?.. 
BAŞKAN — Sayın Alişan... ; 

ALİ ER (Devamla) — Ben böyle söylerim; millet takdir eder... 
BAŞKAN — Sayın Ali Er, bir dakika efendim... 
Buyurun Sayın Alişan. 
CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan burada yok; arkadaşımız 

terbiyesizce bir ifadede bulundu. 
ALİ ER (Devamla) — Estağfurullah, hiç öyle bir şey demedim. 
CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Lütfen müdahale ediniz; burada bulunmayan bir kişi 

hakkında... 
ALİ ER (Devamla) — Hayır, hayır... 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız... 
CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Ben sizinle konuşmuyorum, Sayın Başkana hitap ediyorum. 
Müdahale etmeniz gerekir. 
BAŞKAN — Nesine efendim? 
CEMAL ALİŞAN (Samsun)— Burada olmayan bir kişinin arkasından laf söylüyor. 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, şöyle söyleyeyim : Benim tespit ettiğim... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
Bir dakika arkadaşlar, ancemaat olmaz bu iş; evvela tespit edelim ve gerekeni yapalım. 
Sayın Alişan, ben izliyorum; Sayın Er'in konuşmasında, gerçekten, ifade buyurduğunuz 

gibi, hakaretamiz bir ifade var da ben atlamışsam, zabıtlara bakar, gereğini yaparım, müsterih 
olun; ama, zannediyorumki, Sayın Balyalı'nın, şu samimî atmosferi de kullanarak, Sayın Er'e, 
"bu işleri çok iyi bildiğin anlaşılıyor, seni başbakan yapalım arkadaşım" gibi, hoşgörü ağırlık
lı -satışması demeyeceğim- müdahalesi üzerine; Sayın Er'in de, diyeyim mi demeyeyim mi diye 
bir iki defa yutkunduktan sonra, "efendim, eğer ben sizin başbakanınız gibi başbakan olacak
sam -veya bugünkü başbakan gibi olacaksam; yani, kelimelerde yanılabilirim; ama, Sayın De-
mirel'in başbakanlığı gibi bir başbakan olacaksam, orayı tespit ettim yani- istemiyorum" ma
nasında, onun da, yine hoşgörü ağırlıklı, inceden bir cevabı olduğunu biliyorum. 

Şimdi, bu noktada müdahale etmememi, bulunmayan Sayın Başbakana hakaret ve sizin 
ifade ettiğiniz gibi terbiyesizce bir -öyle dediniz- ifade olarak kabul etmiyorum; bu bir. 

İkincisi: Sayın Başbakan burada cismiyle mevcut değildir; ama, grup başkanvekilleri va
sıtasıyla, hukukuyla mevcuttur. Eğer, gerçekten, bir hatip, Sayın Başbakana, gıyabında, 
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olmaması gereken şekilde bir hitapta bulunursa, inanıyorum ki, şu anda yan yana oturan Sa
yın Tayan, Sayın Müftüoğlu ve Sayın Daçe, değerli üç grup başkanvekili olarak, sonra da, ma
şallah, genel başkan yardımcıları falan, yani burada, Sayın Başbakanı çiğnetmeyecek, hakare
te uğratmayacak... 

CEMAL ALIŞAN (Samsun) — Yani, bize laf düşmeyeceğini mi söylüyorsunuz?.. Onlar 
anlamamış olabilirler... 

BAŞKAN — Efendim, "onlar anlamamış olabilirler" ifadesini, bir yüksek takdiriniz ola
rak kabul ediyorum; ama, bir realite olarak reddediyorum. Yani, üç değerli arkadaşımın müte-
bessim ifadesinden, ben, burada Başbakan... 

Sonra, şunu söyleyeyim : Başbakan, Türkiye Cumhuriyetinin başbakanıdır, partisi marti-
si söz konusu olamaz. Bir sayın başbakana, bir sayın milletvekili, eğer dediğiniz gibi, terbiye
sizce hakaret ederse, bunun burada hesabını soracak ve gerekli müdahaleyi yapacak kimseler 
vardır; müsterih olmanızı rica ediyorum. 

Devam buyurun Sayın Er. 
ALİ ER (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; yanlış anlaşılma oldu her

halde... Ben burada... 
BAŞKAN — öneri üzerinde Sayın Er... Yani, şu verimli, şu olumlu havayı bozmayalım 

lütfen... 
ALÎ ER (Devamla) — Hay hay. 
Ben Sayın Başbakana öyle bir şey demek istemedim, yanlış anlaşılmasın; bu işi beceremi

yor demek istedim; yani, o yönden söyledim. 
CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Seninkini de gördük... (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Efendim, "Senin Başbakanını da gördük" demeye getiriyor yani. (Gülüşmeler) 
CEMAL ALÎŞAN (Samsun) — Evet, evet. 
BAŞKAN — Yanlış anlamayı önlemek için açıklıyorum. 
Devam buyurun. 
ALİ ER (Devamla) — Tabiî, verdiğimiz kanun teklifi, devlet memurlarının durumlarının 

iyileştirilmesi hakkında. Biliyorum ki, biraz sonra, bu kanun teklifimizin doğrudan Meclis gün
demine alınmasını reddedecekler; öyle gözüküyor, öyle gibi geliyor bana. Niçin? Bu teklifi mu
halefet partisi milletvekilleri verdi diye. Biz de diyoruz ki, peki madem bizimkini reddediyor
sunuz, siz getirin, sizinkini kabul edelim. Ardından diyorlar ki, biraz önceki kanun teklifinde 
olduğu gibi,''getireceğiz, yapacağız, edeceğiz...'' Biz de bunun için diyoruz ki, siz bu teklifleri 
getiremezsiniz; hep "...eceğiz" le gittiğiniz için, bunu getiremeyeceksiniz. Biz, devlet memur
larının durumlarının iyileştirilmesi için buraya bir kanun teklifi getirdik. Bunlar, bizim memu
rumuz, sizin memurunuz, hepimizin memuru. 

Devlet memurlarının durumlarının iyileştirilmesini de hep isteriz; bizim bu teklifimiz de, 
devlet memurlarının durumlarını gerçekten iyileştirecektir; o halde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyelerinin, bu kanun teklifimizin doğrudan gündeme alınması yolunda oy kul
lanmalarını özellikle rica ediyor, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Er. 
Önerinin aleyhinde konuşmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın tlyas Aktaş; 

buyurun efendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubuna mensup değerli arkadaşlarımız gülüşüyorlar. 
Tabiî, bizim kavgamız onların hoşuna gitti. Olur, insanlık hali, aile içinde bu kavgalar oluyor. 
Allah sizi korusun; imzalar toplandı, onu da göreceğiz, bekliyoruz. 

BURHAN KARA (Giresun) — Aile içinde değil, Mecliste... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Devamla) — Çankaya'dan 
Sayın özal gudalı koymuş karıştırıyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen bizi karıştırma Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) — Efendim, bi
raz önce de ifade ettim, Plan ve BütçeKomisyonunun gündemi yoğundur dedim. 

Bir polemiğe girmek istemiyorum. Ali Bey kardeşimi de çok severim; ama, şu hususu ken
disine yakıştıramadım : Ali Beyin kendisi de Adalet Partisi gençlik kollarından yetişmiştir -
öyle biliyorum ben- diğer taraftan, şu anda Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Sayın Mesut 
Yılmaz da keza Adalet Partisi gençlik kollarından yetişmiştir. Şu anda Çankaya'da oturan Sa
yın Reisicumhur Turgut özal da, Sayın Süleyman Demirel'in Başbakanlığını kabul etmiştir. 
Tarih tekerrürden ibarettir. Bu, bir kader meselesidir; demokrasinin icabı ve cilvesi de budur. 
Binaenaleyh, değerli arkadaşımızın, Sayın Başbakana vaki bu tip yakıştırmalarını kendilerine 
yakıştıramadım; bunu tasrih etmek istiyorum. 

Dikkatimi çeken bir husus var : Ben bu sıraların, hem bu tarafında hem o tarafında otur
dum. Anavatan Partili kardeşlerimizle birlikte altıbuçuk sene deruhte-i mesuliyet ettik. Bu çatı 
altında sizlerle birlikte de bulundum ve her iki tarafı da çok iyi tanıyorum. Yalnız, insanlar, 
şurada otururken farklı, burada otururken farklı düşünmemelidirler. Sayın Keçeciler, Anatan 
Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yaparak sürekli ikinci adam olmuştur; ama, memurları dü
şünmesi, taa 8.4.1992 tarihine rastlamış! Kardeşim, 6 Kasım 1983 tarihinden 21 Ekim 1991 ta
rihine kadar iktidardaydınız; o zaman düşünseydiniz memurları... Plan ve Bütçe Komisyonu 
bunu gündemine almayınca, o zaman fırtına çıkarılıyor ve "Vay, İçtüzüğün 38 inci maddesini 
uygulayalım; binaenaleyh, doğrudan gündeme alalım" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, iyi niyetle ifade edilemez. Orhan Ağabeye sataşmak istemedim; 
ama, şartlar beni mecbur etti. Binaenaleyh, herkesten rica ediyorum, bu çatı altında bulunan 
kim olursa olsun, lütfen kimse çifte standart kullanmasın, Allah rızası için, millet için, mem
leket için... 

Hepinize saygılarımı sunar, teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Sayın milletvekilleri, öneri, üzerinde lehte ve aleyhte konuşmalar tamamlanmıştır. 
Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

öneri reddedilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına, 8.10.1992 Perşembe günkü çalışma 
saatlerine ve 7.10.1992 Çarşamba ve 13.10.1992 Salı günkü birleşimlerde sözlü soruların görü
şülmemesine; gündemin genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair kısmında yer alan 
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(8/19), (8/20) ve (8/21) esas numaralı genel görüşme önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi
ne, öngörüşmelerinin 7.10.1992 Çarşamba günkü birleşimde diğer işlerden önce yapılmasına 
ve genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin, gündemdeki yer, görü
şülme gün ve süresiyle, (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması önergesinin görüşülme gün 
ve süresine; 26.12.1962 tarih ve 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık çalışma süresi tamamlanan 
Dilekçe Komisyonunun üye sayısı ve siyasî parti gruplarına dağılımına ilişkin 

Danışma Kurulu önerileri 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 48 Tarihi 6.10.1992 

Dantşma Kurulunun 6.10,1992 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

c Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

. DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftü oğlu Mustafa Kalemli 

SHP Grubu Başkanvekili . RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan / Oğuzhan Asiltürk 

CHP Grubu Temsilcisi 
İbrahim özdiş 

öneriler : 
1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı

nın 40 inci sırasında yer alan 71 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına alınması 
ve 16 ncı sıraya kadar olan tasarıların sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 54 üncü sırasında 
yer alan 148 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci sıraya, 17 nci sırasındaki 77 sıra sayılı Kanun 
Teklifinin 18 inci sıraya alınması ve diğer Kanun tasarı ve tekliflerinin de buna göre sıralanma
sı; Genel Kurulun 8.10.1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanarak çalışmalarını 10.00 -13.00 
ve 15.00 -19.00 saatleri arasında sürdürmesi; Genel Kurulun 7.10.1992 Çarşamba günkü Birle
şiminde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

2. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 66 ncı sırasında yer alan (8/19), 68 inci sırasında yer alan (8/20) ve 69 uncu sırasında 
yer alan (8/21) esas numaralı genel görüşme önergelerinin, birleştirilerek, öngörüşmelerinin, 
Genel Kurulun 7.10.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde diğer işlerden önce yapılması; genel 
görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin, gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerin Genel Kurulun 13.10.1992 Salı günkü Bir
leşiminde yapılması; görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar 
dakika olması; genel görüşmenin tamamlanmasından sonra, gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 1 inci sırasında yer alan (10/12) 
esas numaralı, İstanbul İlinin Sorunları Hakkındaki Meclis Araştırması önergesinin görüşül
mesi ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 13.10.1992 Salı günkü 
Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 
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3. 26.12.1962 tarih ve 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık çalışma süresi tamamlanan Dilek
çe Komisyonun 15 üyeden kurulması ve siyasî parti grupları ile bağımsız üyelere düşen üye da
ğılımının; Doğru Yol Partisi Grubuna 6, Anavatan Partisi Grubuna 4, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubuna 2, Refah Partisi Grubuna 1, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna İve bağımsız 
üyelikler için de 1 üyelik şeklinde olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerilerini, şimdi 
sırasıyla, ayrı ayrı okutup oylayacağım : 

1 inci öneriyi okutuyorum : 
1. Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı

nın 40 inci sırasında yer alan 71 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına alınması 
ve 16 ncı sıraya kadar olan tasarıların sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 54 üncü sırasında 
yer alan 148 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci sıraya, 17 nci sırasındaki 77 sıra sayılı Kanun 
Teklifinin 18 inci sıraya alınması ve diğer Kanun Tasarı ve Tekliflerinin du buna göre sıralan
ması; Genel Kurulun 8.10.1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanarak çalışmalarını 10.00-13.00 
ve 15.00-19.00 saatleri arasında sürdürmesi; Genel Kurulun 7.10.1992 Çarşamba günkü Birleşi
minde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözlü sorular görüşüldü bugün; niye oyluyorsunuz? 
BAŞKAN — Ne zaman görüşüldü? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözlü sorular meselesi değil mi? Görüşüldü bugün. 
BAŞKAN — "Günaydın" dersem, kızarsınız! 
Görüşüldü mü? Allah için söyleyin. 
İstirham ederim efendim... İstirham ederim... 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 
Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 66 ncı sırasında yer alan (8/19), 68 inci sırasında yer alan (8/20) ve 69 uncu sırasında 
yer alan (8/21) esas numaralı genel görüşme önergelerinin, birleştirilerek, öngörüşmelerinin 
Genel Kurulun 7.10.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde diğer işlerden önce yapılması; genel 
görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin, gündemin "özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerin, Genel Kurulun 13.10.1992 Salı günkü Bir
leşiminde yapılması; görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar 
dakika olması; genel görüşmenin tamamlanmasından sonra, gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmının 1 inci sırasında yer alan (10/12) 
esas numaralı İstanbul İlinin Sorunları Hakkındaki Meclis Araştırması önergesinin görüşül
mesi ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 13.10.1992 Salı günkü 
Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
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3. 26.12.1962 tarih ve 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık çalışma süresi tamamlanan Dilek
çe Komisyonunun 15 üyeden kurulması ve siyasî parti grupları ile bağımsız üyelere düşen üye 
dağılımının; Doğru Yol Partisi Grubuna 6, Anavatan Partisi Grubuna 4, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubuna 2, Refah Partisi Grubuna 1, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 ve bağımsız 
üyelikler için de 1 üyelik şeklinde olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan üyelik için seçim 

BAŞKAN .— Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki açık üyelik için, Anavatan Partisi 
Grubunca, Trabzon Milletvekili Sayın Ali Kemal Başaran aday gösterilmiştir; oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2,— Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip üyelik için seçim 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 
1 kâtip üyelik için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca, Adana Milletvekili Sayın İbrahim öz-
diş aday gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER \ 

1. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya bölgesinde mey
dana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyasetimize ve millî güvenliğimize ve 
Türk cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kafkaslar'da 
yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

3. — DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili 
Tiırhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, ve SHP Grup Başkanvekili İçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkanve 9 arkadaşının, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve ge
reksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/21) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 66 ncı sıradaki (8/19) esas numaralı, Ankara Millet
vekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya bölgesinde meydana gelen endişe verici 
gelişmelerle, bunların millî dış siyasetimize ve millî güvenliğimize ve Türk cumhuriyetleriyle 
olan ilişkilerimize etkisi; 68 inci sıradaki (8/20) esas numaralı, Malatya Milletvekili Oğuzhan 
Asiltürk ve 22.arkadaşmın, Hükümetin Kafkaslar'da yürüttüğü dış politika ve 69 uncu sıradaki 
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(8/21) esas numaralı, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami 
Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşı
nın, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın-
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin birlikte yapılacak öngö-
rüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeleri tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kafkasya bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti

mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimize muhtemel etkilerinin 
genel görüşme açılarak Türkiye Büyük Millet Meclisince incelenmesi, Anayasanın 98 inci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

ve arkadaşları 

Gerekçe : 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından ve Bağımsız Devletler Topluluğunun kurulmasından 

sonra bu bölgede ve bilhassa Kafkaslarda Türk dış siyasetini ciddî şekilde ilgilendiren ve meş
gul eden sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Buna göre; 

• 1. a) Ermenistan, Kars, Ardahan üzerindeki taleplerini kaldırmaya yanaşmaksızın ve ayrıca 
Karabağ'da yarattığı sorunu, Azerbaycan ile ilişkilerindeki gerginliği göz ardı ederek Türkiye 
Cumhuriyetinin kendisini tanımasını istemekte ve beklemektedir. 

b) Karabağ'da Azerbaycan'da yaşanan silahlı çatışmalar henüz sona ermemiştir. Azer
baycan'ın aleyhine gelişen yersiz Ermeni talepleri durdurulamamıştır. Nahcıvan, ciddî boyut
taki tehditlerle karşı karşıya kalmış ve henüz meselelerini çözememiştir. 

c) Azerbaycan'daki iç sorunlar istikrara kavuşmamıştır. İran'ın Azerbaycan ile olan iliş
kilerindeki yoğunluk Türkiye'nin nüfuzunu tehdit eder niteliklere ulaşırken tarihî sorunları da 
birlikte gündeme getirmektedir. 

d) Gürcistan, iç isyasî karışıklıklarla çalkalanmakta, halen sınırlı bir iç harbi yaşamak
tadır. Bu arada Sovyetler Birliği döneminde özerk cumhuriyet statüsünde olan Abhazya'nın, 
coğrafyadan silinmesi; Anayasasının, meclisinin, kültürünün, târihî değerlerinin ortadan kal
dırılması ve vahşet ölçüsüne varan insanlık suçuna maruz kalması gibi tehditlerle ve fiilî du
rumlarla karşılaştığı bilinmektedir. 

e) Acaristan'da örfî idare ilan edildiği, Asetin denilen Çerkezlerin yaşadığı Güney Oset-
ya'da Gürcü-Rus Barış Gücü sayesinde hadiselerin önlendiği izlenimi verildiği, Gürcistan bir
liklerinin Abhazya özerk Cumhuriyeti topraklarını işgalini müteakip, Kuzey Kafkasya'da ya
şayan kardeş halkların (Adıgeyler, Gaberdaylar, Asetinler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Lezgiler, vb. 
gibi) Abhazya'ya gönüllü yardımında bulunduğu gözlenmektedir; ancak bu yardım hareketle
rinin çeşitli yollardan engellendiği de istihbar edilmektedir. 
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Bu arada Abhazya'ya bugüne kadar Türkiye'den herhangi bir insanî yardım ulaştırılama
mıştır. 

f) Karadeniz'e kıyısı olan Abhazya, aslında Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan güvenli bir 
çıkış kapısı olmalıdır. Maalesef bu imkân kaybedilmek üzeredir. Endişe verici siyasî gelişmeler 
önlenemediği takdir, tabiî kaynakların, mevcut teknolojik tesislerin kontrolü ve bölüşülmesi 
yeni ihtilaflar yaratmaya imkân hazırlayacaktır. 

2. Bugüne kadar izlenen politikaların sonucunda, Hükümetimizin de, maalesef Abhaz
ya özerk Cumhuriyetini yok saydığı ve Gürcistan ile olan siyasî münasebetlerini bu kanaate 
dayandırarak yürüttüğü izlenimi, hem uluslararası dış siyaset merkezlerinde hem de Türkiye'
de yaşayan Kuzey Kafkas kökenli Türk vatandaşları arasında yaygın bir görüş haline gelmiştir. 

3. Bütün bu ve benzer gelişmeleri değerlendiren siyaset adamları, Kafkasya'nın yeni bir 
Lübnan vakası haline geleceğinden endişe etmektedirler. Bu endişeye, Gürcistan Devlet Konse
yi Başkanı Şevvardnadze de katılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kafkaslarda çok ciddî olaylar cereyan etmekte ve bu olaylar Türkiye'yi de yakından ilgi

lendirmektedir. 

Millî menfaatlanmız, toprak bütünlüğümüz ve yeni kurulan Müslüman Türk devletleriy
le münasebetlerimiz açısından, gerekçesi ekte sunulan bir genel görüşme açılmasını Anayasa
nın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

ve arkadaşları 

Gerekçe : 

Bilindiği gibi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlı
ğına kavuşan cumhuriyetlerin bir kısmını Türkiye tanımış, diğer bir kısım cumhuriyet ise ba
ğımsızlığını ilan ettiği halde Hükümet tarafından tanınmamıştır. 

Bu cumhuriyetlerden biri de Abhazya'dır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ba
ğımsızlığını ilan eden Abhazya Cumhuriyeti de, aynen Bosna-Hersek'te olduğu gibi, katliam 
yapılarak ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

Egemenlik hakları, toprak bütünlüğü hiçe sayılarak Şewardnadze'nin emriyle harekete ge
çirilen ordu birlikleri, Abhazları, yani Türkiye'de yaşayan ve bizim Abaza dediğimiz Müslü
manları katletmekte, DYP-SHP iktidarı ise buna seyirci kalmaktadır. 

İktidarın bu konudaki tutumunu, her zaman haksızlığa karşı olan ve hakkı koruma göre
vini en mukaddes görev sayan aziz milletimiz tasvip etmemektedir. 

Maalesef İktidar, Şevvardnadze iktidarıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı tercih etmiş, Aba-
zaların dertlerini dinlemeyi dahi reddetmiştir. 

Nitekim Abhazya Cumhurbaşkanı, kendilerine muhtemel saldırıyı önleyebilmek üzere te
maslarda bulunmak ve Türkiye'den bu konuda yardım talep etmek için Türkiye'ye gelmiş, an
cak İktidar ortaklannca fazla itibar edilmediği gibi, Sayın Başbakan Demirel de görüşme tale
bini kabul etmemiş, Abhazya Cumhurbaşkanı ile görüşmemiştir. • 
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Gerekçe de, Sayın Demirel'in Gürcistan'a yapacağı ziyaretin hemen önünde, böyle bir res
mî temasın Şewardnadze iktidarını memnun etmeyeceği düşüncesidir. Ayrıca, İktidar, Gürcis
tan'a 50 bin ton buğday yardımı yapmayı kararlaştırmış, bu yardımın bir kısmı gönderildikten 
sonra, Müslüman Abaza'lara Rus ordu birliklerinin de gizli desteğiyle saldırılmıştır. iktidar, 
milletimizden gelen reaksiyonu görünce yardımın durdurulduğu resmen ifade etmiş; fakat, tam 
tersine 50 bin ton buğdayın tamamının gönderilmesini sağlamıştır. 

Bu durum karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuya sahip olarak dünyanın her 
yerinde yapılmakta olan Müslüman katliamına bir yenisinin daha eklenmesine karşı tavır al
ması ve temel insan haklarından olan yaşama hakkının, Abazaların da hakkı olduğunu kamu
oyuna duyurarak İktidarı bu konuda ciddî adımlar atmaya çağırması gereğine inanıyoruz. 

Şu anda, Kafkasyada topyekûn bir Müslüman katliamına gidişin ilk belirtileri yaşanmak
tadır. Karabağ'da Azerilere Ermeni çetelerinin yaptığı budur. Nahcivan'a yapılan saldırı aynı 
gayenin gereğidir. Ermeniler, Türk-Ermenistan sınırını tanımadıklarını resmen ifade etmiş ol
dukları ve büyükErmenistan diye Erivan'dan başlayıp, Kars'tan Van'a ve güneydoğumuzdaki 
illerimize kadar uzanan vatanımızın bir bölümünü alacaklarını ifade etmelerine rağmen, ikti
dar, bu konuda sessiz, suskun ve hatta acz içerisinde bir görünüm sergilemektedir. 

Ermenistan'a silah yardımı, incirlik Üssünden, Çekiç Güç görüntüsü ile kalkan uçaklarla 
yapılmaya devam etmektedir. 

Topraklarımız üzerinde talepte bulunan bir devletin bu talepleri devam ederken, şartsız 
olarak, Demirel-tnönü Hükümeti tarafından tanınması belki Batılıları memnun eder; ama, millî 
menfaatlarımıza yüzde yüz aykırıdır. 

Bu saydıklarımız dahi, bu iktidarın, Kafkaslarda yürüttüğü dış politikanın ciddî hatalar 
içerisinde olduğunu göstermekte, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bu politikanın gözden geçi
rilerek doğru hedefler tespitini zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sovyetler Birliğinin dağıtılmasından ve Bağımsız Devletler Topluluğunun kurulmasından 
sonra, bu bölgede, bilhassa Kafkaslarda, Türk dış siyasetini ciddî şekilde ilgilendiren ve meş
gul eden sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Bu cümleden olarak, Abhazya özerk Cumhuriyetinde, bir süredir, önemli gelişmeler ol
maktadır. Bu gelişmeler, gerek Türk Hükümeti gerek Türk kamuoyu tarafından yakından ve 
kaygıyla izlenmektedir. Türkiye'de, bölge halkıyla akrabalık bağları olan vatandaşlarımız bu
lunmakta, bu da Abhazya'da cereyan eden üzücü olaylar karşısında kamuoyumuzun hassasi
yetini haldi olarak artırmaktadır. Türkiye, AGtK ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı bir ül
ke olarak, Gürcistan ile Abhazya Özerk Cumhuriyeti arasındaki bütün sorunların, bu ilkeler 
çerçevesinde, diyalog ve müzakereler yoluyla çözümlenmesinden yanadır. Diğer bir deyişle, Tür
kiye, yeni bir dünya düzenin oluşturulmakta olduğu günümüzde, hiçbir sorunun zor yoluyla 
çözümlenemeyeceğine inanmaktadır. 

Öte yandan, Abhazya Halkının kimliğine, insan haklarına saygı gösterilmesi ve acil ihti
yaçlarının karşılanması için, Türkiye, Gürcistan nezdindeki girişimlerini etkili ve yoğun biçim
de sürdürmeye devam etmelidir. Yakında Türkiye'den gönderileceği anlaşılan insanî yardımın, 
Abhazya'nın gereksinimlerini karşılayacak düzey ve düzenlilikte olması ve doğrudan, sıkıntı 
içinde olan Abhazya Halkına ulaşması için Türkiye, girişimlerini sürdürmektedir. Uluslararası 
toplumun da yardım vermesini sağlamaya çalışmalıdır. 
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Ayrıca, uluslararası toplumun konuya dikkatinin ve ilgisinin çekilmesinde Türkiye'ye dü
şen sorumluluk da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Türkiye, Kafkasya'nın bir barış ve istikrar bölgesi haline gelmesi, ihtilafların şiddete ve 
silaha başvurmaksızın çözümlenmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin en önemli uygulama 
alanına dönüşmesi için dikkatli, sorumlu ve ciddî politikasını sürdürmeye devam etmelidir. 

Kafkasya'nın daha da fazla karışıklığa sahne olmasına neden olacak gelişme ve eğilimlere 
kararlılıkla karşı çıkılmalıdır. 

Bu durumda, öncelikle Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklı
ğa kavuşturma, bu konuda Hükümet tarafından atılabilecek ek adımları saptamak ve bunla
rın ikili ve çok taraflı planda uygulanmasını sağlamak amacıyla konunun TBMM'de tartışıl
ması yararlı olacaktır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince 
bir genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması 

hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine 
veya onun göstereceği bir diğer milletvekiline söz verilecektir. 

Gruplar adına sırasıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Gü
neş Müftüoğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Atilla Mutman, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Istemi-
han Talay ve Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk söz istemişlerdir. 

İlk sözü, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; öngörüşmeleri birlikte yapılacak olan ve biraz önce okunan üç önergeyi dinledik. 
Hükümet olarak, göreve geldiğimizden beri, dış politika konularının, hele böylesine bizi 

yakından ilgilendiren konuların Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesinden yana ol
duk. Tabiî, bu, özellikle, muhalefet tarafından verilen önergelerin diline, değer yargılarına ka
tıldığımız anlamına gelmez ve özellikle, önergelerin yanlışlıklarla dolu olduğunu da ayrıca be
lirtmek istiyorum. 

Özellikle bunlardan, Abhazya'da cereyan eden olayları görüşmeyi, politikalar hakkında 
bilgi vermeyi olumlu karşılıyoruz. Aynı şekilde, yanı başımızda bulunan ve önemli bir bölge 
olan, huzur, istikrar ve barış içinde olması Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren Kafkasya ile 
ilgili politikanın görüşülmesinin de yararlı olacağına inanıyoruz. 

Kafkasya'daki barış, huzur ve isikrar, Türkiye için önemlidir, Türkiye'nin Orta Asya cum
huriyetleriyle olan ilişkileri bakımından önemlidir ve onların, Türkiye, dünya ve Avrupa ile 
olan ilişkileri bakımından son derece önemlidir. Üstelik, Kafkasya bölgesinde yaşayan birçok 
halkla akrabalık bağlarımız var; bu da gayet doğaldır. O bölgede yaşayan birçok insanın Türki
ye'de akrabaları, yakınları var. Bu da tabiî, Kafkasya'yı, bizim bakımımızdan çok daha önem
li bir hale getiriyor. 
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Tabiî, bu konulara bakarken, bu konuların çözümüne yardımcı olurken, bütün bu ülkele
rin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi içinde bunu yapmak durumundayız. Aynı şekilde, bu ülke
lerin iç sorunlarına ki, altını çizerek söylüyorum; elbette ki, insan haklan, birçok ülkenin iç 
sorunu olmaktan çıkmıştır; ama, diğer konuları -bunun dışında tutuyorum- o ülkelerin iç işle
rine karışmamaya özen gösterecek, bunları yapmak ve yürütmek zorundayız. Özellikle, bu po
litikayı yürütürken, Kafkasya'daki etnik çeşitliliği, etnik farklılığı çok dikkatle izlemek duru
mundayız. ' . , . " . 

Gürcistan ile ilişkilerimiz de bu çerçeve ve bu politikayla yürütüyoruz -tıpkı diğerleriyle 
yürüttüğümüz gibi- ve diğer yeni cumhuriyetler gibi (Kafkasya'daki cumhuriyetler gibi, Orta 
Asya'daki cumhuriyetler gibi) Gürcistan'ın da demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üs
tünlüğü ilkesi çerçevesinde yürüttüğü politikaya da destek vermeye çalışıyoruz. Bunları yapar
ken, iç sorunlarına karışmamaya da önemle özen gösteriyoruz. Ancak, Kafkasya'daki, Gürcis
tan'daki sorunların, insan haklarına saygı,- hukuk ilkeleri çerçevesinde ve diyalogla çözülmesi
nin çok önemli olduğunu, Hükümet olarak sürekli dile getirdik. 

Abhazya sorununun ya da Kafkasya'daki başka bir etnik sorunun tırmanmasında Tür
kiye'nin de yararı yoktur, o ülkelerin de yararı yoktur. O nedenle, bu politikayı yürütürken, Tür
kiye'nin iç yapısını, Türkiye'nin mozayiğini, Türkiye'nin önemini ve özelliğini dikkate alarak, 
bu politikayı çok dikkatle götürmek zorundayız. 

Çevremizde birçok etnik sorun var. Bunlar, önümüzdeki dönemde daha da artabilir; ama, 
bunları Türkiye'ye taşımamalıyız; yani, bü politikayı yürütürken, bu sorunların Türkiye'ye ta
şınmamasına büyük özen gösterilmelidir. Çünkü, bu sorunları Türkiye'ye taşırsak, yıllarca kar
deşçe yaşamış insanlarımız arasında birtakım sorunlara neden olabiliriz. O nedenle, sorunla
rın Türkiye'ye taşınmamasına hepimizin -sâdece Hükümetin değil, muhalefeti ve iktidarıyla 
tüm partilerin, tüm grupların- büyük bir özen göstermesinin çok önemli olduğuna inanıyo
rum, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 

Kan dökülerek hiçbir soruna çözüm getirilemeyeceğini kabul etmemiz lazım. Konuyla il
gili olarak bunun kanla çözülemeyeceğini mutlaka çevremize de anlatmak durumundayız; fa
kat, görülüyor ki, tüm çabamıza rağmen ve tüm çabalara rağmen çevremizde sorunlar var ye 
Türkiye de bunlardan etkileniyor. Türkiye'nin bunlardan etkilenmesi de doğaldır. Türkiye bü
yük bir ülke; bir imparatorluk sonrasında kurulmuş yeni bir cumhuriyet ve bu büyük ülkenin 
kendine özgü sorunları yanında, çevresindeki sorunlardan da etkilenmesi doğaldır; ama, de
min dediğim politika çerçevesinde bunları yürütmeliyiz. 

Türkiye'deki Abaza vatandaşlarımızın Abhazya'da süregelen sorunları karşısında üzüntü 
duymalarını, tepki göstermelerini hassasiyetle karşılıyoruz, saygıyla karşılıyoruz. Abhazya hal
kının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesi için siyasî girişimlerde bulunduk, bu
lunmaya da devam ediyoruz, insanî yardım çabamızı da sürdürüyoruz. Nitekim, benim de gö
rüştüğüm Türkiye'deki Abazalar, yardımın Gürcistan kanalıyla değil, doğrudan Abhazya'ya 
ulaşması için dilekte bulundular; ama, tabiî, bunu da, yine bir bağımsız ülkenin politikasına 
saygı göstererek, o kanalla gerekli diyalogu kurarak sağladık ve 18 Eylül günü ilk uçak doğru
dan doğruya Abhazya'ya gitti. Şimdi yenilerini göndereceğiz ve gemiyle gönderme yolunda ça
balarımız da sürüyor, insanî yardımların doğrudan doğruya Abhazya'ya ulaşması için başlat
mış olduğumuz çabaları sürdürüyoruz. Yeni ve ek yardım çabalarımız devam ediyor. Bu konu
da da sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. 
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Kafkasya'daki bu sorunları, daha da büyüyebilecek bu sorunları, yeni girilen dünya düze
ni içinde çözümlemenin yolları ve yöntemleri halen bulunamamıştır; o düzenin gerektirdiği barış 
içinde, diyalog içinde, kuvvete başvurmadan sorunları çözmenin yolları, üzülerek söyleyeyim 
ki, bulunamamıştır. Bütün bunlara, barış içerisinde, dikkatli, soğukkanlı ve ülke içinde sorun 
yaratmadan, bu sorunları Türkiye'ye taşımadan çözüm getirecek bir politikayla yaklaşmak du
rumundayız. Biz, nerede olursa olsun, kan dökülmesiyle olayların çözülemeyeceğine inanıyo^ 
ruz ve bu politikamızı, Hükümet olarak, sürdürüyoruz. 

Gürcistan'ın, diyalogla ve insan haklarına saygı duyarak bu sorundan bir an önce kurtul
masını diliyoruz. Başından beri, Gürcistan Devlet Başkanı, Başbakanımıza bilgi verdi, bize bilgi 
verdi, kendisiyle sürekli diyalog içinde olduk ve bu sorunun, diyalogla, insan haklarına saygı 
içinde, konuşalarak görüşülerek çözülmesinin her tarafın-yararına olduğunu belirtmeye çalış
tık. Bunun gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak bu konuda gelebilecek her öneri, Hükü
metçe olumlu açıdan değerlendirilecektir. 

Daha önce de söyledim : Birtakım sorunları dile getirirken, konuşurken, Türkiye'nin öne
mine, Türkiye'nin yapısına ve sorunların Türkiye'ye taşınmaması ilkesine hepimizin büyük özen 
göstermesi gerekiyor. 

Ben, önergelerin bir kısmının gerçek dışı ifadelerle, yanlışlıklarla ve yanlış olaylarla dolu 
olduğunu biliyourm ve onu da söyledim; ama, buna rağmen, Hükümetin yürüttüğü politika
ya, partilerden, Parlamentodan destek geleceğine veya bu konuların görüşülmesine olanak sağ
layacağına inananarak, Hükümet olarak bu genel görüşmeye olumlu bakıyoruz, olumlu oy kul
lanacağız ve bu konuların görüşülmesinden yanayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zon

guldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nu davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, konu İ3 Ekim Salı günkü birleşimde her 

yönüyle görüşülecektir; ben kısaca bir iki kelime söylemek istiyorum. 
Kafkaslarda, Abhazya'da, Gürcistan'da meydana gelen olayları, tüm toplumumuz büyük 

bir merakla izlemektedir. Hükümetimiz, siyasî parti gruplarımız, Meclisimiz, bu bölgede mey
dana gelen olaylarda çok büyük duyarlılık göstermektedir. Burada kan dökülmesine karşıyız. 
Sorunun barışçı yollarla çözülmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konunun 
ele alınmasını ve genel görüşmenin yapılmasını istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Müftüoğlu. -
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Dinçerler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; Grubum adına ve önerge sahibi olarak kendi fikirlerimi de birleştirerek arz ediyorum; 
Sayın Bakana ve Doğru Yol Partisi Sayın Grup Başkanvekiline, birleştirilmiş bulunan önergelere 
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katıldıkları için teşekkür ederiz. Biz de önergemizi verirken, hiçbir ülkenin iç işlerine müdaha
le etmeyi düşünerek vermedik, o konuda mutabıkız; ancak, Sayın Bakanın da belirttikleri gibi, 
artık, insan hakları konusu, millî mesele olmaktan çıkmış, evrensel mesele haline gelmiştir; 
bunun için de çok ileri mekanizmalar kurulmuştur. Bu mekanizmaların çoğunda da Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin imzası vardır ve katılmıştır; dolayısıyla, olaya en azından böyle yak
laşmak gerekmektedir. İnşallah, Yüce Meclisçe uygun görüldüğü takdirde, açılacak olan genel 
görüşmede daha geniş bir şekilde fikirlerimizi arz edeceğiz. Grubumuz, genel görüşmenin ya
pılmasını uygun bulmakta ve katılmaktadır. 

Saygılarımla arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'a söz ve

riyorum. 
Buyurun Sayın Mutman. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak genel görüşmede konu enine boyuna tartışılacak
tır. Biz SHP olarak, genel görüşme açılmasını destekliyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay'a söz ve

riyorum. 
Buyurun Sayın Talay. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Abhazya ve Kafkasya'da devam etmekte olan etnik olayların ülkemiz politikasıyla 
ilişkilerine yönelik olarak açılması istenen bu genel görüşme önergelerine, Sayın Hükümetin 
ve Sayın Bakanın olumlu yaklaşımını ben de şükranla karşılıyor, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki salı günü yapılacak olan görüşmelerde, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konulardaki düşüncelerimizi detaylı bir biçimde Yüce Meclise 
sunmak istiyoruz. Bu düşüncelerle, sözlerimi burada şimdilik bağlıyor, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asil-

türk; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Danışma Kurulunda, bu öngörüşmelerin çok kısa bir şekilde yapılması ve bugün bi
tirilmesi, ondan sonra, normal görüşmelerde grupların fikirlerini açık bir şekilde ve yarım sa
atlik bir sürede Meclise arz etmeleri öngörüldü, böyle düşünüldü, uygun görüldü. 

Bu bakımdan, kısaca, bu genel görüşmenin açılmasından yana olduğumuzu, buna müspet 
oy vereceğimizi, Sayın Bakanın burada biraz uzunca konuşmasına da o gün cevap vereceğimizi 
arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gruplar adına görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla da söz istenmediğine ve o değerli arkadaşlarımız da görüşlerini ge

nel görüşme esnasında ifade buyuracaklarına göre, müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılması hususunu oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açılması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Genel,görüşme açılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Bildiğiniz gibi, alınmış bulunan karar gereğince, genel görüşme, 13 Ekim 1992 Salı günü 

yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin ımüteakip maddelerindeki hususların görüşülmesine baş

lamamız halinde zaman elvermeyeceginden, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 8 Ekim 
1992 Perşembe günü, almış bulunduğumuz karar uyarınca saat 10.00'da -inşallah- toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. ^ • 

Kapanma Saati : 18.50 

, 0 . 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 900'lü telefon hatlarına ilişkin sorusu ve Ulaştır

maBakam Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 24.7.1992 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 
1) 900'lü telefon hatları açıldığından bu güne kadar, 900'lü telefon konuşmalarının fa

tura toplam tutarı ne kadar olmuştur? 
2) 900'lü telefon hattı kiralayan kişiler ve kuruluşlar kimlerdir? 
3) 900'lü telefon hattı kiralayanlara PTT şimdiye kadar ne kadar toplam ödeme yapmış

tır? Lütfen dökümünü aylara göre tek tek gösteriniz? 
4) İsviçre'de dahi cezalandırılan ve kapatılan telefon seks hatlarına karşı Türkiye'de ne 

gibi önlemler aldınız? 
5) Bütün gazete ve özel TV'lerde reklamları çıkan 900'lü seks hatlarının sayısını, millî 

kültür ve ahlakımıza faydalı bulduğunuz için mi artmasına müsaade ediyorsunuz? 
6) Devlet, PTT'nin imkânlarını kullanarak 900'lü telefon hatlarında gerçekleştirilen seks 

yayınlarına daha ne kadar müsaade edecektir? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 6.10.1992 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : B. 11.0. HKM. 0.00.00.00/525-
135/975-31355 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 11.9.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/281-2066/10762 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın 900'lü telefon hatlarına ilişkin ilgi yazınız eki 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1) özel Tarifeli Telefon Mesaj servislerinin hizmete girdiği tarihten bugüne kadar ki 900'lü * 

telefon konuşmalarıyla ilgili fatura toplam tutarına, 900'lü telefon konuşmaları nedeniyle fir
malara ödenen miktarlara ve Telefon Mesaj Servislerinde hizmet sunucu olarak faaliyet gös
termek üzere başvuruda bulunan ve kendileriyle sözleşme yapılan firmalara ilişkin bilgiler ek
te sunulmuştur. 

2) Telefon Mesaj Servislerinde verilmekte olan servislerin içeriklerinin sözleşmede ön
görülen şartlar ve yasalar çerçevesinde olması için firmaların dikkati çekilmiş, ancak bu uyarı
lara uymayan 3 firmanın telefonları 6.8.1992 tarihinde bu hizmete kapatılmıştır. 

900'lü telefonları kapatılan firmalar, yasalara uygun yayın yapacaklarını bildirmeleri üze
rine kendileriyle yeniden sözleşme yapılarak 1.9.1992 tarihinde yayınlarına başlamışlardır. 

önceden yapılan sözleşmede yeralan fesih maddesi firmaların yayınlarının daha sıkı ve 
bağlayıcı bir hale getirilebilmesini teminen değiştirilmiştir. 

Bu nedenle evvelce sözleşme yapılan firmalara değişikliği içeren yeni sözleşme imzalattı-
rılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

Firma Adı 

1. Alo Bilgi Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş 
2. Başkent Gazetecilik Matbaacılık Ticaret ve 

Sanayi A.Ş. 
3. Bilgi Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. 
4. Milliyet Gazetecilik Anonim Şti. 
5. NTC 
6 Tele Mesaj iletişim Hiz. A.Ş. 
7. Alo Show 
8. tntermedya Reklamcılık ve Telekomünikas

yon Hiz. A.Ş. 
9. Alo Alo Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. 
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Şehir 

İST. Hizmet veriyor 

İST. " " 
İST. Hizmer vermiyor 
ÎST. Hizmet veriyor 
İST. 
tST. . . » • • » * 
İST. " " 

İST. Hizmet vermiyor 
İST. Hizmet veriyor 
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Firma Adı Şehir 

10. Kalcorh Bilgi İşlem Danışmanlık ve Yazılım 
Limited ANK. 

11. Foreks Bilgi İletişim Hiz. A.Ş. İST. 
12. Seri Bilgi Derleme ve Dağıtım Ltd. Şti. ^ İST. 
13. Alo-lş İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ANK. 
14. Market Tic. Sanayi ve Ürünler Pazarlama A.Ş. İST. 
15. Bilgi Bilgisayar Ticaret A.Ş. İST. 
16. Alo Flash Kominikasyon Enformasyon Tic. A.Ş İST. 
17. Yeni Asır Gazete ve Matbaacılık A.Ş. ANK. 
18. Yeni Asır Gazete ve Matbaacılık A.Ş. İST. 

AĞUSTOS 1992 AYI SONU İTİBARİYLE TELEFON MESAJ 
İLGİLİ FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELERE 

İCMAL 

Hizmet vermiyor 
Hizmet veriyor 

Hizmet vermiyor 
Hizmet veriyor 
Hizmet veriyor 
Hizmet vermiyor 

SERVİSLERİ İLE 
AİT 

Toplam PTT payı 

736 865 550 698.- 306 984 117 610, 

Firma payı (KDV dahil) 

429 881 433 088,-

Firma Adı 
Tahakkuk Tarihi 
ödeme Tarihi 

TELEMESAJ A.Ş. 
Temmuz 1992 ayı sonu itibariyle 
Ağustos 1992 ayı sonu itibariyle 

Aylar 

Ağustos 1992 

Toplam PTT payı 

920 400 736.- 368 160 295. 

Firma payı (KDV dahil) 

552 240 441.-

FirmaAdı : İMAT BİLGİSAYAR (NTC Telebilgi A.Ş.) 
Tahakkuk Tarihi : Temmuz 1992 ayı sonu itibariyle 
ödeme Tarihi : Ağustos 1992 ayı sonu itibariyle 

Aylar 

Ağustos 1992 

Toplam PTT payı 

4 871 494 113. 1 948 597 646.-

Firma payı (KDV dahil) 

2 922 896 467, 

Firma Adı 
Tahakkuk Tarihi 
ödeme Tarihi 

BİLGİ BİLGİSAYAR A.Ş. 
Temmuz 1992 ayı sonu itibariyle 
Ağustos 1992 ayı sonu itibariyle 

Aylar 

Temmuz 1992 
Ağustos 1992 

TOPLAM 

Toplam PTT payı 

15 075 283 506.-
57 683 826 093.-

72 759 109 599.-

6 030 113 402.-
23 073 530 438.-

29 103 643 840.-

Firma payı (KDV dahil) 

9 045 170 104.-
34 610 295 655.-

43 655 465 759.-
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Firma Adı 
Tahakkuk Tarihi 
ödeme Tarihi 

Aylar 

Haziran 1992 
Tfemmuz 1992 • 
Ağustos 1992 

TOPLAM 

Firma Adı : 

Thhakkuk Tarihi 
ödeme Tarihi 

Aylar 

Nisan 1992 
Mayıs 1992 
Hfeziran 1992 

t* >> 

Ifemmuz 1992 
Ağustos 1992 

TOPLAM 

Firma Adı 

Thhakkuk Tarihi : 
ödeme Tarihi : 

Aylar 

Ekim 1991 
Kasım 1991 
Aralık 1991 
Ocak 1992 
Şubat 1992 
Mart 1992 
Nisan 1992 

»» t» 

Mayıs 1992 
»» >» 

Haziran 1992 
Temmuz 1992 
Ağustos 1992 

TOPLAM 

: MÎLLÎYET GAZ 
: Temmuz 1992 ayı 
: Ağustos 1992 ayı 

Toplam 

48 125 000.-
550 760 000.-
395 185 000.-

994 070 000.-

ETECİLİKA.Ş. 
sonu itibariyle 
sonu itibariyle 

PTT payı 

9 625 000.-
110 152 000.-
79 037 000.-

198 814 000.-

BAŞKENT GAZETECİLİK MATBAACI
LIK TÎC. ve SAN 
Temmuz 1992 ayı 
Ağustos 1992 ayı ı 

Toplam 

15 535 384 713.-
32 051 541 712.-

951 548 956.-
31 382 251 626.-
31 503 117 219.-
62 418 052 217.-

173 841 896 443.-

. A.Ş. (ALO TEL) 
sonu itibariyle 
;onu itibariyle 

PTT payı 

6 214 153 885.-
12 820 616 685.-

380 619 583.-
12 552 900 650.-
12 601 246 888.-
24 967 220 887.-

69 536 758 578.-

: ALO BİLGİ TELEKOMÜNİKASYON 
HİZ. A.Ş. 

Temmuz 1992 ayı 
Ağustos 1992 ayı s 

Toplam 

8 673 743 844.-
23 754 571 047.-
27 569 359 539.-
37 745 388 012.-
47 623 085 192,-
53 994 010 285.-
53 346 658 112.-
8 538 607 885.-

59 533 715 379.-
2 863 612 189.-

71 255 642 183.-
51 264 796 249.-
37 315 389 891.-

483 478 579 807.-

sonu itibariyle 
;onu itibariyle 

PTT payı 

3 469 497 537.-
9 501 828 419.-

11 027 743 816.-
15 098 155 205.-
19 049 234 077.-
21 597 604 114.-
22 779 593 026.-

3 415 443 154.-
26 790 171 921.-
1 288 625 485.-

32 065 038 983.-
23 069 158 313.-
16 676 049 201.-

205 828 143 251.-

Firma payı (KDV dahil) 

38 500 000.-
440 608 000.-
316 148 000.-

795 256 000.-

Firma payı (KDV dahil) 

9 321 230 828.-
. 19 230 925 027.-

570 929 373.-
18 829 450 976.-
18 901.870 331.-
37 450 831 330.-

104 305 137 865.-

Firma payı (KDV dahil) 

5 204 246 307.-
14 252 742 628.-
16 541 615 723.-

22 647 232 807.-
28 573 851 115.-
32 396 406 171.-
30 567 065 086.-

5 123 164 731.-
32 743 543 458.-

1 574 986 704.-
39 190 603 200.-
28 195 637 936.-
20 639 340 690.-

277 650 436 556.-
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2. Denizli Milletvekili Adnan Keskin'itı, Vakıflar Bankasınca bir işadamına açıldığı id
dia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı 
(7/355) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli 
işlemin yapılmasını dilerim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. İşadamı Halit Narin'in şahsı yada ortağı olduğu şirketlerin Vakıflar Bankasına geç
miş yıllardan kaynaklanan 13 milyar TL.yı aşkın borcu var mıdır? 

2. Yakın zamanda söz konusu borcun ödenmesi 2 yılı ödemesiz 6 yıla yayılmış mıdır? 
3. 2 numaralı soru doğrultusunda bir işlem yapılmış ise, borcun ödenmesinin dondurul

duğu yıllar için ana paraya faiz yürütülecek midir? 
4. Adı geçen şahsa yada şirketlerine aynı Bankaca 1 700 000.- dolar tutarında yeni kredi 

açılmış mıdır? 
5. Yeni kredi açılması söz konusu ise kredi açılmasına ilişkin, Banka Yönetim Kurulu

nun karar tarihi nedir? 
6. Kredi tutarı meblağın Bankanın bir İstanbul şubesince ödenme tarihi kredi verilmesi

ne yönelik Banka Yönetim Kurulu karar tarihinden önce midir? 
7. Yönetim Kurulu karar tarihi paranın ödenmesinden sonra ise bunun gerekçesi nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı .7.10.1992 

Sayı : B.02.0.002-2.03/02954 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.9.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/355-2328/12284 sayılı yazınız. 
Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 

önergesi incelenmiştir. 
Bilindiği üzere "Banka Sırrı" yabancı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de Kanunla hima

ye edilmiş bulunmaktadır. Banlcalar Kanununun 83 üncü maddesine göre banka mensuplarıy
la diğer görevlilerin sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankalara veya müşterilere ait 
sırları kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaları anılan madde hük
müne aykırılık teşkil etmektedir. . 

Milletvekillerini banka sırrı kapsamına giren hususlarda bilgi almaya açıkça yetkili kılan 
bir Kanun hükmü bulunmdağıridan, sözkonusu önergede yer alan sorulara cevap verileme
mektedir. 

Bilgilerinize gereği için arz ederim. -

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 
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3. ~ Nevşehir Milletvekili Mehmet Eîkatmış'ın, TÜSÎAD hakkında verdiği bir beyanata 
-ilişkin-sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'm yazılı cevabı (7/369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Cavit Çağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep etmekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

TÜSÎAD hakkında vermiş bulunduğunuz bir beyanatta "Bunlar götürmeye alışmışlar, ağ
zımı açtırmasınlar" şeklinde bir suçlamada bulundunuz. 20 Ekim seçimleri arefesinde hesap 
soracağınızı da taahhüt etmiştiniz. Milletimiz de bu taahhüdünüze binaen size vekâlet vermiş
tir. Şimdi ise büyük holdinglerin, patronların milletin hakkını yediklerini bildiğinizi, ağzınızı 
açtırmamalarını söylediğinize göre birşeyler bildiğiniz açıktır. Esasen konumuz itibariyle bilgi
niz olması da doğaldır. Bu nedenle : 

Sorularım; 
1. Seçim meydanlarındaki taahhüdünüz, yaptığınız yemin ve milletin hakkım koruma 

göreviniz gereğince neden gerçekleri açıklamıyorsunuz? 
2. Hakikaten bir kısım holdingler milletin falar ve fukarının hakkını götürmüşler mi

dir? Kimler ve ne kadar götürmüşlerdir? 
3. Bildiğinizi açıklamazsanız vazifenizi yapmamış ve müfteri durumuna düşmüş olmaz 

mısınız? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.10.1992 

Sayı : B.02.0.002-2-03/02943 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.10.1992 tarihli ve KAN-KAR-MD-A.01.0.GNS.0.İ0.00.02-7/369-2407-12563 sayılı 

yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın tarafıma tevcih ettiği ilgide kayıtlı yazı

nız eld önerge incelenmiş olup, cevaplarım aşağıdadır. 
1. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan seçim sonucu oluşan DYP-SHP Koalisyon Hüküme

tinin Bakanı olarak, demokratikleşme anlayışını yürekten destekleyen bir Milletvekili olarak 
şahsım olarak verdiğim yemine sadakatim sonsuzdur. Ayrıca, bu anlayış içinde gerektiğinde 
çekinmeden görüşlerimi kamuoyuna açıkladığım da malumunuzdur. 

2. Hiç kimse fakır fukaranın hakbnı yememelidir. Devlet de buna alet olmamalıdır. Mev
cut yasalar çerçevesinde ilgili merciler, tespit ettikleri yasaya aykırılıkları cezalandırmalıdırlar. 

3. İlgili merciler zaman zaman basına da yansıyan aykırılıkları ve yapılan işlemleri ka
muoyuna açıklamaktadır. Olması gereken de budur. 

Gereği için bilgilirenize arz ederim. . , 
, Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 
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TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMI 

12 NCİ BİRLEŞİM 7 . 10 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önerge
leri (2/291, 2/351) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



•5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
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) 

2. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

3. — 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) 

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

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

6. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

7. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

8. — 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 Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

9. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşları
mızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin te
spiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

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

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

16. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşımn, 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) -

17. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

18. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

19. _ Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının .13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 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) ^ * 

20. — 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) 

21. — 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) 
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22. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz 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) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — 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) 

27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ye 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) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ye 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
* çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 

98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

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

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

31. - r Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

32. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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33. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

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

35. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

36. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan,ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

37. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olaylarm nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

38. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularım araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

39. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) < 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

41. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

42. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk.ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der- ^ 
neklcrin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

44. "— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

45. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması . 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

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

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı--
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

48. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

49. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

51. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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53. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

54. _ Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

55. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması, 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

56. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

58.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

59. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

60. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdcr ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

63. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

64. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

65. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

66. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların mHlî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

67. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) " v 

68. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kaf-
kaslar'da yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genci görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

69. — D.Y.P. Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve S.H.P. 
Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhaz-
ya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

70. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi» (8/22) 
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1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapı
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

*4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) * 

*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

*8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*9. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları 
zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/90) 

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

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

12. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

13. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

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

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

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

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

_ . [̂ £ 
(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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18. — 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) 

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

*20.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

23. — 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) 

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

*25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/136) 

*26. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/137) 

•27. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Dcmirel - CIA randevusu" haber'e ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

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

*29.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

*30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

*31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

*32. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 
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*33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

34. — 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) 

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

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

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

*38. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

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

43 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

44. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) . 

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

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 
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47. _ Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜG-
SAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

50. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Müdü
rünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/167) 

*51. _ Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice dep
reminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) ' 

*52. r - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/169) 

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

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alın
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

56. -— İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

58. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve 
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

59. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

60. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınma
ları için güvence Verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

61..— Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

62. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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63. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*64. —Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

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

66. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden Lüb
nan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/185) 

67. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

68. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

*70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük gaze
telerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/191) 

*72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaala
nı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanının ba
zı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Esldşehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

75. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıfları
na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

76. —Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden 
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/197) 

77. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikİci'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

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

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dâğcı'nıh, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydâna gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) ' . '''•;. '•; :-•'• • •'.;-' ,'".•• 

81. — Kayse"ri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın,*Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) - ; " .'•-.'. ' ' -'" 

82. — Kayseri Milletvekili Mıİstafa Dâğcı'riın, Kayseri tüne doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) ' ..;•..; -..O' ' . • " ' " ' t - ' . *' ; , ' . - . , . ' ' , 

83. •— tşt'anbul Milletvekili İsmail Sahcak'rn, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru öhdrgesi (6/20S) 

84. —İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'jri, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/206) 

85. -*- İstanbul Milletvekili Isnıail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası* Kâğıthane deresinih ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2Ö8) \ 

86. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

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

88. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillef *in, arsa sertifikalarına ilişkin Mar 
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/2İl) 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/212) 

90. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Öriergesi (6/214) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

93. —- Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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94. —Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vak
fı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaâte-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının'bacın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/222) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi İçin bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl tlçesi Çullar 
' Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/224) 
102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 

ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/225) 
103. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu 

projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 
104. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı tlçesi ile 

çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin, Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/227) 

105. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan 
doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

106. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tline SSK hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/229) 

107. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Ayrancı - Kûzım-
karabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer 
ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

108. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

109. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir 
- Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

110. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
fiOVNANİAN'ari özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

111. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

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

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

114. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

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

117. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandık
ları sikıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

119. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

120. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

121. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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122. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

124. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak or
dudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/247) 

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

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

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

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

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

130. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de yapıldı
ğı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/256) 

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

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

133. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köprü-
üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

135. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

136. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi in
diriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/262) 
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137. —> Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) . 

138. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

139. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

140. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından 
birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266) 

141. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçak
çı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) 

142. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

143. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

144. _ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

145. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

146. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

147. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

148. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) ' 

149. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/274) 

150. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından'hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

151. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 
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152. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

154. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

155. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

156. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

159. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.Merin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

162.—Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

163. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288). 

164. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

165. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 
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166. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) „ 

167. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

168. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

169. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

171. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü, soru önergesi (6/298) 

173. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

174. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

175. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

176. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

177. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

178.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

179. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

20 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

183. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

184. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

185. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

186. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

188. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

189. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

190. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

191. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

192. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline 
dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/319) 

193. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

194. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
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196. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi İmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) • 

197. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında 
bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/324) 

198. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

199. _ İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

200. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) " -

202. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

" 203. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

204. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

205. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

206. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tu
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

207. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

208. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

209. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 
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210. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

211. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

212. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

213. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü, soru önergesi (6/345) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişlen Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

217. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin il
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

219. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

221. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

223. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

225. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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226. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

227. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Kafabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner 'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye, ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

230. — Kütahya Milletvekili Ahmet Deriri'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

231. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

232. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

233. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) . 

234. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

235. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

236.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

237. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

238. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/370) 

239. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

24 
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240. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

241. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

242. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

244. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

245. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

246. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

247. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

248. —Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

249. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

250. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

251. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

252. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

253. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

254. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 
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255. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

256. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

258. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

250. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

260. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

261. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

262. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğtu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

263. — İstanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

265. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

266. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

267.— Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

268. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

269. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

270. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

271. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

272. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önemesi (6/404) 
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273. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta Hine yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

274". — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

275. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

276. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

277. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

278. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

279. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

280. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneciklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

281. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'Ie ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

282. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/414) 

283. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

284. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

285. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

286. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, perspnel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

287. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420). 

288. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

289. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

290. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
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•İ.'— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına îlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; y 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. —Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 19Ö ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tari
hi : 30.6.1992) 

8. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 

X 9. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 
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X 10. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 11. — Sendika Özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 12. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 13. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 14. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 15. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

16. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

17. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

18. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 19. — 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) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Kırklareli Milletvekili îrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile izmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

21. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

22. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line 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) 

23. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 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 24. — 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 25. — 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) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısıve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

27. — 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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28. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği 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 30. — 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 31. — 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) 

' 32. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

33. — thraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

34. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal tşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

35. — 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 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

36. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

., 37. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

38. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

39, — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 40. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

41. •— Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

45. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

4 9 . — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ye Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı': 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 50.— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 51. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

53. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

55. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raooru 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ye 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992). 

65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Ar kadısının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

68.— Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

70. •— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 
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X 72. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun. Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

74. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, iyi Komşuluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) . 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Kasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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83. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

84. —. Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 86. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 87. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

90. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

91. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

92. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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