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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Polonya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevhe-
ri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/621) 

2. — Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri
ne gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba
kanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı .^keresi (3/622) 

3. — Çekoslovakya'ya gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/623) 
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4. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'nün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/624) 9 

5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif 
Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'
un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/625) 9 

6. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktu-
na'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'm vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/626) 9 

7. — Kanada'ya ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/627) 10 

8. — İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/628) 10 

9. — Suriye'ye gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faral-
yalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/629) 10 

10. —Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/630) 11 

11. — İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'nün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/631) 11 

12. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nev
zat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet 
Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/632) 11 

13. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, (9/3) Esas Numaralı Soruş
turma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/72) 12 

14. — Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/633) 12:13 
15. — Siyasî parti grupları adına başkanvekillerinin ve grubu bulunmayan 

diğer parti milletvekillerinin, Kafkasya ve Abhazya'da cereyan eden olayların 
durdurulmasına, insan haklarına dayalı bir çözüm bulunmasına, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsilen bir heyetin bölgeyi ziyaret etmesine ve bu hususta 
bir temenni kararı alınmasına ilişkin müşterek önergeleri (4/77) 57:58 

— 2 — 



T.B.M.M. B : 14 1 3 . 1 0 . 1 9 9 2 

• V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğu
na İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/539) (S. Sayısı : 172) 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya 

Milletveki Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, DYP Grup Başkanvekîlleri Adana 
Miletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana gelen olayları 
açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 tarihli 
ve 12 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/19, 8/20, 8/21) 

B) ÖNGÖRÜŞMELER , 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İli
nin sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisin
de yaşamasını temin etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/12) 

VII. — SEÇİMLER i 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇlM 
1. — İçişleri; Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Kö1-

yişleri; Sağlık ve Sosyal İşler; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçim 
2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliklerine seçim 
3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine seçim 
4. — Dışişleri Komisyonu üyeliğine seçim 
5. — (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğine seçim 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul, Ankara, İzmir Bü-

yükşehir belediyelerinin kurduğu şirketlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı is
met Sezgin'in yazılı cevabı (7/229) c 

2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Belediyelere alınan işçilere 
ve sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü'nün yazılı cevabı (7/306) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlar Kurulu üyelerine 
tahsis edilen lojmanlarla makam odaları için yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/314) 
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4. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, ET-BALIK Kurumu'nun 
özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın 
yazılı cevabı (7/329) 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İlinin yakacak so
rununa ve hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/336) 

6. —Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, Muğla'nın Bodrum İlçesinde 
araştırma denizaltısı inşa eden şahısa engellemeler yapıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/345) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.C.D.D. ekspreslerinin Kütah
ya Garında durmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu'nun yazılı cevabı (7/351) 

8. — Ordu Milletvekili Nabi Poyraz'ın, İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı 
cevabı (7/359) 

— o 

•I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak beş oturum yaptı. 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, Kuzey Irak'ta kurulan Federe Kürt Devletinin varlı

ğının üstü kapalı şekilde dört aydan beri sürdüğüne, şu anda bunun sadece adının konduğuna; 
ekonomik vebuna bağlı olarak da askerî gücünün artırılması için, petrol bölgesi olan Kerkük'
ün de Batılılarca bu federe devlete bağlanmak istendiğine; Türkiye ile bir federasyon çatısı al
tında biri eşilirse, yakın gelecekte Türkiye'den toprak koparma ve Türkiye'yi bölme senaryosu
nun gündeme getirileceğine; 

Bolu Milletvekili Avni Akyol, öğretmenlere, öğretim yılına başlamadan evvel ödenmesi 
gereken öğretim yılına hazırlık ödeneğinin hala verilmediğine; bu konuda Hükümetin ye Millî 
Eğitim Bakanının görevde kusuru ve ihmali olduğuna, bu nedenle, öğretmenlere verilen ümit 
ve güvenin zedelenme noktasına geldiğine; 

Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün, eğitim çağındaki Türk gençliğinin yurt, okul, 
ders araç-gereç eksikliklerinden kaynaklanan sorunlarının devam ettiğine; öğretmen tayinleri
nin zamanında yapamamasından dolayı birçok okulun kapalı olduğuna; her millî eğitim ba
kanının ayrı bir millî eğitim politikası uyguladığına, 

llşkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Birleşimi yöneten Başkanvekilinin gündem dışı söz alan konuşmacılara ayrılan süreleri ta

kibine ilişkin tutumu konusunda usul görüşmesi açıldı. 
Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, vermiş oldukları (10/13) numa

ralı Meclis araştırması önergesinin genel görüşme önergesine çevrilmesine ilişkin önergeleri okun
du; Başkanlıkça, gereğinin yapılacağı açıklandı. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108), (S. Sayısı.: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 
görüşmelerine devam edildi. 20 nci madde üzerinde verilen bir önerge için yapılan oylamalar
da karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından: 
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13 Ekim 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.44'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Cemal öztaylan Işılay Saygın 
Balıkesir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya 
Kâtip Üye 

• — , c _ ;—_ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
13.10.1992 Salı 

Teklifler 
1. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmâr Kanununa 

Geçici bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/467) (Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1992) 

2. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 2 Arkadaşının, 9.6.1935 Tarihli ve 2004 
Sayılı îcra ve İflâs Kanununun 72 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekilfi (2/468) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1992) 

3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 22 Arkadaşının, 2.5.1972 Tarih ve 1586 
Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/469) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1992) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 14.6.1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/470) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1992) 

5. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Emekli Sandığı Kanununa Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/471) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.10.1992) 

6. — Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu ve 3 Arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/472) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eser
leri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Birçok Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/473) (Adalet ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.10.1992) 

8. —Samsun Milletvekili Ali Eser ve 2 Arkadaşının, Samsun İli 19 Mayıs İlçesi İsminin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/474) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi ,': 7.10.1992) 
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Yazılı Soru önergeleri 

1. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne 1992 yılı için Genel Bütçe
den ve fonlardan ne kadar yatırım planlandığına ve 1993 yılı yatırımlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/404) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Bakanlığa bağlı 
Devlet Su İşleri, Karayolları ve tiler Bankası genel müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/405) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.10.1992) , ; 

3. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 20 Ekini 1991 tarihinden itibaren Ba
kanlığa bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Köy Hizmetleri genel müdürlükleri tarafından ger
çekleştirilen ihalelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/406) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.10.1992) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Bakanlığa bağlı 
Orman ve Ağaçlandırma Genel Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Or
man Bakanından yazılı soru Önergesi (7/407) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1992) 

5. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Bakanlık 
tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/408) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 0.10.1992) 

6.—Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İli Sarımsaklı yenileme projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru Önergesi (7/409) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.10.1992) 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri'ye doğalgaz getirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/410) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.10.1992) 

8. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İli Sarıoğlan projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1992) 

9. —- Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri Bünyan İlçesi Tazin projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.1992) 

/ No : 15'c l inç i Ek 

GELEN KÂĞITLARA EK 

13 . 10 . 1992 Salı 

Tezkereler 
1. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/744) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/745) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 
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3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller, Esat Bütün ve Saffet Topaktaş'ın Ya
sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/746) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.9.1992) 

4. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/747) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

5. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/748) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

6. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/749) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları. Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

7. — Eskişehir Milletvekili ibrahim Dedelek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/750) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/751) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1992) 

9. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/752) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

10. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/753) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

11. —^Malatya Milletvekili Gazi Barut'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/754) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurezzak Yavuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/755) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

13. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/756) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/757) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

15. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/758) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

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

da bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 
(Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Polonya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşü

ne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tamu ÇillerUn vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/621) 

BAŞKAN —• "Sunuşlar" kısmında/Cumhurbaşkanlığı 
rinize sunacağım : 

tezkereleri vardır; okutup bilgile-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlcanlığına 
Polagrâ 92 Tarım Fuarının açılışına katılmak üzere, 2 Ekim 1992 tarihinde Polonya'ya gi

decek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar; Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. „ 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. —- Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhuriyetlerine gidecek olan 

Jtirizm Bakanı AbdulkadirAteş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Dur
muş Fikri Sağlar'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/622) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kafkas ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile turizm ilişkilerini geliştirmek maksadıyla 
görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Ekim 1992 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve 
Kırgızistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne ka
dar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'm vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Çekoslovakya'ya gidecek olan İçişleri Bakanı ismet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçiş

leri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/623) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güvenlik İşbirliği Protokolünü imzalamak üzere; 4 Ekim 1992 tarihinde Çekoslovakya'ya 

gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî Sa
vunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı

şişleri Bakanlığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/624) , 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 44/3 üncü Dönem Toplantısına katılmak üzere, 

4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/625) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs Yatırım Bankasının açılışına katılmak üzere; 2 Ekim 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşü
ne kadar, Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/626) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık İşbirliği Anlaşmasını imzalamak üzere; 6 Ekim 1992 tarihinde Çin Halk Cumhuri
yeti'ne gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, 
Orman Bakanı Vefa Tanır'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN •— Bilgilerinize sunulmuştur : 

7. — Kanada'ya ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakam Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/627) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7 Ekim 1992 tarihinden itibaren, "özürlüler 10 Yılı*' ile ilgili bakanlar düzeyindeki hazır

lık toplantısına katılmak üzere; Kanada'ya ve aynı konudaki Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunda yapılacak görüşmelere katılmak üzere de Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet Bakanı tbrahim Tez'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur j 

8. —İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/628) 

BAŞKAN-—Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
özel olarak 8 Ekim 1992 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın 

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur : 

9. — Suriye'ye gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönü
şüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/629) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak elektrik şebekesinin birbirine bağlanması projesi ile 

ilgili olarak anılan ülkelerin bakanları arasında yapılacak toplantıya katılmak üzere; 10 Ekim 
1992 tarihinde Suriye'ye gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dö
nüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur : 

10. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/630) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi ve idarî reform ile görevli kuruluşlarla görüş
melerde bulunmak üzere; 10 Ekim Î992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şerif 
Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur : 

11. — ingiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/631) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bölgesel ve uluslararası konularda ikili görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Ekim 1992 tari

hinde İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur : 

12. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, içişleri Bakanı ismet Sezgin'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/632) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Silahlı Kuvvetler Gününe katılmak üzere, 8 Ekim 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriye
tine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Ba-
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kanlığına, İçişleri Bakanı'tsmet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı . 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur : 
13. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, (9/3) Esas Numaralı Soruşturma Komisyo

nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/72) 
BAŞKAN -— Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 18 inci maddesi gereğince, 

üyesi bulunduğum (9/3) esas numaralı İmar Bankası ile ilgili Soruşturma Komisyonu üyeliğin
den istifa ediyorum. ' 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnce
leme Komisyonu Raporu (3/539) (S. Sayısı; 172) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 172 sıra 
sayılı raporu vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvellerin içindekiler 

incelenerek, kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzün 156 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ahmet Neidim 
(Sakarya) 

TBMM Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
14. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/633) 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekilinin izinli sayılmalarına dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

(1) 172 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları, Başkanlık Divanının 6.10.1992 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 

Başkanı 
Ankara Milletvekili Melih Gökçek, hastalığı nedeniyle 8.5.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 21 gün, 
İstanbul Milletvekili Cem Kozlu, hastalığı nedeniyle 22.5.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 34 gün, 15.9.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 21 gün, ( 

Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar, hastalığı nedeniyle 1.6.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 49 gün. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oylarınıza sunacağım. 
Ankara Milletvekili Melih Gökçek, hastalığı nedeniyle 8.5.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 21 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tstanbul Milletvekili Cem Kozlu, hastalığı nedeniyle 22.5.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 34 gün, 15.9.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 21 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar, hastalığı nedeniyle 1.6.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 49 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletvekili Oğuz-

han Asiltürk ve 22 arkadaşının, DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Baş-
kanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde mey
dana gelen olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 tarihli ve 12 nci 
Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/19, 8/20, 8/21) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 7.10.1992 tarihli 12 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil
türk ve 22 arkadaşının, DYP Grup Başkahvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanve-
kili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana ge
len olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 tarihli ve 12 nci Birleşiminde açılması kabul * 
edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

— 13 — 



T.B.M.M. B : 14 13.10.1992 0 : 1 

Hükümet?... Yerinde. 
içtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 

parti grubu veya gruplarına aittir. İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adı
na birer üye ile, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecek ve bu suretle genel görüşme 
tamamlanmış olacaktır. 

Alınan karar gereğince, konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 30'ar dakika, önerge 
sahibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Balcılar, Kafkasya Bölgesinde meydana gelen gelişmeler ko
nusundaki, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler ve arkadaşlarının önergesine katıldığını 
bir önergeyle Başkanlığımıza bildirmişlerdir; Genel Kurula sunuyorum. 

önerge sahibi olarak kim konuşacak efendim? 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — önerge sahibi olarak ben konuşacağım Sayın 

Başkan... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Grupların önergeleri ayrı ayrı olduğuna göre... 

BAŞKAN —• Tabiî, her önerge sahibi ayrı ayrı lÖ'ar dakika konuşabilecektir. 
Önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Dinçerler. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Parla

mentoya ve Başkanlık Divanına, bu konuya verdiği önemden ve konuyu gündeme erken alma
sından dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Balkanlarda çok büyük bir facia yaşanmaktadır. Bosna Hersek, Avrupa'
nın göbeğinde büyük bir Sırp mezalimi yaşamaktadır ve Avrupa ülkeleri, Batı dünyası, Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyi, maalesef, bu acı gerçek karşısında, sadece aciz bir görüntüyle, 
bütün dünyanın önünde mahcup olmaktadır. Bunu, hepimiz çok kez burada konuştuk. 

Kafkasya'daki olaylara baktığımız zaman, gerçekten, çok büyük bir endişenin, Kafkasya 
için de yaşanması gerektiğine kani oluyoruz. Hemen sözümün başında, Şevardnadze'nin bir 
sözünü Yüce Meclise hatırlatmak istiyorum: Şevardnadze, Gürcistan'ın veya Kafkasya'nın bir 
Beyrut olmasından veya Balkan problemlerini yaşamasından endişe ettiğini belirtiyor... Bu en
dişeye biz de katılıyoruz. 

Kafkasya, tarihin ilk döneminden beri, son derece karmaşık bir yapıya; hem dil, hem ırk, 
hem kültür, hem de bölge açısından çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Bu bölgede, özellikle Kuzey 
Kafkasya'da, Azerbaycan'ın kuzeyindeki bölgelerde 50'yi aşkın dil konuşulmakta ve kökleri 
aynı bile olsa, çok sayıda, farklı etnik gruplar ve kültür grupları yaşamaktadır. Dolayısıyla, 
bu bölgedeki herhangi bir yanlışlığın, herhangi bir hatanın, dünyanın başına büyük işler aça
cağı kanaatindeyiz. Bu, genel kanaatimizdir; onun için böyle bir önerge verme ihtiyacını duyduk. 

Meseleyi şöylece toparlarsak: Azerbaycan, kuzey ve güney olmak üzere bölünmüştür. Gü
ney Azerbaycan İran hudutları içerisindedir; ama, Türkî Azerbaycan'da yahut da bugünkü müs
takil Azerbaycan'da bizi memnun eden birtakım gelişmeler olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti süratle bu devleti tanımıştır; fakat, bu devletin, yetmiş yıllık komünist rejimden kurtulma
sından sonra, kendisini demokratik hayata uydurmasında büyük meseleler vardır, zorluklar 
vardır; demokratikleşme yönünden, maddî yönden ve manevî yönden yardım ihtiyacı vardır. 
Bunların hepsinin bir anda verilmesi de mümkün değildir, bir absorpsiyon kapasitesi vardır. 
Dolayısıyla, orada belli bir sıkıntının yaşanacağını biliyoruz. 
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Bunun yanında, ne olursa olsun, gerek dinî bakımdan, gerekse başka açılardan, civar kom
şuların, Azerbaycan'a komşu olan diğer ülkelerin, Azerbaycan'ın geleceği üzerinde belli tasav
vurları ve tasarrufları olacaktır. Bütün bunları dikkatîe değerlendirmemiz gerekmektedir ve 
oradaki insanların tarihî haklarının kendilerine iadesi söz konusudur. 

Ermenistan, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsız bir devlet haline gelmiştir 
ve bölgede, Azerbaycan ile ciddî bir ihtilaf halindedir. Karabağ'da kan dökülmektedir. Bunun 
yanı sıra, Ermenistan bizim komşumuzdur, yıllardır -Osmanlı döneminde de- beraber yaşadı
ğımız bir ülkedir; ama bağımsızlığını elde ettikten sonra, Ermenistan, Türkiye üzerindeki tari
hî toprak taleplerinden yani Kars, Ardahan gibi bölgelerin kendisine verilmesi taleplerinden 
vazgeçmediği gibi, Karabağ ve Azerbaycan üzerindeki haklarından da hiçbir şekilde vazgeçmi
yor. Öbür yandan da, bütün dünyayı, 1915 hadiselerini bahane ederek, sözde soykırım olayla
rını büyüterek ve çok büyük bir lobi teşkilatı oluşturarak, Türkiye'nin aleyhine döndürmeyi 
becerebiliyor. Bütün bunları yaptıktan sonra da, dönüp, "Türkiye Cumhuriyetiyle çok yakın 
ilişki kurmak istiyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti beni tanısın" diyor... 

Bu noktada biz de diyoruz ki, Ermenistan bu taleplerinden vazgeçmedikçe ve özellikle 
1915 meselesini kaldırma konusunda iyi niyetini göstermedikçe, Türkiye Cumhuriyetinin, Er
menistan'ı tanımasını geciktirmesi lazım. Tabiî, komşumuzdur, önünde sonunda tanıyacağız; 
ama, bir düşünce ve bir müzakere sonunda, bunları dikkate alarak ve Türkiye'nin menfaatla-
rını yücelterek tanıma işine girmemiz lazım. 

özellikle Karabağ'daki meseleden dolayı, gerek Azerbaycan'ın, gerekse Ermenistan'ın bey
nelmilel kurumlara üyeliği söz konusu olduğu zaman, maalesef, tespitimiz odur ki, özellikle 
uluslararası kurumlar ve Avrupa'daki kurumlar, Ermenistan'ın lehine bir tavır koymaya müte
mayildirler. 

Hükümetimizin, bürokrasimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her kanadının bu en
geli yenmesi lazım. Bununla karşılaşacağımız çok açıktır. 

Buradan hareketle, Gürcistan meselesine baktığımız zaman, olayı şöyle tespit ediyoruz : 
Gürcistan, 1921 senesinde bağımsızlığını ilan ediyor ve bir anayasa yapıyor. Bu anayasadan 
sonra, 1925 senesinde Abhazya'da yaşayan insanlar da bir anayasa yapıyorlar ve "Abhazya" 
olarak bu anayasayı ilan ediyorlar. Bu anayasa, bağımsızlık anayasasıdır ve Gürcistan bu ana
yasayı kabul etmiştir. Abhazya, daha sonraki gelişmelerle, gerek Sovyetler Birliğinin 1977'lerdeki 
anayasasına dayalı olarak, gerekse o aradaki gelişmeleri de dikkate aldığımız zaman, Sovyetler 
Birliğinin bağımsız Gürcistan Devleti içinde bir özerk cumhuriyet haline geliyor; ama, dağıl
madan sonra, Gürcistan, âdeta, Abhazya'nın eski varlığını, özerk cumhuriyet oluşunu ve hat
ta kendilerinin de kabul ettiği 1925 Anayasasına göre müstakil 16 ncı cumhuriyet gibi bir cum
huriyet olduğunu kabul etmiyor. Bugüne kadarki tutumunda da, Hükümetimizin -bizim inti
hamız öyledir, yanlış olabilir; burada onu duymak istiyoruz- gerçekten, bütün bu hukukî varlı
ğına rağmen, ilan edilmiş ve kabul edilmiş anayasalarına rağmen, Abhazya'nın yokluğuna da
yalı bir politika güttüğüdür. 

İstenilen şey, gerçekten, başlangıç olarak, bu iki anayasanın dikkate alınması ve meselele
rin ondan sonra müzakere yoluyla çözülmesidir ve kan dökülmesinin durdurulmasıdır. Bu ko
nuda da geniş konuşacak arkadaşlarımız var, sanıyorum onlar da bunu belirtecekler. 
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Gamsahurdia'yı yakalama bahanesiyle, mevcut hükümet, Abhazya'nın başkentine kadar 
girmiş, çatışmalar belki bu vesileyle yoğunlaşmış ve artmış ve yüzlerce kişi ölmüştür ve halen 
de ölmektedir. 

Abhazya, kendi güvenliğini sağlamak için, Kuzey Kafkasya Bölgesinde bir konfederasyon 
oluşturulması yolunda gayret etmiş veyahut da bu gayretlere katılmıştır. Orada, aşağı yukarı 
altı veya yedi ülke, "Kuzey Kafkas Konfedarasyonu" diye bir konfederasyon oluşturmaktadır
lar. Bu konfederasyon veya Abhazya'nın şu anda ilan ettiği bağımsız varlığı, aslında, bizim 
tespitimize göre : 

1. Kan dökülmesini istemiyor, 
2. Varlığının tanınmasını istiyor, 
3. Gürcistan Devletiyle her türlü şart altında barışçı bir çözüm arıyor. Bu barışçı çözü

mün içerisinde özerk cumhuriyet olmak var, belki özerk bölge olmak var, belki bir federal söz
leşme imzalamak var. Yani, her halükârda kan dökülmesine son vererek, bir barışçı yaklaşım 
içerisinde, bölgenin huzura kavuşmasını istiyor. Biz de Hükümetimizin bu görüşü benimseme
sini istiyoruz. Diliyoruz ki, oraya bir an evvel insanî yardım da ulaşsın. Yani, siyasî ve hukukî 
meselenin çözümüyle birlikte, insanî yardımın oluşması ve gitmesi de temel unsurlardan biri
dir. Bu meselenin gündeme gelmesinden bu yana, Hükümetimiz oraya bir uçak dolusu malze
me göndermiştir; bundan dolayı Hükümetimize ve bu işe emeği geçenlere teşekkür etmek iste
riz; ancak, bir uçak dolusu malzemenin, hiçbir şekilde -gelen kış karşısında- oradaki insanlara 
kâfi gelmeyeceği de meydandadır. O bakımdan, sürekli yardım yapılması gereğini bir kere da
ha teyit etmek istiyoruz. 

Ayrıca, çok net ve açık olarak, Gürcistan ile komşuluk münasebetlerimizi bozmayacak, 
ama adil ve kalıcı bir çözüme yol açacak öneriler konusunda da, Hükümetimizin, Gürcistan 
nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmasını istiyoruz. Dolayısıyla, gerek Kafkasya'nın yeni bir Bal
kanlaşma modeline dönüşmemesi, gerek akan kanın durdurulması ve gerekse, gerçekten dev
letler hukukuna ve hakkaniyet esaslarına göre hakkı olanlara haklarının verilmesi için, Hükü
metimizin, bundan biraz daha aktif ve kalıcı bir tedbirler manzumesini benimsemesini rica 
ediyor ve bunu Hükümetten bekliyoruz. 

Bu düşünceler ve duygularla Yüce Meclise saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dinçerler. 
önerge sahipleri adına başka konuşmak isteyen?.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak ve grup adına 

konuşmamı birleştirerek yapmak istiyorum. Gerekiyorsa Grubumuza konuşma sırası geldiğin
de, iki süreyi birleştirerek konuşabilirim... 

BAŞKAN — Peki efendim. . 
önerge sahipleri adına başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Gruplar adına ilk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sadi Pehlivanoğlu istemiş

lerdir. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin muhterem milletvekilleri; Kafkasya ile ilgili genel görüşmede, Anavatan Partisi Grubu 
adına fikirlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, gerek Gru
bum gerekse şahsım âdına Yüksek Meclisi hürmetle selamlarım. 
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Muhterem arkadaşlar, Danışma Kurulunda bu genel görüşmenin günü belirlenirken, "me
sele çok mühimdir; alakalı Hariciye Bakam burada olsun. Türkiye'de olsun, Mecliste olsun; 
bizzat kendileri, sorularımıza, Yüksek Meclisin fikirlerine cevap versin ve aydınlatsın", diye 
bugün tensip edilmişti; ama, bakıyorum ki, Hariciye Bakanı burada değil... Herhalde çok mü
him işleri var!., İnşallah o mühim işlerinin mühim neticelerini görmek bize nasip olur. 

Muhterem arkadaşlar, devletlerin asgarî yarım asrı kapsayan millî politikaları; bu meyan-
da, millî dış politikaları mevcut olmalıdır. Devletiri millî dış politika hedefleri, siyasî parti ikti
darlarına göre değişmez; çünkü, bu hedefler, o milletin uzun vadeli menfaatlarına uygundur. 

Yetmiş senedir Türkiye Cumhuriyetinin belirli bir millî dış politikası mevcut değildir. Yet
miş senedir, hiçbir siyasî iktidar, dış politikada bir kast sınıfı haline gelmiş olan Türk Hariciye
sini aşamaz. Hükümetler, ancak ona tabî olur. * ' ' . 

Milletlerarası platformlarda, devletimizin hak ve menfaatları mevzubahis olduğu zaman, 
görürüz ki, bizi destekleyen bir tek dostumuz dahi mevcut değil. Biz herkesin dostu; fakat, 
bizim hiçbir dostumuz mevcut değil... Bu nasıl dış politika muvaffakiyeti ve stratejisi, bir türlü 
anlayamıyorum... Anlayan varsa,-herhalde- benden sonra kalkar konuşur. 

İsrail ve son kurulan Türk devletlerini bütün dünyada ilk tanıyan ülke biziz; fakat sıra 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelince, Afrika'daki çadırlı devlet dahil, imparatorluktan 
dost olarak kalan Pakistan dahi bizim yanımızda yer almadı ve Kıbrıs'ı tanımadılar. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Nasıl tanımadı?.. Başkanı tanıdı da, bizim Hükü
metimiz tanıttırmadı! 

ŞADt PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Lideri olacağız diye... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Onlar tanımak için geldi... 

BAŞKAN — Devam edin Sadi bey, devam edin lütfen. 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Devamla) — Devam edeceğim Sayın Başkan. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Düzeltmek istedim Sayın Başkan... > 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 
Buyurun efendim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Asiltürk herhalde konuşmak

tan istinkâf etti; kendi fikirlerini benim tekrar etmemi istiyor... 
Lideri olacağız diye övündüğümüz diğer Türk cumhuriyetleri ise başka bir Türk devletini 

tanımaktan istinkâf, ettiler. Yetmiş senedir bir tek dost devleti dahi temin edemeyen bu hariciye 
politikasına ve onu temsil edenlere hesap soracak bir tek iktidar ortaya çıkmadı. 

Bosna-Hersek ve Azerbaycan meseleleri Yüksek Meclisinize gelince, huzurunuzda hamasî 
nutuk yarışmasına giren Hariciye Bakanının bir senedir, bu meselelerde, milletlerarası platformda 
devletimizin politik varlığını ispatlayan bir tek öncü hareketine şahit olmadık. Çekilen nutuk
lar burada kaldı. Burada söylenen sözlerin, taahhütlerin takipçisi olmadık, hepsini unuttuk 
gitti. İnanıyorum ki, Kafkasya meselesinde de, aynı heyecan verici beyanlarla bizi uyutup gide
cektir. 

Muhterem miîletekilleri, son Rus İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Kafkasya kaynamaya 
başladı. Kafkasya'da cereyan eden hadiselere -siyasî ve ekonomik her konuya- Türkiye'nin 
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bigâne kalması mevzubahis değildir. Hükümetin, bu hadiseleri tespit etmesi, takip etmesi ve 
millî menfaatlarımıza uygun olarak yönlendirmeye çalışması icap eder. 

Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki yerdir. Nüfusu beş milyon civa
rındadır. Abhazya, Âdidey, Karaçay-Çerkez, Babardey-Baklar, Dağıstan, Çeçenistan, Kıyışap-
si, Kuzey-Güney Osetya halkının yüzde 80'i Müsîümandır. Bu insanlar, Sovyet İmparatorluğu 
hegemonyasından kurtulduktan sonra, huzur içinde, insan haysiyetine uygun olarak yaşamak 
istemektedirler; mesele bundan ibarettir. : . , . ' . 

Kuzey Kafkasya'daki problemi bir Hıristiyan-Müslüman çatışması haline gitermek iste
yenler, meseleji saptırmakta, bölgede yeni bir Beyrut yaratmak istemektedirler. Bu hususa dikkat 
edilmesi lazım. Mesele, etnik bir hareket değildir. Bölgede, ayrıca, Rus, Ermeni, Yahudi ve Rum 
unsurları da vardır. Bütün bu unsurlar arasında ayrılıkçı bir hareket mevcut değildir. 

Coğrafî bakımdan da, nüfus bakımından da, Kafkasya'da, Azerbaycan'dan sonraki en 
büyük topluluk, Dağıstan'dır. Nüfusun yüzde 70'i Türk ve Müslüman, yüzde 10'u Ermeni ve 
Yahudi, yüzde 20'si Rus'tur. Bu etnik gruplar arasında tam bir uyum vardır. Bunlar, Rusya 
ile -kavgasız şekilde- savunma anlaşması yaparak kendi cumhuriyetlerini kurmak istiyorlar. 

Çeçenler, Dağıstan'ın komşusu olup 500 bin civarında nüfusa sahiptirler. Ayrıca şimalî 
Kafkasya'da'da gene bir miktar Çeçen var. Anlaşmalı veya silahlı mücadeleyle -her ne suretle 
olursa olsun- cumhuriyetlerini kurmak istiyorlar. Ekonomik gücü ve aktivitesi en kuvvetli olan 
grup, bu gruptur. Dağıstanlar ve Çeçenler, ekonomik bakımdan bugün tamamen Rusya'ya ba
ğımlıdırlar. Petrol ve doğal gazlan vardır; ama, rafineri tesisleri Sovyetler Birliği'nde. Daha 
önce Azerbaycan'daki tesislerden istifade etmişler. Halen bütün bölgede -yalnız Dağıstan'da 
değil, bütün bölgede- yiyecek sıkıntısı had safhada; ekmek ve şeker ihtiyaçları var; tarımları 
zayıf; hayvancılık ileri; fakat pazardan mahrum. Bütün Kafkas Bölgesi halkı Türkiye'ye çok 
bağlı ve bölgedeki Türkler ve Hıristiyan olmayan unsurlar, yani Müslümanlar, kökenlerinin 
Türkiye Türkleriyle bir olduğu kanaatinde. Bu bakımdan, Türkiye'nin, bölgede psikolojik avan
tajı vardır; ilgi duyması lazım. Acilen, yeterli yiyecek maddesi yollamak lazım. Ayrıca, şeker, 
un ve konfeksiyon ürünleri, mal mukabili ihraç edilebilir -duyduğuma göre, Kızılay, yakında 
bir gemi yükü muhtelif ihtiyaçları bu bölgeye sevk edecektir. Kızılayın bu faaliyetine, huzuru
nuzda teşekkür etmek istiyorum- misal verirsek, halen Dağıstan'da koyun etinin kilosu 1 do
lardır; fakat Türkiye'de, bildiğiniz gibi, koyun eti 6 dolar civarındadır. 

Ayrıca, Türkiye'den, kendi ekonomik kalkınmalarını temin etmek için teknik heyetler is
temektedirler. Dışişleri Bakanlığından, Türk dünyası ve Kafkasya ile ilgili ciddî bir organizas
yon mevcut değildir. Dışişleri Bakanlığı, bu bölgelere ait ciddî doküman ve bilgilere sahip ol
madığı gibi, hadiseleri günü gününe takip eden ve değerlendiren bir imkâna da sahip değildir. 
Yakında, Yüksek Meclisiniz adına Özbekistan'a yaptığım seyahatten evvel, Dışişleri Bakanlığı
nın alakalı memurları Meclise gelip bize brifing verdiler. O brifingte, Dışişleri Bakanlığı tem
silcilerinden, Özbekistan'da yatırım ve ticaret yapan Türk şirketlerinin ismini istedim ve nasıl 
bir yatırım yapıyorlar, nasıl ticaret yapıyorlar diye sordum.. 

Muhterem milletvekilleri, bu, alakalı diye kurdukları Dışişleri Bakanlığındaki dairenin tem
silcileri hiçbir bilgiye sahip değiller; Özbekistan hakkında herkesin bileceği genel bilgileri ver
mekle yetindiler. 
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Abhazya meselesi etnik bir mesele değildir. Nitekim, Abhazya sınırları içinde toplam 535 
bin nüfus vardır, Bu nüfusun ancak yüzde I8'i Abazadır; yüzde 13'ü Ermeni, yüzde 17'si rus, 
yüzde 10'u da Rum'dur. 8 ilâ 10 uncu Yüzyıllarda, Abhazya'da bir imparatorluk mevcuttu. 
Bu bölge, üçyüz sene de Osmanlı İmparatorluğunun himayesinde hayatiyetini devam ettirdi. 
1921'den 193 l'e kadar, ikinci defa müstakil bir devlet oldu. 

Abhazya Cumhurbaşkanı, parlamento seçimiyle işbaşına gelmiştir. Bir müddet önce, Ab
hazya Cumhurbaşkanı, özel bir davetle Türkiye'ye geldi -muhterem milletvekilleri, bu husus
taki beyanlarımın sizer tarafından, devleti alakadar ettiği için, hassasiyetle dinlenilmesini istir
ham ediyorum- ve Başbakan ve Dışişleri Bakanından görüşme talebinde bulundu... Kabul et
mediler. Yalnız ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Abhazya Cumhurbaşkanını kabul edip 
görüştü. 

Peşmerge ve devlet olarak kurulmama mücadelesi yapılan bir Kürt devletinin temsilcileri 
diye bazı ayrılıkçı temsilcileri Türk Devleti ve Türk Hükümeti adına bağrına basmaktan çekin
meyenlerin ve tarihte ilk defa müstakil bir Kürt devleti kurmak için mücadelelerini âdeta zım
nen tasdik edip, onlara destek verenlerin, toprakları işgal edilmiş olan Abhazya Devletinin meşru 
mücedelesinin temsilcilerini kabul etmemesi, hem hayret vericidir, hem de düşündürücüdür. 

Irak'ı parçalayıp, kuzeyinde, yüzbinlerce Türkü de.hegemonyaları altına alan bir Kürt devleti 
kurulsun diye, Amerika ve Avrupa nezdinde bu bölgede Çekiç Güç'ün himayesini icat edenler, 
ve neticede bir Kürt Devletinin kurulmasını temin edenler, bu maharetlerini, bu dehalarını bi
raz da Abhazya ve bütün Kafkasya'da meydana gelen huzursuzluğun giderilmesi ve AGÎK Şar
tının uygulanması için kullansalar, acaba doğru olmaz mı? (DYP sıralarından anlaşılamayan , 
bir müdahale) 

Kimse kim... Siz de dahilsiniz, kim'e. Sabunla yıkanmış değilsiniz yani. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Ben, devlet perspektifinde Grubum adına konuşuyorum... Parti adına konuşursak, tutar 
tarafınız kalmaz. 

1977 Sovyet Anayasasına muvazi olarak 1978 Abhazya Anayasasına göre, bölgede, Gür
cistan ve Abhazya diye iki ayrı cumhuriyet kuruldu. Esasında, takrir sahibi Sayın Dinçerler 
Yüksek Heyetinize bu hususta bilgiler verdiler; ben bunları huzurunuzda tekrarlamak iste
miyorum. 

Vehbi Beyin söylediği gibi, burada bir anayasal boşluk doğdu. Boşluk doğunca, Abhazya 
Gürcistan'a müracaat etti ve dedi ki bu meseleyi görüşelim, bir hukukî statükoya bağlayalım. 
Abhazya, Gürcistan ile oturup konuşmayı beklerken, Gürcistan orduları gelip başşehirlerini 
işgal ve talan etti. Cevapları bu oldu... Tabiî, bu hadise, aynı zamanda, Gürcistan'ın imza etti
ği AGİK Şartına da aykırıdır ve onu da ihlal mahiyetini taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, elime geçen enteresan bir haritayı Yüksek Heyetinize göste
receğim. Tabiî, bizim Hariciye Bakanlığımızın bundan haberi olduğu İcanaatinde değilim. Bu 
vesileyle, onların vazifelerine de yardımcı olmuş oluruz. 

Bu haritaya göre, taa bizim Trabzon'a kadar olan bölge Gürcistan'a dahil edilmiş. Devleti 
ve vatanı bir düğün pastası mıdır ki, herkes, ötesinden berisinden kaşık sallıyor muhterem ar
kadaşlar?!. , 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) •— Sahipsiz, sahipsiz; Türkiye'nin sahibi yok! 
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SADÎ PEHLÎVANOĞUU (Devamla) — Herkes bir tarafına el atıyor... 
BAŞKAN — Efendim, "sahibi yok" demeyin, burada koskoca Parlamento var. Parlamento, 

Türkiye'nin sahibidir, vatandaşların temsilcisidir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -~ Peki Çekiç Güç ne yapıyor? 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Efendiler, bu bin yıllık vatanın ve Türk Devleti

nin bir sahibinin olduğunu herkese gösterecek bir silkinmeye ihtiyacımız var. Bu Hariciyenin 
dokümante ettiği Gürcistan'a vaki resmî ziyaretinden evvel Hükümet Başkanı Sayın Demirel 
havaalanında verdiği beyanatta şöyîft dedi: "Gürcistan'ın her türlü politikasını destekliyoruz." 

Bir şey demiyorum, desteklesin de; böyle demekle peşin bir angajmana girmiş oldu. Hal
buki, 14 Ağustosta, Gürcüler, Sohum ve Gagra kentlerini işgal etmişler, yağma ve zulüm yap
mışlar; müzeleri ve tarihî belgeleri talan ve imha etmişlerdir. Elbette ki, bu hareket, Gürcis
tan'ın imza ettiği AGİK Şartına aykırıdır. Tabiî, ben Sayın Demirel'de kabahat görmüyorum. 
Kabahat, kendisine bu notu sıkıştıran Hariciye misyonunda olsa gerek. 

Başta Karabağ olmak üzere, Kafkasya'da dökülen bu kanlar, insanoğlunun çektiği bu çile 
durmalıdır. Türkiye, bölgedeki sıcak savaşın durması, işgal edilen yerlerin iadesi ve AGİK Şar
tına uygun hareket edilmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermeli, Abhazya ile Gürcistan 
arasındaki anlaşmazlığın kansız halledilmesi için aracılık yapmalıdır. Türk Devletinin tarihî 
misyonu, bu hakemliğe müsaittir. Ne yazık ki, Türk Hariciyesi, Azerî-Ermeni ihtilafındaki ara
cılığı bile, İranlılara kaptırmıştır. Bölgede yaşayan insanlar aç ve perişandır. Onlara insanî yar
dım bir an evvel yapılmalıdır. 

Muhterem Başkana teklif ediyorum; uygun görülürse, Yüksek Meclisinizden bir heyetle 
Kafkasya'ya gidip, bu bölgede tetkikler yaptıktan sonra, Yüksek Meclise bilgi arzının münasip 
olacağı kanaatindeyim. 

Türk Hariciyesinin bu mevzuudaki bütün beyanlarını dikkatlice incelersek, görürüz ki, 
bunlar millî devlet politikasından uzak, bilgisizliğin ve sorumsuzluğun birer ifadesinden iba
rettir. Bu mevzuda, şimdiye kadar, Hikmet Çetin Beyin, Yüksek Meclisin huzurunda ifade et
tiği bütün beyanlar tatbikatta makes bulmayan, Yüksek Meclisin o andaki hissiyatına göre söy
lenmiş hamasî cümlelerden başka bir değeri olmayan beyanlar olmuştur. Azerbaycan toprak
larını zapt etmek ve oradaki Türkleri katletmek suretiyle büyük Ermenistan'ı kurmak isteyen
lere buğday yardımı yapmak suretiyle merhamet ve insanlık duygularını bütün dünyaya sergi
lemek yarışına girenler; o dünyaya, o merhametlerini sergiledikleri dünyaya, Türkiye'yi böl
mek için ayrılıkçı teröristlere yardım eden Batılı silah tacirlerine Kafkasya'da yapılan zulümle
ri, Azerbaycan'da. Bosna Hersek'te insanoğlunun imha edilmesini, insanî duyguları, insan hak
larını ve merhamet duygularını bir nebze hatırlatsalar, acaba doğru olmaz mı?. 

Esasen, 20 nci Asrın başında Türk dünyasında vuku bulan hadiseler karşısında devletimi
ze doğacak olan bütün fırsatlar bu millî politikadan yoksun Hariciye Bakanlığının davranışla
rıyla toptan heba olmak istidadındadır. Bu mevzuda, Türk Hariciyesinin, sistem, organizas
yon ve millî politika bakımından zayıf olan bu durumuna ilaveten, bu Yüksek Meclisin zabıt
larına geçmesi için -özellikle altını çizerek- şu hususu beyan etmek istiyorum : 

Türk Devletinin, bu zamanda doğan fırsatlar karşısında, Hikmet Çetin gibi bîr Hariciye 
Bakanına sahip olması, milletimiz ve devletimiz için bir kayıptır, bir talihsizliktir, bu tespiti
min haklılığının, şimdiye kadar ve bundan sonra da tevali edecek olan neticelerle sübut bula
cağına inanmaktayım. 
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Muhterem milletvekilleri, bir hususu Yüksek Meclisin nazarı dikkatine arz etmek istiyo
rum : Görüşmekte olduğumuz bu tip genel görüşmeler sonunda, grupları veya şahısları adına; 
fakat, Türk Milletini temsilen ifade edilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin fikriyatı, direktif
leri, görüşleri; bu tip genel görüşmelerin hemen akabinde, Hükümet tarafından aynen tatbik 
edilmek mevkiindedir. Tabiî, bu demokratik rejimin icabıdır. Bunu Türk Hükümetine ve bu 
husustaki politikaları yürüten Hariciye Bakanlığına hatırlatmakta fayda görmekteyim. 

Kafkasya, Türk cumhuriyetleri, Müslüman devletler ve diğerleriyle, millî çıkarlarımıza uy
gun, şahsiyetli bir millî politikaya kavuşmak için, Yüce'Allah'a dua etmekteyim. 

Yüksek Meclisi bu vesileyle tekrar saygıyla selamlar, hürmetlerimi sunarım. (ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 
Söz sırası, SHP Grubu adına Sayın Atilla Mutmah'dadır. 
Buyurun Sayın Mutman. (SHP sıralarından alkışlar) ' 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum, Sizleri, şahsım ve Grubum adına saygıyla se
lamlarım. 

Soğuk savaş yıllarını arkamızda bıraktığımız bir dönemde, barışın sağlanamamış olma
sından dolayı duyduğum endişe ve üzüntülerimi vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Barışı tehdit eden olayların çevremizde cereyan etmekte oluşu, endişe ve üzüntümüzü pe
kiştirmektedir, Biz, ötedenberi, barış halesinin yakın çevremizden başlayarak yayılmasına yö
nelik bir siyaset izleyegeldik ve bu politikamızı sürdürmek hususunda kararlıyız. Bu anlamda, 
Sayın Pehlivanoğlu'nun Dışişleri Bakanımıza ve Hükümet üyelerimize yönelik haksız saldırı
larını yerinde bulmuyorum. Geçmişte, kendi iktidarları döneminde, dış politikalarında, çok 
önemli günlerde, çok aşırı eleştiriye maruz bırakılabilecek kararlar aldıklarını söylemek isterim. 

Balkanlar ve Kafkasya'daki olaylar, Türkiye'nin çıkarlarını yakından ilgilendirmektedir. 
Hükümetimizin bu hususta gereken ilgiyi gösterdiğinden eminiz. Ben, partimizin görüşünü, 
bugünkü konumuz olan Kafkasya bölgesi üzerinde yoğunlaştıracağım. 

Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarını izleyen dö
nemde ve özellikle son aylarda, Kafkasya bölgesinde çok önemli gelişmeler vuku bulmaktadır, 
Bu gelişmelerin temelinde, bölgenin etnik özelliklerinin yanında, tarihten kaynaklanan iddia 
ve anlaşmazlıklar da yatmaktadır. Bu eğilimlerin, bölge ülkelerinin, zaman zaman birbiriyle 
çelişen çıkarlarıyla birlikte soğukkanlı bir şekilde incelenmesi gerekmekte ve oluşturulacak po
litikalara bu titiz tahlil yön vermelidir. 

Türkiye'nin bu gelişmelere olan ilgisi birdenfazîa faktörden kaynaklanmaktadır. Türkiye, 
her şeyden önce bir bölge ülkesidir. Güvenliğimiz ve geleceğimiz bu gelişmelerden etkilenmek
tedir. Bundan başka, bölge halklarıyla yakın akrabalık bağlarımız, ekonomik ve ticarî çıkarla
rımız vardır. Dolayısıyla, bu gelişmeler sağlıklı ve soğukkanlı bir şekilde değerlendirilerek, ül
kemizin yararına en uygun politikaların izlenmesi büyük önem arz eder. 

Bölgede, bugün bağımsızlığına kavuşmuş ülkeler ile Rusya federasyonu içinde yer alan özerk 
cumhuriyetlerin ve bölgelerin sınırlarının oluşumunda çok değişik etkenler ve çıkarlar rol oy
namıştır. Ayrıca, bağımsız devlet sınırlan içinde özerk cumhuriyetler ve bölgeler vardır. Bun
ların da merkezî otoriteyle ilişkilerinin iyi incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bütün 
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bunlardan başka, irili ufaklı her bir birimin, etnik bakımdan son derece karmaşık bir nitelik 
taşıdığı da unutulmamalıdır. 

Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle ortaya çıkan yeni siyasî ve sosyal durum, 
kaçınılmaz olarak Transkaf kasya'da da etkisini göstermiştir. Azerbaycan, Ermenistan ve Gür
cistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarının yanı sıra, özerk statüdeki bazı cumhuriyetlerde ve 
bölgelerde de, bağımısızlık hedefine yönelik milliyetçi akımlar destek ve hız kazanmış, çeşitli 
etnik gruplar arasında mevcut çatışma ve anlaşmazlıklar yeniden su yüzüne çıkmıştır. 

Bu gelişmede, bağımsızlıklarını yeni kazanmış bazı devletlerin, komşularının toprakları 
üzerindeki hak iddialarıyla da karşılaşılmıştır. Bunun en bariz örneği; Ermenistan'ın, Azer
baycan'ın ayrılmaz parçası olarak Dağlık Karabâğ üzerindeki iddialarıdır. Ermenistan, yeni 
kazanmış olduğu bağımsızlığın nimetlerinden, halkının mutluluğu için, yararlanmak ve sosyal 
refahın gelişmesini tesis etmek yerine, elindeki kıt toynaklarla, Dağlık Karabağ'ı ilhak etmeye 
yönelmiştir. Ermenistan'ın günümüzün uluslararası ilkelerine saygılı ve çağdaş bir devlete ya
kışır politikalar uygulamasın! diliyoruz. 

Hükümetin, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda uyguladığı politika, esas iti
bariyle uygundur. Bu sorunun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı temelinde ve barışçı 
yol ve yöntemlerle çözümlenmesi gerekir. Kuvvet yoluyla kazanılan başarıların kalıcı olmaya
cağı bilinmelidir. Bu sorunun .çözümlenmesinin, Kafkasya'nın istikrarına katkıları yanında, 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi için de bir zemin yaratacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, geleneksel olarak, bütün ülkelerin toprak 
bütünlüklerine saygılıdır; sınırların kuvvet yoluyla değiştirilmesini hedefleyen politika ve uy
gulamalara karşıdır. Bu genel yaklaşım, Kafkasya Bölgesine yönelik politikada da aynen uygu
lanmalıdır. Bu itibarla, Kafkasya Bölgesinde, başta Azerbaycan olmak üzere, bölge ülkelerinin 
toprak bütünlüklerini tehdit eden iddia ve eğilimlere karşı çıkılması gerekir. 

Türk dış politikasının ana ilke ve hedefleri, tarihî bir süreç içinde belirlenmiştir. Bunlar, 
isabetlidir ve günümüzde de geçerlidir. Kafkasya'da cereyan eden olaylar değerlendirilirken, 
cumhuriyet tarihimiz boyunca bize ışık tutan bu ana ilke ve hedefler gözden kaçmamalıdır. 
Tabiatıyla, bu değerlendirmede, az önce de işaret ettiğim gibi, Kafkasya Bölgesinin, âdeta bir 
mozaiği andıran etnik, sosyal ve kültürel yapısının çok iyi anlaşılması ve politikaların buna 
göre uygulanması gerekir. Bu husus, yanlış bir adımın atılmaması açısından büyük önem taşı
maktadır. Bölgedeki irili ufaklı etnik grup sayısının İOO'ü aşkın olduğunu da belirtmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu gerçeklerin bilinciyle, Kafkasya Bölgesine yönelik po
litikasını, sorumlu, ciddî, dengeli ve gerçekçi bir zemin üzerine oturtmalı, duygusal yaklaşım 
ve davranışlardan kaçınmalıdır; ancak, bunu yaparken, kamuoyumuzun bu konudaki duyarlı
lığını ve bu bölgeyle mevcut yakın bağlarımızı da dikkate alan dengeli ve akılcı bir politika 
uygulamalıdır. 

Esasen, Hükümetimizin, Kafkasya Bölgesine yönelik politikasının ana hedef ve ilkeleri
nin, genel dış politikamızın çizgisinden farklı olması beklenemez. Kafkas ülkeleri arasında, ba
ğımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, eşitlik ve içişlerine karışmama gibi uluslararası ilişki
lerin temelini oluşturan ilkeler çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirilmesine ve bu ilişkilerin 
zaman içerisinde çok taraflı bir işbirliğine dönüştürülmesine gayret sarf edilmelidir. Böylece, 
Kafkas ülkelerinin kendi bünyelerindeki sorunların ve aralarındaki çatışmaların da çözümlen-
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meşinin veya hiç değilse zaman içerisinde eritilmesinin mümkün olabileceğine inanıyoruz. Ta
rih, bu tür örneklerle doludur. 

Kafkasya Bölgesine yönelik olarak farklı bir politika izlenmesinin, bölgenin gerçeklerine 
ters düşeceği ve bilahara telafisi imkânsız durumların ortaya çıkmasına neden olacağı aşikâr
dır. Bu açıdan, bölgede demokratik yapının geliştirilip etnik gruplar arasındaki diyalogun sağ
lıklı bir temele„oturtulması, yaşamsal önem taşımaktadır. 

Bu anlayışla ülkemiz, bölge ülkelerini, Karadeniz Ekonomik işbirliği şemsiyesi altında top
lamış ve bu örgüte kurucu üye olarak katılmalarını sağlamıştır. Kafkasya Bölgesinde gelişecek 
işbirliği ortamının, bu bölge sınırlarını aşarak, Orta Asya cumhuriyetlerine uzanacak kara ve 
demiryolu bağlantılarının kurulmasını, doğalgaz ve petrol boru hatlarının bu bölgeden geç
mesine olanak tanıyacak koşulların yaratılmasını getireceği bir gerçektir. Bu sürecin yerleşme
si, sorunların teker teker çözümlenmesini mümkün kılacaktır. 

Sıraladığım ve artık evrensel değerler özelliğini kazanmış bu ilkeler, Kafkasya'deki sorun
ların üstesinden gelinmesi için en etkili yöntemi ve aracı oluşturmalıdır. Farklı yaklaşımlara 
destek verilmesi veya bunlara sempatiyle bakılması, barut fıçısına ateşle yaklaşmaktan farklı 
bir sonuç veremez. Böyle bir uygulamaya yönelinmesinin, bölgenin patlamasına ve istenmeyen 
gelişmçlerin vuku bulmasına neden olacağının bilinmesi gerekir. Böyle bir durumun da, böl
gede, barış ve istikrar ortamının yaratılıp geliştirilmesi arzusuyla ne kadar bağdaşacağının tak
dirini Yüce Heyetinize bırakıyorum. Ancak, şu kadarını söylemekle yetineceğim : Bölgedeki 
istikrarsızlığın Türkiye'yi de etkileyeceği kuşkusuzdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komşumuz ve dostumuz Gürcistan'da da, son dö
nemde, nedenlerini yukarıda özetlemeye çalıştığım bazı siyasî gelişme ve çalkantılar vuku bul-. 

' maktadır, özellikle Osetya'da ve son olarak Abhazya Özerk Cumhuriyetinde yaşanan olaylar 
hepimizi derinden üzmüş ve endişeye sevk etmiştir. Bu gelişmeler, tarafımızdan yakından ve 
dikkatle takip edilmelidir. Gürcistan'ın demokratik yöntemlerle yeniden yapılanma sürecine 
girdiği bir dönemde bu gelişmelerin yaşanması talihsizliktir. Gürcistan'ın istikrarının taşıdığı 
önem, bu ülke sınırlarını aşmakta ve tüm bölgeyi yakından ilgilendirmektedir. Türkiye'nin dış 
siyasetinin en önemli ana ve belirgin ilkelerinden biri olarak, hiçbir ülkenin iç işlerine karışma
ması ve hiçbir ülkeyi de kendi içişlerine karıştırmaması gerekir. Bununla birlikte, kuzeydoğu 
komşumuzun içinde bulunduğu bu karmaşa ortamına, toplumsal diyalog, kişilik ve benlik hak
larına saygı temelinde, hızlı ve kalıcı bir çözüm bulması en içten dileğimiz ve doğal beklentimizdir. 

Günümüz dünyasında bir ülkenin içişlerine karışmamak demek, o ülkedeki çeşitli olayla
ra, insan hakları ihlallerine ve insanî konulara duyarsız kalmak demek değildir. Bu düşüncey
le, Türkiye, Gürcistan'daki toplumsal olayların ve yaşanan huzursuzlukların tırmanmadan at
latılması için, elindeki olanaklar ölçüsünde, bu ülkeye yardımda bulunmalıdır ve mevcut Koa
lisyon Hükümetimizin, gerek Gürcistan'a gerekse Abhazya Özerk Cumhuriyetine, yiyecek ve 
ilaç yardımını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Son olarak, Rusya Federasyonu öncülüğünde, Moskova'da, Gürcistan Cumhuriyeti"yle Ab
hazya Özerk Cumhuriyeti arasında 3 Eylül 1992 tarihinde varılan mutabakat sonucu ilan edi
len ateşkes ve bilahara 9 Eylülde imzalanan ateşkes protokolü, barış açısından Türkiye'yi umut-
landırmıştı. Ancak, üzüntüyle belirtmek isterim ki, bölgeden alınan son duyumlar, gerilimin 
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tırmanmakta olduğuna ve hatta boyutlarını aşma tehlikesini gösterdiğine işaret etmektedir, iç
ten dileğimiz, çatışmalara derhal son verilerek, tarafların anlaşmazlığını, insan haklarına ve 
uluslararası ilişkilere egemen ilkelere saygı temelinde ve görüşmeler yoluyla çözüme bağlama
larıdır. 

1918-1821, 1930-1950 yılları arasında Abazlar, haksız uygulamalara ve soykırım hareketle
rine maruz bırakılmışlardır. 5 bin yıllık tarihî geçmişi, 1 200 yıllık devlet geleneği olan Abhaz-
ya'nın özerk cumhuriyet statüsünün güçlendirilmesi, bunun için de yeni anayasa tespitine Gür
cistan tarafından katkı verilmesi gereklidir. 

Türkiye, Kafkasya Bölgesinin bir barış ve istikrar bölgesi haline gelmesi ve Karadeniz Eko
nomik İşbirliğinin en önemli uygulama alanına dönüşmesi için, yukarıda arz etmeye çalıştığım 
tutarlı politikasını izlemeyi sürdürmeli ve.Kafkasya'da daha da fazla karışıklığa sahne olacak 
gelişme ve eğilimlere karşı çıkmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tınaz Titiz; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA TİNAZ TİTÎZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Kafkasya Bölgesinde meydana gelen olaylar hakkında genel görüşme çerçevesinde 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere rSz almış bulunuyorum. Şahsım ve 
Grubum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Diğer grup sözcülerinin ve belki daha sonra'da Hükümetimizin, Abhazya, Kafkasya Böl
gesi ve Gürcistan ile ilgili olarak verecekleri hazırlayıcı bilgilere tekraren değinmek istemiyo
rum. Yaklaşım yolum, önce genel bir metodoloji üzerinde durmak ve sonra da Hükümetimi
zin yaklaşımlarına değinerek, olumlu ve olumsuz gördüğüm yanlanna işaret etmek şeklinde 
olacaktır. 

Konuya birkaç yönden yaklaşabiliriz : Gürcistan'ın toprak bütünlüğü açısından yaklaşa
biliriz, Abhazya'nın bağımsızlık istemi açısından yaklaşabiliriz, Tratis-Kafkasya Bölgesinin barışı 
açısından yaklaşabiliriz. Bizim bakış açımız, bunları ihmal etmemeli, ama, Türkiye'nin bu top
raklarda yaşayan insanlarımızın çıkarlarını ön plana alacak şekilde olmalıdır; bu, birinci nokta. 

tkinci: Konuya yalnız Abhazya açısından bakmaya kalkışılırsa, çıkmaza saplanılabileceği 
düşüncesindeyim. Konu şudur : Üç kıtaya yapılmış Osmanlı imparatorluğunun dağılmasın
dan sonra, onun topraklarının bir bölümü üzerinde kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti
nin nüfus yapısı bir mozaik oluşturmaktadır. Bu mozaik içinde, Anadolu'da yüzyıllardır yaşa
yan insanlar olduğu gibi, bu toprakların çevresinde ülkelerden çeşitli nedenlerle göç etmiş in
sanlar da bulunmaktadır. Bugün, milletimizin bir bölümünü oluşturan 400 bin civarındaki va
tandaşımız, Kafkasya'dan göç etmiş kişilerin çocukları ya da torunlarıdır. Bugün, bu zengin 
mozaiğin, asgarî ü£ kıtada, ataları yaşamaktadır. Bosna-Hersek'te Kafkasya'da, İran'da, Irak'ta, 
Suriye'de, Azerbaycan'da, hatta Yunanistan'da yaşayan insanların akrabaları veya kandaşları, 
topraklarımızda, Türk Milleti olarak birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Tabiîdir ki, bu üç 
kıdataki insanlar ile topraklarımızda yaşayan insanlar arasında bağlar vardır ve bu bağlar, bi-' 
zim zenginliğimizdir. 
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O halde, bir genel yaklaşım saptama durumuyla karşı karşıyayız. Bu öyle bir genel yakla
şım olmalıdır ki, Bosna-Hersek'te, Abhazya'da ya da bir başka bölgede ataları yaşamakta bu
lunan vatandaşlarımızın ata yurtlarındaki akrabalarının sorunları karşısında eli kolu bağlı kal
mayalım. Bu bölgelerde bir sorun çıktığında, gerekirse askerî güç kullanarak, durumu, çıkar
larımız doğrultusuna çevirmek, doğal olarak, sokaktaki insanın aklına ilk gelen çözümdür; 
ama, bu, hem mümkün değildir, hem de çoğu zaman doğru bir yaklaşım değildir. Hiçbir şey 
yapmamakla, fizikî gücü derhal kullanmak arasında başka yöntemler geliştirmek zorundayız. 
Bu yöntem, her zaman, her yerde aynı çözümün bir şablon gibi uygulanması biçiminde olma
yabilir. Zaman ve zemin değişiklikleri, değişik yöntemler bulunup, uygulanmasını gerektirebi
lir. Bu yöntem, he ne olursa olsun, değişmez bir bileşenin yâni durumun bütün boyutlarıyla 
tam bilinmesi olmak zorundadır. Yabancıların "eğer, ise senaryo analiz" dedikleri ve çeşitli 
olası senaryoların geliştirilip, onlara göre almamız gereken tavırların eleştirilmesi yaklaşımı ilk 
ve ortak adımdır. 

Bu gereksinimin kolayca yerine getirilebileceği sanılırsa da, durum pek böyle değildir. Ab
hazya, Gürcistan ya da bir başka yerdeki sorun hakkında çok şey saptamış olmak ya da çok 
şey söylemiş olmak durumun tam bilinmesi demek değildir, ya da, sorunla ilgili olarak hisleri
mizi harekete geçirebilecek ifadeler de, yine durumun tam bilinmesi anlamına gelmektedir; bun
lar, olsa olsa, bizi, sorunların özünden uzaklaştırmaktadır. 

Ne kadar güç görünürse görünsün, şu sorunlara cevap bulmak mecburiyetindeyiz : 
Birinci soru şudur : Sorun nedir? 
En basit görünüşlü, fakat cevaplanması en güç olan soru budur. Bunu, taraflardan biri

nin iddialarına tamamen dayandıranlayız. Biliriz ki, taraflar, gerçeklerin, kendilerini haklı gös
terecek yanlarını önce çıkarıp, diğer yanlarını da küçülterek ortaya koymak eğilimin dedirler. 
Abhazya örneğine de böyle bakmak gerekir. 

Abhazya bağımsızlığının tanınmasını istemekte, bunun için de tarihsel olguları örnek ver
mektedir. ayrıca Abhazya'da yaşayan insanların demokratik haklara bütünüyle sahip olmasını 
istemektedirler; kültürlerinin yaşamasını, asimilasyona uğramamasını istemektedirler; Abhaz 
halkının can güvenliğini tehdit eden unsurların caydırılmasını istemektedirler; tarihte Stalin 
vs Berin döneminde uğradıkları haksızlıkların telafisini istemektedirler; Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinin dağılmasıyla Gürcistan'ın yeniden tanıdığı 1921 Anayasasının Abhazya'-
ya verdiği statüye dönmek istemektedirler. 

Bunların hiçbiri, kolay itiraz edilebilecek istekler değildir, tüm toplumların bunlara hakkı 
olduğu, bütün dünyaca kabul edilmektedir; ama, diğer yandan, Gürcistan'ın da yine karşı çı
kılması mümkün olmayan istekleri vardır : Toprak bütünlüğünün, millî birliğinin korunmasını 
istemektedir. Gürcistan topraklarınin yüzde 12'sini, Abhazya nüfusunun yüzde 1,8'ini ve Ab
hazya Parlamentosunudaki sandalye sayının yüzde 43'ünü oluşturan Abhazya'nın temsili de
mokrasilerdeki alışılmış oranlara çekilmesini istemektedirler. 

Tarih boyunca çeşitli çalkantılara sahne olmuş, her yüzyılda ayrı egemenliklere sahne ol
muş toprakların ve toplumların bu istek ve iddialarının birini bütünüyle haklı, diğerini de bü
tünüyle haksız bulan bir siyah-beyaz türü çözüm, ne Abhazya ve ne de bir başka sorun alanı 
için geçerli değildir. 
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Bu kısa akıl yürütmeden de görüldüğü gibi, sorunu bu geniş çerçeve içinde tanımlamak 
hemde kolay değildir, hem de çözüme götürmesi oldukça güç görünmektedir, dolayısıyla soru
nu daha başka şekilde tanımlamak zorundayız. Sorunu, Abhazya halkı, Trans-Kafkasya Böl
gesi ya da dünya barışı açısından değil, ama bunları da göz ard* etmeden, öncelikle Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin ve bu topraklarda yaşayan insanların çıkarları açısından tanımlamak 
zorundayız. 

Cevaplanması gereken ikinci soru, soruna taraf olan ve de onları destekleyen diğer ülkele
rin, Türkiye halamından, dünkü, bugünkü veya yarınki önemlerinin ne olduğu ve de ne olaca
ğıdır. 

' 'Gürcistan Abhazya'dan büyüktür; dolayısıyla, Gürcistan'ı darıltmayalım" yaklaşımı ne 
kadar yetersizse, "Türkiye'de yaşayan Abazların sayısı, Gürcilerden daha fazladır; o halde, Ab-
hazya'ya destek olmalıyız" yaklaşımı da o kadar sığdır. 

Üçüncü soru, ilk iki soru çerçevesinde geliştirilebilecek politikaların hayata geçirilmesi için 
ihtiyaç duyulan araçların neler olduğu, bu araçların, ne gibi kaynak ve koşulları gerektirdiği; 
koşulların bu araçların kullanımına uygun olup olmadığı ve bizim de bu kaynaklara sahip olup 
olmadığımızdır. 

Bu politikaların hayata geçirilmesi için gerekli araçlar, ilk soruda sorulan "sorun nedir?" 
den yola çıkılarak, saptanması gereken "amaçlarımız nelerdir?" sorusuna cevap vermelidir. 

Dikkat edilirse, "amaçlarımız nelerdir?" sorusunun cevaplarıyla, "bu sorun karşısında 
neler yapılabilir?" sorusunun cevapları arasında çok fark vardır; hatta bunların birbirleriyle 
ilgisi yoktur. "Neler yapılabilir?" sorusuna, onlarca, yüzlerce cevap bulabiliriz, hatta bunları 
yapabiliriz de; ama, bunların hiçbiri, "amaçlarımız nelerdir?" sorusuna cevap verebilecek araçlar 
olmayabilir; hatta, amaçla ters düşen etkiler dahi yaratabilir. Bu çerçevede kullanabilecek poli
tika araçları, uluslararası platformîardaki etkinliğimizi kullanarak baskılar elde etmek; dünya 
kamuoyunu belli yönlerde oluşturmaya çalışmak, ekonomik ilişkilerimizi kullanarak yaptırımlar 
sağlamak, bölgesel işbirliği organizasyonları -ki, Karadeniz Ekonomik İşbirliği bunun bir 
örneğidir- yoluyla rol oynamak; benzer çıkarlara ve dolayısıyla da benzer amaçlara sahip ülke
lerle işbirliği yapmak; Birleşmiş Milletler çerçevesindeki yaptırım araçlarına -barış gücü gibi-
fiilen aktif olarak katılmak olabilir. 

/ • 

Bir diğer kısım enstrüman ise, ilk iki soruya verilecek cevaplardan yola çıkılarak geliştiril
miş daha özel araçlar olabilir. Bu bakımdan da, o soruların cevaplarının tam verilmesi çok 
büyük önem taşımaktadır. 

Nihayet, cevaplanması gereken dördüncü soru, "bu araçlar kullanılırsa, ne veya neler olur?" 
sorusudur. 

Yukarıda saydığım araçların bazılarının kullanımı halinde, başka alanlarda sorunlarla kar
şılaşabiliriz; bunlara dikkat edilmelidir. 

Günümüzdeki iletişim patlamasına rağmen, hâlâ mesajların nüansları, dünya kamuoyu
na yeteri ayrıntıda iletilememektedir. Arasında büyük farklar bulunan durumlar, birbirine benzer 
gibi algılanabildiği takdirde, bir noktadaki sorunu çözmek için kullandığımız bir araç, bir baş
ka alanda bize zarar verir hale gelebilir. Bu nedenle, her aracın kullanımının muhtemel ardışık 
sonuçları tahmin edilmeye çalışılmalıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar çizmeye çalıştığım genel metodoloji çer
çevesinde, Hükümetimizin Abhazya konusundaki tutumunu değerlendirmeye çalışacağım. 

Yalnız Kafkasya konusunda değil, etnik çatışmaların olduğu diğer bölgelerdeki sorunlara 
karşı da sürdürülen aktif yaklaşımı onaylıyor ve geliştirilerek sürdürülmesini diliyoruz. 

Sayın Başkanın, bu bölgedeki silahlı çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısını, benden 
önce söz almış olan değerli parti sözcüsü arkadaşlarıma buradan hatırlatmayı bir görev sa
yıyorum. , 

Aynı anda çeşitli yerlerde doğan ve yapısı itibariyle net tavırlar almanın oldukça güç oldu
ğu sorunlardaki performansın oldukça iyi olduğu kanısındayız. Bu sorunların, aynı zamanda, 
bize büyük devlet olabilme yolunda bazı şanslar getirdiğini ve Hükümetin bu şansları iyi kul
lanmaya çalıştığı görüşündeyiz. Bu olumlu yanların yanı sıra, bazı geliştirilmesi gereken bazı 
yanlara da işaret etmek istiyorum. 

Bunlardan başlıcası, Hükümetimizin uyguladığı politikaların daha sistematik ve daha sis-
temik olması gerekliliğidir. Burada sistemik deyimiyle, sorunların büftin boyutlarıyla analizi
ni, sistematik deyimiyle de biraz önce açıkladığım dörtlü soru sistematiğini kastediyorum. 

Yakın bir geçmişe kadar, kuzey komşumuzu yalnızca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği diye tanımlamak yeterli iken, bugün aynı bölgede 20'den fazla toplm ve bunlar arasındaki 
karmaşık ilişkiler ortaya çıkmıştır. Dışişleri Bakanlığımız organizasyonunun, bu hızlı değişime 
ayak uydurmasını, gerekli masaları kurmasını, enformasyon kaynaklarını ve yeni enformas
yon teknolojilerini kullanır duruma gelmesini temenni ediyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhu
riyetinin çıkarları açısından önem taşıyabilecek ülkeleri ve bazı ilişkileri gözden kaçırma gibi 
bir risk ortaya çıkabilecektir. '- • . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu düşünceler çerçevesinde gözden geçirilecek poli
tikalarımızın, çıkarlarımıza olduğu kadar, bölge ve dünya barışına da olumlu katkılarda bulu
nacağına, ülkemizde uzun yıllardır birlikte yaşayan Gürcü ve Abaza kökenli kardeşlerimizin 
sıkıntılarını gidereceğine inandığımı belirtmek istiyorum. Ancak, bir miktar süre alabilecek 
olan bu çalışmalar yapılırken, kısa vadede ihtiyaç olduğuna inandığım iki önlemi de Parla
mentomuzun takdirine sunmak istiyorum : 

Birincisi, halen Abhazyada sürmekte olan kanlı olayların durdurulması yolunda taraflara 
çağrıda bulunmak üzere bir temenni karan alınmasıdır. 

İkincisi, Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze'nin de temenni ettiği bir girişimle ilgilidir 
ve Karadeniz Ekonomik îşbirliği çerçevesi içinde Türkiye'nin rol oynamasını talep eden bu me
saja cevap olarak bir Parlamento heyetinin Gürcistan'a ve Abhazyaya gönderilmesi ve böylece 
ilk önerimi hayata geçirebilecek bir adımın atılmasına yol açılmasıdır. 

Bu iki önerimi Yüce Parlamentomuzun takdirlerine sunuyor, saygılarımın kabulünü rica 
ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DYP SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Titiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Talay; buyurun. (CHP ve ANAP sıraların

dan alkışlar) . 
CHP GRUBU .ADINA M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan değerli milletve

killeri; şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bu genel görüşmenin genel bakışı, aslında, Türkiye Cumhuriyetinin, Türkiye Cumhuriye
ti sınırları dışında kalan dış Türklerle ilgili bakışı, yaklaşımı ve politikalarıdır. Elbette özelinde 
ise, Abhazya, Kafkasya ve diğer Türk Cumhuriyetleri gündeme gelecektir; ama, bir durum te
spiti açısından "Türkiye Cumhuriyeti, dış Türkler konusuna nasıl yaklaşmaktadır?" öncelikle 
bunun saptanması gerekmektedir. 

Geçmiş dönemlerde, Turancılık suçlamaları altında ve ırkçı yaklaşım suçlamaları altında, 
Türkiye, dış Türkler meselesine bakmakta sürdürdüğü çeldngen tavrı bugün de hâlâ devam 
ettirmektedir. Konu, kesinlikle ırkçılıkla veya Turancılıkla ilgili bir olay değildir. Konu, Osmanlı 
İmparatorluğunun çöküşünden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dışında kalan 
ve Türkiye'ye gönül bağıyla bağlı bulunan ve iyi değerlendirildiği takdirde Türkiye'nin dış dün
yadaki en önemli gücü ve etkinliği olabilecek, bir insan unsurunun, bir etnik yapının değerlen
dirilmesi olayıdır. Biz, meseleye böyle bakıyoruz, önyargısız olarak bakıyoruz ve Türkiye'nin 
ufkunu geliştirebilecek, Türkiye'ye yeni olanaklar hazırlayabilecek bir durum olarak değerlen
diriyoruz. 

Osmanlı İmparatorluğunun çökmesinden sonra, özellikle Kafkaslarda Balkanlarda ve Av
rupa'nın Moldavya, Romanya ve Bulgaristan gibi kesimlerinde kalan Türkler iki çerçevede de
ğerlendirilebilirler : Bir bölümü, bu ülkelerde zor, azınlık koşulları içerisinde yaşayan Türkler; 
diğer bir bölümü de özellikle Orta Asya'da Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra ortaya çı
kan bağımsız Türk cumhuriyetleri. Türkiye'nin, bütün bu cumhuriyetlere ve azınlık olarak ya
şayan bu halklara, tarihten gelen sorumluluğu ve yükümlülükleri vardır. Biz, bu yükümlülük
leri, Türkiye için bir yük veya taşınması zor bir olay olarak da görmüyoruz. 

Elbette, dış dünyayla ilgilenirken, olaya, askerî müdaheîeîer veya bu insanların haklarını 
korumak için Türkiye'nin savaşa girmesi gibi ekstrem yaklaşımlar içinde bakmıyoruz; ama, 
bu insanların, insan olarak yaşama haklarının uluslararası platformlarda (AGİK ve Birleşmiş 
Milletler gibi platformlarda) içtenlikle savunulmasını ve bu savunmanın Türkiye açısından bir 
yük olmadığını belirtmek istiyoruz. Tabiî, konu sadece, savunmanın sözde kalan unsurları içinde 
de kalmamak durumundadır. 

Geçenlerde Starzburg'ta Bosna-Hersek Dışişleri Bakanıyla bir yemekte bulundum. Bosna-
Hersek Dışişleri Bakam, Türkiye'ye olan bütün sevgisine rağmen, çok açık bir biçimde ve bü
yük bir tepki içerisinde "Bütün dünya bize her türlü yardımı yapmaya gayret ederken, Türki
ye'nin bugüne kadar gönderdiği yardım ve desteğin miktarı 2 milyon doları bile bulmamıştır 
ve bize söz verdiğiniz rakamlardaki yardımlar -Sayın Başbakan tarafından, Sayın Dışişleri Ba
kanı tarafından söz verilen rakamlar- bugüne kadar bize uîaştırılmamıştır. Bundan dolayı üzün
tülerimizi bildiriyoruz. Belki, bu yardımlar geldiği zaman bizim bu yardımlara ihtiyaç duyaca
ğımız bir ortam da kalmayacaktır. Çünkü, bağımsız gözlemcilerin de belirttiği gibi, Bosna-
Hersek'te bugüne kadar 100 bini aşkın kişi öldürülmüştür, katledilmiştir, 30 bin kadının ırzına 
geçilmiştir" demiştir. Bu, Dışişleri Bakanının, bağımsız kaynaklara dayalı olarak verdiği bilgi
lerdir; aynı bilgiler Herald Tribune'de de çıkmıştır. Ayrıca, bu kış açlıktan ve soğuktan 400 
bin Bosnalının ölüme mahkûm olduğu belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, asker müdahelesini veya silahlı müdahaleyi düşünmemek veya böy
le bir yaklaşım içinde olmamak, bu tür yardımları yapmamayı gerektirmemektedir. Bu insan
lar bize, moral olarak ve tarihten gelen bağlarla bağlıdır. Bu insanlara bugün vereceğimiz des
tekler, yarın bunların, Türkiye'nin gücü olarak Avrupa'da bize katkılarını ortaya koyacaktır. 

• • ' / . ' " • . ' • ' . ; . ' ' - : . 
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Değerli milletvekilleri, özellikle Kafkasya konusuna girdiğimiz zaman, Kafkasya'da etnik 
çatışmaların, tarihten gelen düşmanlıkların, aynı Balkanlarda olduğu gibi, asırlar boyu devam 
ettiğini görüyoruz. Balkanlar, Avrupa için neyse, Kafkaslar da Asya için odur ve Türkiye'nin 
de burada yine tarihten gelen yakın ilişkileri vardır. ' 

Azerbaycan halkı, bağımsızlığını kazandıktan sonra, Ermenilerin.yoğun saldırılarıyla özel
likle Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanmasıyla ilgili büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalmışlar
dır. Bunlar, tarihî gerçeklerdir, sübjektif yaklaşımlar değildir. 

Karabağ'da bir etnik temizleme harekâtı yapılmıştır. Daha önce, aşağı yukarı üçte bir ora
nında olan Azerî kesim, bugün neredeyse yüzde 15'lere düşürülmüştür. Ben, Avrupa Konseyi
nin bir toplantısında Ermenistan heyetine şu soruyu yöneltmiştim : "Siz, Azerbaycan'ın top
rak bütünlüğünü kabul ediyor musunuz?; bu konuda bir talebiniz var mı?" Bundan altı ay 
kadar önceki toplantıda, Ermenilerin bu sofuma verdiği cevap; "kesinlikle bir talebimiz yok" 
şeklindeydi; ama, bundan onbeş gün kadar önce, yine bir heyetle yaptığımız görüşmede bize 
verdikleri cevap şu : "Bugün Karabağ'da büyük bir Ermeni nüfus yoğunluğu vardır ve bugüne 
kadar devam eden çatışmalar nedeniyle de, bu insanların, Azerbaycan hükümranlığı altında 
yaşamaları mümkün değildir. O halde, bu halka şelf determinasyon hakkının verilmesi en do
ğal yaklaşımdır. Bu koşullarda, bizim dileğimiz, şelf determinasyona dayalı bir Karabağ ba
ğımsız cumhuriyetidir." 

' ' . • • ' • 

Demek ki, geçen süreç, geçen zaman, Ermeniler tarafından çok iyi değerlendirilmiş ve bu 
etnik Temizleme harekâtı sonucunda Karabağ'da bir cumhuriyet ilan etmek şeklindeki tasav
vurlarını ön plana çıkarmışlardır. 

Böyle bir ortamda bizim yaptığımız, AGtK'te ve Birleşmiş Milletlerde Azerbaycan'ın haklı 
olduğunu savunmak; ama, son zamanlarda, bakıyorum, bir de Ermenistan'a 100 bin ton buğ
day verilmesi hikâyesi var. Sayın Başbakan, Azerbaycan Lideri Sayın Elçibey'e şuhu soruyor 
: "Ermenistan'a 100 bin ton buğday vermekte bir sakınca var mı?" Elçi Beyin de "Hayır" 
sözü üzerine, Türkiye, Ermenistan'a 100 bin ton buğday verme kararını alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, insancı! olmak veya bir devlet olarak komşularınızla insanî ilişkiler 
içinde olmak elbette güzel bir şey; ama, eğer, size büyük bir umutla bel bağlayan sizden güç' 
almak isteyen büyük bir kesim, Ermenilerin, Sovyet eski ordusundan kiraladıkları askerler ta
rafından ve onların kullandığı ağır silahlarla katlediliyorsa, böyle bir ortamda buğday verme 
veya buğday satma ilişkisine girmek, bana göre, gerçekçi, siyasî ve insanî bir davranış değildir. 

Ermenistan, özellikle dış dünyadaki çok geniş lobisi, çok geniş ilişkileriyle, bu buğdayı 
her koşulda bulabilir; bu konuda Türkiye'ye de muhtaç değildir; ama, böyle bir ilişki, gelecek
te Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir tutum ve davranıştır. Bu
na dikkat edilmesi gerektiği inancını taşıyorum. 

Diğer yandan, Ermenistan, sadece Karabağ'a karşı değil, Türkiye'ye yönelik olarak da ya
yılmacı bir düşünceyi hâlâ sürdürmektedir ve bu yayılmacı siyasetin yanı sıra, soykırım iddia
larından da vazgeçmiş değildir. İleride belki de Türkiye'nin çok iyi dostu, çok iyi komşusu ola
cak olan Ermenistan, bu düşüncelerini devam ettirdiği sürece, Türkiye tarafından olumlu bir 
yaklaşımla, olumlu bir bakışla gözetilmemelidir, buna dikkat edilmelidir. Bunu, bir düşman
lık politikası olarak değil; ama, bir düşmanlık politikasını dengelemeye veya ortadan kaldırJ 

maya yönelik bir aktif politika olarak düşünmek gerektiği kanısındayım. 
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Değerli milletvekilleri, Abhazya ile ilgili olarak da, değerli sözcülerin konuşmalarına ek 
olarak birkaç cümleyi vurgulamak istiyorum, Âbhazya, bütün tarihî sürecinde bir devlet gele
neği olan ve 1921 yılında da Sovyetler Birliğine 16 ncı bağımsız cumhuriyet olarak katılmış 
ve aynı Gürcistan gibi eşit koşullarda bir cumhuriyet olarak Sovyetler Birliğinin parçası olmuş 
bir devlettir. Yaklaşık 9 bin kilometrekare alana Karadeniz de 250 kilometre uzunluğunda bir 
kıyıya sahiptir ve 500 bin nüfusludur. Osmanlı döneminde 300 yıl Türk hâkimiyetinde kalmış
tır ve daha sonra, 1921'den 1978'e kadar uzanan süreçte, Abhazîar bölgedeki nüfusu yüzde 
18'Iere kadar düşürülecek şekilde ırkçı asimilasyon politikalara maruz kalmışlardır, özellikle, 
Stalin döneminde bu ırkçı politikalar en üst noktaya ulaşmıştır. 

Gürcüler de, aynı Ermeniler gibi, kendi bölgelerinde yayılmacı bir politika sürdürmekte
dirler. Daha önce de -geçen yıl- Güney Osetya'yı ilhak etmişlerdir ve o zamanki Anavatan İkti
darı da, bana göre, bugünkü İktidar gibi, o harekete gerekli tepkiyi göstermekte aktif bir tutu
ma girmemiştir. Abhazya ile Gürcistan arasındaki ilişkiler bir iç sorun niteliği taşımamaktadır, 
bir başkaldırı niteliğinde değildir; bir etnik grubun, bağımsız bir cumhuriyeti parçalaması ola
yı da değildir. Çünkü, Abhazya, 1921'de bağımsız bir devlet, 1978'de de özerk bir cumhuriyet 
statüsünde Gürcistan'a bağlı bir devlet durumundadır. Dolayısıyla, Abhazya olayım, Sayın Dı
şişleri Bakanının belirttiği gibi, bir etnik olay bir iç sorun şeklinde düşünmemek gerekir. Bura
da, herşeyden evvel, bir insan hakları sorunu da vardır ve kan dökülmektedir. Türkiye, bu in
sanlara karşı da seyirci kalmamak durumundadır. Abhazya'daki gelişmeler ve özellikle Türki
ye'nin buradaki oluşumlara kayıtsız kalması, Türkiye'de İd Çerkez kökenli vatandaşlarımızı 
da düşündüğümüz zaman -ki bunların sayısı Kafkas kökenli olarak 4 milyonun üzerindedir-
bu halkımız arasında gerçekten, Büyük üzüntülere yol açmaktadır. Çünkü, Türk toplumu, bir 
etnik mozaiktir, göçlerle meydana gelmiştir ve bu insanlar, dışarıdaki kardeşlerine karşı doğal 
olarak bir sevgi, bir sempati duymaktadır. Biz, aynı duyguyu, Halepçe'de Kürtler katledilirken 
de duymuştuk; çünkü, onlar da bizim vatandaşlarımızın kardeşleriydi, akrabalarıydı. Dolayı
sıyla, dışarıdaki olaylara Türkiye, hem içi dinamikleri açısından, hem de dış siyaseti açısından 
yabancı kalmamak durumundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin Abhazya politikasında bugüne kadar hiç 
gözlemlenmeyen bir unsur da, gerek Bosna-Hersek'teki gerekse Azerbaycan'da ki olaylar kar
şısında sözde de olsa, protestolar, kınamalar yapılırken, buradaki olaylar, uluslararası platform
lara kesinlikle taşınmamış ve sürekli olarak, Gürcistan'ın haklılığı Üzerine bir politika yürütül
müştür. Bu yanlıştır. Aynı şekilde Gürcistan'a gönderilen 50 bin ton buğdayın, Abhazya'ya da 
ulaştırılması konusunda en ufak bir girişim veya ön anlaşma yapılmamıştır. Daha sonra bir 
uçakla Abhazya'ya insanî yardım gönderen 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin uçağı Ruslar 
izin verdiği halde, Abhazya kıyısındaki bir kent yerine Tiflis'e indirilmiş; orada silah var mı 
yokmu diye aranmasına izin verilmiş hatta bu uçağın tahrip edilmesi gibi bir tehlike de ortaya 
çıkmış ve bu insanî yardımın gönderilmesinde bile Tiflis'e, "Bakın, biz, sizin iç işlerinize ka
rışmıyoruz. Gönderdiğimiz yardımı önce sizin görmenize izin veriyoruz, ondan sonra siz bu
nun Abhazya'ya ulaşmasını sağlayınız" diyerek, böyle bir yaklaşım tutulmuştur. 

Bunlar da aşırı duyarlılıklardır ve dışarıda Türkiye'nin etkinliğini ve ileride bu insanların 
Türkiye'ye dönük gönül bağını zedeleyecek, koparacak nitelikte unsurlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkileri de, 
şu ana kadar Parlamentoya, rakamsal olarak, yapılanlar veya yapılamayanlar olarak veya 
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hedeflenenler ve bu hedeflerde ne kadar başarılı olunmuş, ne kadar olunamamış şeklinde bir 
yaklaşımla getirilememiştir. Hatırladığım kadarıyla The Ekonomist Dergisinde çıkan bir yazı
da Türkiye'nin bu ülkelere dönük olarak 1 milyar doların üzerinde kredi bağlantısı kurduğu 
yazılmakta; ancak, karşılıklı ticaretin henüz 29 milyon doları -ilk üç aylık dönemde- aşmadığı 
şeklinde bir bilgi yer almaktadır. 

Bu krediler, realize edilebilir krediler midir; yoksa, kâğıt üzerindeki krediler midir; neler 
amaçlanmıştır; ne ölçüde başarı vardır; engelleyici unsurlar nelerdir?. Bunların da bilinmesin
de yarar olduğu kanısındayız. - ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk cumhuriyetleriyle ve diğer Türk unsurlarla iliş
kilerin gerçekten çok ciddî planlamalarla, ciddî yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini belirt
miştim. Şimdi karşımızda iki örnek olay var ki, bu söylediklerimizle taban tabana zıt ve çelişen 
bir durum yaratmaktadır : 

Kısa bir süre önce Kırgızistan'da, Türk cumhuriyetleri Millî Eğitim Bakanları toplantısı 
yapılmıştır. Bu toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı da davet edil
miş; ancak, nihaî belge onaylanırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, bu cumhuriyetlerce 
tanınmaması nedeniyle, taraf olarak imza koymasında bir kriz yaşanmıştır. 

Şimdi burada sormak istiyorum : Hükümetimiz, onbir ay aradan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması konusunda bir politika değişikliği 
mi yapmıştır? Eğer böyle bir yaklaşım varsa, bunu bilelim ve Parti olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak, buna ciddî katkılarda bulunalım, yardımda bulunalım; ama, bildiğimiz ka
darıyla böyle bir olay yok; tam tersine, New York'ta Sayın Denktaş'a yoğun baskılar var, "bir 
an evvel uzlaş, bir an evvel anlaş; bizi bu sıkıntılardan kurtar" şeklinde teşvik politikaları var; 
Sayın Dışişleri Bakanının deyimiyle, Denktaş teşvik ediliyor. Böyle bir ortamda, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanını oraya götürüp, bir taraf olarak, köksüz bir yaklaşım 
içerisinde, üstelik de diğer cumhuriyetlerle ilişkilerimizi bozacak şekilde böyle bir harekete gir
menin anlamı nedir? Bunun siyasal yanı veya Türkiye'nin çıkarlarına ilişkin yanı nerededir? 
Öyle anlaşılıyor ki, Hükümetimizin bu cumhuriyetlerle ilişkileri dağınık, Dışişleri Bakanlığı
nın koordinasyonu dışında yürüyen bir şekildedir ve bu cumhuriyetler her bakanın etrafında 
bir heyet toplayıp, "hadi, bir de biz gidelim, bakalım ne var" diyerek gidip geldiği bir uğrak 
yeri haline getirilmiştir. Biz bunu anlıyoruz. Konuya ciddî yaklaşılmadığını bu olay gösterdiği 
gibi, bir başka örnek olayı daha belirtmek istiyorum : 

29 Eylül tarihli Milliyet Gazetesinin "Açık Pencere" sütununda'bir bakanın beş bürokra
tımla ilgili bir haber var. Bir bakan kendi bürokratlarını tayin edemiyor, eskileriyle değiştiremi
yor; değiştirse de, ya Danıştaydan dönüyor veya Cumhurbaşkanı imzalamıyor. Buna karşı Sa
yın Bakanın bulduğu yöntem çok ilginç : Bu genel müdürleri veya yüksek düzeydeki bürokrat
ları, Türk cumhuriyetlerine, inceleme ve araştırma gerekçesiyle ve geçici görevle yollayıp, daha 
sonra bunlardan yararlanmak. 

Eğer, bu genel müdürlerden, bu Sayın Bakan memnun değilse ve onları değiştirmek isti
yorsa, kendilerinden yararlanamayacağı gibi bir düşünce içinde ise -ki, öyle olduğu anlaşılıyor-
hepimizin çok önem verdiği ve ileride çok sıcak ilişkiler kurarak Türkiye ile bir kaynaşma sağ
lamayı hedeflediğimiz bu cumhuriyetlere bu genel müdürleri göndermek akılcı bir davranış 
mıdır? Biz, geçmişte -hatta belki şimdi de- doğu ve güneydoğuya bu tip memurları sürgüne 
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göndere göndere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ne hale çevirdiğimizi hepimiz biliyoruz; bu, 
hepimizin sorumluluğudur, (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Şimdi literatürümüze 
yeni bir sürgün bölgesi gelmiş vaziyette; demek ki, burası da Türkî cumhuriyetler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi burada tamamlarken, özellikle Kıbrıs ko
nusunda da, Kuzey Irak'ta ortaya çıkan gelişmelerle ilgili olarak da, Hükümetimizin Parla
mentoya, gerçekçi ve ciddî bilgiler vermesini diliyorum. Çünkü, genel görüşmelerde sorduğu
muz soruların karşılığında aldığımız cevaplar bile çok zayıf, çok temelsiz ve gazete haberleri
nin dışında bize bir bilgi vermeyecek nitelikler taşıyor. 

Kıbrıs'ta ne oluyor ne bitiyor, bunu bilmek istiyoruz; özellikle Kuzey Irak'ta ne olup ne 
bitiyor, bunu öğrenmek istiyoruz. Kuzey Irak'ta bizim gördüğümüz kadarıyla, her yönüyle bir 
bağımsız devlet ortaya çıkıyor. Bu bağımsız devlet, gene bizim gördüğümüz kadarıyla, Çekiç 
Güç'ün de katkılarıyla ortaya çıkıyor. Bizim Hükümetimiz, "biz, Irak'ın toprak bütünlüğün
den yanayız" diyor; ama, öte yandan, Çekiç Güç'Ü konuşlandırıyor; "biz, Kuzey Irak'ta bir 
bağımsız devlete karşıyız" diyor; fakat -ki, kısa bir süre sonra gelecek- Çekiç Güç'le ilgili ola
rak nasıl bir politika izleyeceğini, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmiyor. 

• > • •• ' • ' ' 

Değerli milletvekilleri, artık olaylar, "karşıyız" veya "yanındayız" deme politikalarıyla 
yürütülecek boyutu aşmıştır. Hiçbir yargı belirtmeden söylüyorum; eğer karşıysanız, karşı ol
manın gereğini yapınız; eğer karşı değilseniz, o zaman da, bu oluşumdan Türkiye'nin ne gibi 
yararlar elde edebileceği konusunda akıla ve somut politikalar ye kararlar üretiniz. Eğer bunu 
yapmazsanız ve olayların içinde sürüklenerek "karşıyım, karşıyım" diyerek bir yerlere varaca
ğınızı sanırsanız, o zaman, belki ileride dostluk ilişkisi içinde olabileceğiniz bir yapıyı bile kay
betmek ve onu kendinize düşman etmek gibi bir sonuçla da karşılaşabilirsiniz. Siyaseti, akılcı 
yapmak, belli düşünceler ve belli değerlendirmeler içinde yapmak, hepimizin şu anda ihtiyaç 
duyduğu bir durumdur. En kötü politika, politikasızlıktır ve şu anda Hükümetimizin durumu 
budur ve bunun bir an evvel düzelmesi ve iyileşmesi gerekmektedir. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Asiltürk; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; huzurlarınızda sözlerime başlamadan evvel, Sayın Başkanı ve sayın milletvekillerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, genel görüşmelerde, genel olarak, konunun önemine göre, iktidar 
ve muhalefet partileri, Mecliste büyük çoğunlukla bulunurlar; ancak, öyle görülüyor ki, bu 
konuya önem veren, daha çok, muhalefet partileridir, Hükümeti teşkil eden partilerin değerli 
milletvekilleri, Kafkasya ve Abhazya konusundaki bu genel görüşmeye fazla önem vermiyor
lar. Aslında hata ettiklerini ifade ederek sözlerime başlamış bulunuyorum. Bu, çok önemli ko
nudur ve DYP'li ve SHP'li milletvekillerinin de Mecliste bulunmaları, bu konuya katkıda bu
lunmaları, bu akan kanların dökülmesini önlemede hiç olmazsa, bir ölçüde de olsa, manevî 
yardımda bulunmaları gerekirdi; ama, üzülerek söylüyorum ki, Hükümet kanatlari, Melisi âdeta 
boykot etmiş durumdadır. Bu da dış politikaya Hükümetin verdiği değerin ne ölçüde olduğu
nu göstermek bakımından, cidden, ibret vericidir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)—Duyarsız onlar, duyarsız... 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Önce, birtakım bilgileri huzurlarınızda arz etmek 
istiyorum ve konuya, böylece, yumuşak bir giriş yapmayı arzu ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, Abhazya, bir cumhuriyet; halkın çoğunluğunu da Hıristiyanlar teşkil edi
yor; böyle bir cumhuriyet. Coğrafî konumu itibariyle Kafkas sıradağları ile Karadeniz arasın
da sıkışmış, dar bir şerit olarak uzanan, küçük bir ülke... Kuzeyinde Kafkas sıradağları, güne
yinde Karadeniz doğal sınırları, doğusunda Gürcistan Cumhuriyeti, batısında ise eski Çerke-
zistan sınırlan içerisinde olan, bugün ise Rus federasyonuna bağlı Krasnodar Eyaleti yer alı
yor. Nüfusu 550 bin. Bu nüfusun yüzde 18'ini Abazalar, yüzde 40'ını Gürcüler, yüzde 17'sini 
Ruslar, yüzde 13'ünü Ermeniler, yüzde 10'unu Rumlar, yüzde 2'sini de diğerleri teşkil ediyor. 

Dikkat ederseniz, yüzde 40'ını Gürcülerin,teşkil ettiği bir bölgede, bu bölgenin insanları, 
kendilerine yapılan zulmü kabul etmedikleri için, Gürcistan'la topyekûn mücadele ediyorlar 
ve bunların yüzde 40'ı da Gürcüdür. Neden bunu yapıyorlar? Neticede, insan hakkı diye bir 
şey var; geleceksiniz, bir topluluğun, yaşadığı bölgeyi, onun temel insan haklarına hiç riayet 
etmeden silah zoruyla işgal edeceksiniz... tşte, görüyorsunuz ki, o işgalci kuvvetlerin ırkından , 
olan insanlar bile buna karşı çıkıyor. Neden? Çünkü, zulme, insanlar, genelde karşı çıkarlar 
da onun için. Dolayısıyla, bu bilgileri vermeden meselenin aslını ortaya koymanın tam mana
sıyla gerçekleşmeyeceğini düşünerek, kısa bilgileri arz etmeye devam ediyorum. 

Biliyorsunuz, Başkent Suhumi şu anda işgal altında. Bu bölgenin iklimi, ılıman ve bol 
yağışlı bir iklim; turunçgillerin oluşturduğu tarım ürünlerine dayalı bir ekonomisi var; ayrıca, 
turizm de, bu ekonomiyi ayakta tutan önemli sektörlerden biri. Ayrıca, dünyanın en iyi kö
mürlerinin üretildiği Tukarçal (Tkvarçeli) kömür havzasına ve değerli mermer yataklarına da 
sahip; bir de, eski ipek yollarından biri de kuzey Kafkasya üzerinden gelerek burada denize 
ulaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir tarafını daha arz edeyim : Okuryazar oranı da yüz
de 100'e yakın; gazete ve dergilerinin tirajları da nüfusuna nispetle çok büyük oranda. 

Abhazya'nın tarihçesi ne? Neden Abhazya'ya, şu anda Büyük Millet Meclisinde bir genel 
görüşme çerçevesinde, partiler sahip çıkmak istiyorlar? 

Parti sözcülerinin konuşmalarından, tam manasıyla bunu çıkarmak mümkün olmadığı. 
Ancak, bize göre, -ben partimizin düşüncelerini ifade ediyorum- Refah Partisi olarak, neden 
Abhazya'ya sahip çıkmak istiyoruz? Bunun için, Abhazya'nın tarihine bir göz atmak lazım. 

1864'e kadar genellikle bağımsız yaşamışlar, öyleyse, geçen yüzyıla kadar bağımsız yaşa
mış bu ülkenin, elbette, bağımsızlığını devam ettirmek istemesi, hiç de anormal gözükmemek 
gerekir; ama, maalesef, bu hak, Abazalara verilmek istenmiyor; bu hak onlara Verilmek isten
miyor. Bu hak onlara verilmek istenmezken, maalesef, bizim iktidarımız da, "Gürcistan'ın toprak 
bütünlüğü" adı altında, bu hakkı onların elinden almak için siyasî tavır koyuyor. Bu yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün sorunlu halde yaşadıkları ifade edilen Abaza-Gürcü kökleri
ne bakarsak, tarihin en eski zamanlarından beri yan yana uzanarak geldiklerini ve beraber ya
şadıklarını görürüz. 

Bilgileri özetleyerek sunmak istiyorum. 16 ncı yüzyıla kadar, beraberlik çeşitli şekilde de
vam edip gelirken, bu yüzyıldan itibaren Abhazya'nın Osmanlı hâkimiyetine girmiş olduğunu 
görüyoruz. -
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Abhazya'nın Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonra, mevcut kültürün yerini İslam kül
türü almaya başlıyor. Ancak bu arada, bundan rahatsız olanlar, Abhazya Pitsun'daki kiliseyi 
Gürcistan'a bağlıyorlar. Bunun gayesi şu .'Gürcistan vasıtasıyla dışa karşı birtakım mesajların 
verilmesi. Nitekim, bunda da başarılı oluyorlar. Böylece, Baü-Hıristiyan dünyasının desteğini 
alan Gürcistan daha 18 inci yüzyılın başlarından itibaren Batıya diplomatlar göndermeye baş
lıyor; Fransa ile iyi ilişkiler içerisine giriyor, Fransa Kralının desteğini alıyor ve Osmanlılara 
karşı da bu desteği kullanarak, bölgedeki Osmanlıların getirdiği İslam kültürüne karşı, daha 
o zamandan itibaren, ciddî bir mücadeleye giriyor. 

Abhazya'nın 1578'de Osmanlılar tarafından fethinden sonra, Abazalar, önce, Osmanlıla
rı sınıyorlar. Gürcülerden kötü muamele gördükleri için, Hıristiyan Gürcülerden tabiî -
Gürcistan'da da Abhazya'da da Türkiye'de de Müslüman Gürcüler var- Türkiye'deki, tamamı 
Müslüman olan bu Gürcü kardeşlerimizin o zamanki ecdatları önce, Osmanlılara karşı dikkat
li davranıyorlar; münasebetlerinde aynı kötü muameleyle karşılaşacaklarını zannediyorlar; ama 
Osmanlıların onları kendilerinden bir parça saydıklarını görünce onlara güveniyorlar, tşte, bu 
güven duygularından sonra, 18 inci yüzyılın başlarında Abaza asıllı birçok Osmanlı paşası ye
tişmiştir. 

Bu, bir hususu daha gösteriyor : Osmanlılar, gittikleri yerlerde, bölgedeki insanları azın
lık olarak değil aynı inancı paylaştıktan sonra aynı inanca sahip topluluklar olarak, kendile
riyle eşit değerde görüyorlar. Gürcülerin katlettikleri insanları, Osmanlılar, kendi saraylarında 
paşa yapıyorlar, tşte, tslamın getirdiği üstünlük, işte, îslamın getirdiği insan hakkı, insana ve
rilen değer... Bunun neticesinde, Kafkasya'nın bu mücahit insanları, bu Abazalar, Osmanlılar
la âdeta kaynaşıyorlar, kendilerini onlardan bir parça sayıyorlar. 

Osmanlılar da Ruslara karşı Kafkasya'daki Abaza, Çerkez ve Kırımlıları birleştirme kara
rı alıyorlar; onları daha güçlendirmek, bölgeden gelen saldırılara karşı daha da güçlü hale ge
tirmek için. Nitekim, Ferruh Ali Paşa'nın Anapa'ya tayini de bu karar neticesinde olmuştur. 
Böylece, Abazalar, 1780'den 1818'e kadar Osmanlıların himayesinde varlıklarım sürdürüyor
lar; ama, gerileme dönemi başladıktan sonra, maalesef, Osmanlılar buradaki kardeşlerine, güçleri 
yetmediği için sahip çıkamıyorlar. 1810'da Abhazya, Rusların himayesine giriyor. Abhazalar, 
yabancı güçlerin, emperyalist güçlerin, orada yaşayan insanların kendi temel hak ve hürriyetle
rine, yaşamalarına rıza göstermeyen güçlerin etkisiyle, bir kez daha Rusya'nın himayesine giri
yorlar. Bu kez, bu Jıimaye kolay olmuyor. 1821'de, 1824'te, 1830'da ve 1840'ta Abazalar, Kaf
kasya'daki bu kahraman insanlar, Ruslara karşı çetin mücadeleler veriyorlar. İşte, bir iman şa-
hikası olan Şeyh Şamil'in mücadelesi, bu mücadeledir, bunun bir parçasıdır. (RP sıralarından 
alkışlar) Bu kahraman millet, Şeyh Şamillerin, Muhammet Eminlerin ve daha birçok kahra
manlarının kumandasında, yetiştirdikleri bu kahramanların kumandasında, esir olmak yerine 
ölmeyi tercih ederek ciddî bir mücadele veriyorlar; ama, bu mücadele neticesinde, büyük ölçü
de katliama ve Kafkasya'daki soykırıma uğruyorlar. Arkasından, Rusya'nın burada kesin kontrol 
sağladığı bir dönem başlıyor. 

Bu mazlum halkın başından geçenleri anlatırsam, belki onlara daha çok sahip çıkabiliriz 
diye düşünerek, bütün bunları anlatıyorum. 

Bu durum 1964'IereJcadar geliyor. 11-12 Mayıs 1964'te Abazalar, Hamit Beyin ve o zaman 
kendilerini Ruslarla anlaştırmaya çalışan, başlarındaki idarecilerinin bütün çabalarına 
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rağmen, Rusları istemiyorlar ve bir -kelimenin tam manasıyla- intihar savaşına girişiyorlar. Çün
kü, imkânları bu savaşı kazanmaya müsait değildir. Sadece, onurlu, inandıkları gibi yaşayarak 
ölmeyi tercih ettikleri için, bu savaşı kabulleniyorlar. Bunun neticesinde ise, bilinen, trajik 1864 
göçü başlamıştır. Hele 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Abazalara, felaketlerin en büyüğünü 
getiriyor; çünkü, acımasız Rus birlikleri, buradaki bu kahkaman milleti, bu Kafkas dağlarının 
imanlı insanlarını hunharca öldürüyorlar. Abhazya çok büyük bir nüfus kaybına uğruyor; bu
na rağmen, kalan bir avuç insan, 1905 Rus İhtilalini fırsat bilerek, tekrar Abhazya Cumhuriye
tini ilan ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu insanlara saygı duymak lazım. Bu insanların özerkliklerini, bu 
insanların bağımsızlıklarını, bütün gücü ile, insan haklarına saygı gösteren her insanın destek
lemesi lazım. Bizim Hükümetimizin, "Gürcistan'ın iç işlerine karışamıyoruz" dediği gibi, ge
çiştirilmesi kabul edilecek bir şey değildir. (RP sıralarından alkışlar) 

Sovyet döneminde Abazalar, Abhazya'da tam olarak bir azınlık durumunda bırakılıyor
lar; Abhazya'ya, kolektifleştirme ve endüstrileşme gerekçesiyle büyük miktarda Gürcü ve Rus 
insanları yerleştiriliyor. Konuşmamın başında size anlattığım bu oran, işte bunun neticesinde 
meydana geliyor. Elbette, bir ülkeyi silah zoruyla işgal eden insanlar, bu ülkeye gelip de birta
kım kimseleri yerleştirmek isterlerse, hele komünist rejimde olursa bu, neticede de nüfus yo
ğunluğu değişikliği olursa, bunu, oradaki bir tabiî hal olarak kabul etmek mümkün değil ki!.. 
Toprağın sahiplerini, sonradan gelenler, bir nevi azınlık durumuna düşürmüştür. 

Daha spnra Abhazya'da daha korkunç bir dönem başlıyor; Abhazya'da doğan ve Mingre-
lialı olan Beria'nın tahakkümünde bir dönem yaşanıyor. Bildiğiniz gibi, Beria, aslında Abhaz
ya'da doğmuş ve Abhazya'ya da en büyük kötülüğü yapmış olan bir insandır. Çünkü, kendisi, 
kendi ırkından saymadığı Abhazya'daki Müslüman kardeşlerimizi ortadan kaldırmayı, Polit-
büro zamanında da, KGB zamanında da, bir nevi vatan görevi saymış.olan bir insandır. 

Ondan spnra, bu kitlesel temizlik ve eritme politikasından sonra, Abhazya'daki yerli nü
fusun gün geçtikçe eridiğini görüyoruz. Komünist idare tarafından Abhazya'daki Abazaların 
açtıkları bütün okullar kapatılıyor. "Reformlar yapacağız, okulları yeniden düzenleyeceğiz, 
onun için kapatmamız lazım" bahaneleriyle bütün okullar kapatılıyor. Bu, başka Müslüman 
ülkelerde de görülen ve bilinen bir tatbikatttr; biz de buna fazla yabancı değiliz. 

Daha sonra, 1978 olayları meydana geliyor. Tatbik edilen eşitsizliklerin biraz daha göze 
battığı, yasaların çıkarıldığı bu dönemde, Abhazyalı kardeşlerimiz bu durumu protesto etmek 
için bir şikâyet mektubu yazıyorlar ve bunun üzerine kıyamet kopuyor. Abaza halkının bu haklı 
tepkisini, o zaman, Gürcistan Parti Birinci Sekreteri ve şimdi Gürcistan Devlet Başkanı olan 
Şevardnadze, Abhazya Devlet Başkanını görevden alarak bir ölçüde önlemeye çalışıyor; arka
sından da, yine Abhazya'ya yönelik bilinen baskı ve zulümler devam ediyor. Bu sefer, 1989'da 
tekrar birtakım olaylar meydana geliyor. Gürcistan Hükümeti Gürcistan'da yaşayan yabancı 
etnik grupların nüfus artışını kontrol etmek için Abhazya'da 2'den fazla çocuk sahibi olanları 
hudut dışı ediyor. Böylelikle, nüfusun artmasına mani olmaya ve kendilerinin hâkimiyetini te
minat altına almaya çalışıyor. Bunlar da bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. 

Şu ana kadar ise ifade ettiğim bu insanlık faciaları, çok eski dönemlerde değil, çok yakın 
dönemlerde vukua gelen olaylardır. 
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Yine, bölgede, Gürcü olmayan grupların sürekli denetlenmesi neticesinde, ciddî ve nefes 
bile almaya müsaade etmeyen baskılar devam edip gidiyor. 

Arkasından, 18 Mart 1989'da Abhazya'nın Millet Meclisi üyeleri, çeşitli komiteleriyle, ku
ruluşların temsilcileri, tekrar bir bildiri yayınlayarak, Abhazya'nın Gürcistan'dan ayrı, bağım
sız bir cumhuriyet olmasını istiyorlar. Tabiî, buna, komünist bir idarede ne cevap verilirse, o 
cevap veriliyor! 

Sonra, 15-16 Temmuz 1989'da 11 ölü, 127 yaralıyla sonuçlanan, yine, Gürcülerin Abazlara 
karşı başlattıkları fiilî tecavüz olayı meydana geliyor. Bu olaydan sonra abazlar, 18 Mart 1989 
Bağımsızlık Bildirgesinin, artık, lafta kalmamasına hayata geçirilmesine karar veriyorlar ve "Ge
rekirse, hepimiz bu uğurda mücadele ederiz" diyorlar. 

Abazalar, 25 Ağustos 1990 günü, Abhazya, özerk Cumhuriyeti Parlamentosunda yapılan 
oylamada, 72 millevtekilinden 70'inin kabulüyle, Abhazya'nın Gürcistan'a bağlanmadan ön
ce, yani 1921'deki statüsü dahilinde, bağımsız olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
nin bir üyesi gibi olmayı kabul ve ilan ediyorlar. Böylece, 25-26 Ağustos 1990 tarihlerinde Su-
humi'de toplanan ve 7 kuzey Kafkas cumhuriyetinin iştirakiyle gerçekleşen Kafkas Dağlı Halkları 
Asamlesi de oluşturulmuş oluyor. Bu asamble ve bağımsızlık ilanı Abazaların Gürcülerden ta
mamıyla kopma eğilimlerini dile getiriyordu. 20 Ocak 1922'de Abhazya'da yapılan seçimlerde, 
Abhazya'da yaşayan etnik gruplar arasında yapılan bir centilmenlik-anlaşmasıyla, seçim siste
minde değişiklikler yapıldı. Buna Gürcüler razı oldular, Ruslar razı oldular, demin isimlerini 
saydığım etnik gruplar razı oldular; Abaza nüfusunun azınlıkta olmasına rağmen meclisteki 
dağılım, 28 Abaza parlamenter, 24 Gürcü parlamenter, 6 Ermeni, 3 Rus, 1 Ukraynalı, Tde Ka-
bartaylı parlamenter şeklinde gerçekleşti. Peki, niye bu kadar insan, oradaki Abazaların bu 
konuda öncü rolü oynamasını istiyor, arzu ediyor ve haklarından fedakârlık ediyor?. Çünkü, 
Abhazyalı Müslüman kardeşlerimiz, orada, diğer bütün etnik kökenli insanların da temel hak
larını teminat altına alıyorlar; bunu biliyorlar da, onun için. İşte bunun için, bu neticeyi ken
dileri istiyorlar. Gürcüler bunu istiyor, Ruslar bunu istiyor, Ermeniler bunu istiyor, yüzde 10 
Yunanlı bunu istiyor... Çünkü, görüyorlar ki, kendi hakları teminat altına alınıyor. İşte, Islâ-
mın getirdiği, temel insan haklarına saygının en basit bir tatbikatını, burada, bir kere daha 
görüyoruz. Şevardnadze ise, elbette bunu hazmedemeyeceği için, insanların güleceği bir baha
ne uyduruyor: Gürcistan'dan kaçırılan içişleri Bakanı, Abhazya'da saklanılıyormuş; onlar ka
çırmışlar, Abhazya'da onu koruyorlarmış!.. diye bahane ederek Abhazya'ya giriyor. 

Halbuki, Gürcistan'dan kaçırılan İçişleri Bakanı, Abhazya'da katliam yapan bir adam; 
Abazlar da, Gürcüler de, oradaki Rus azınlık da bu adamı sevmiyor, ona karşılar... Bu adama 
destek veriyorlarmışl.. 

Hani, hikâyeyi bilirsiniz^ yukarıda su içmekte olan kurt, aşağıdaki kuzuya "sen benim 
suyumu bulandırıyorsun" demiş; kuzu da, "yahu, ben aşağıda su içiyorum, sen yukarıda su 
içiyorsun, senin suyun bana geliyor, ben senin suyunu bulandıramam ki..." dediğinde, kurtun 
cevabı gayet basit "Canım seni yemek istiyor, onun için suyumu bulandırıyorsun" demiş. 

tşte, bu İçişleri Bakanı, Abhazya'daki bu insanlara bu zulmü yapan adam... Şevardnadze 
de "Siz bunu saklıyorsunuz" diyor... Biliyorsunuz, Şevardnadze emrindeki birliklerin Abhaz
ya'ya taarruzu bu gerekçeyle yapıldı. 

Şimdi, konu bu noktaya gelmişken, ne yapmak lazım geldiği hususunda da birkaç şey söy
lemek istiyorum. Aslında, burada, Ariton Çehov'un bir sözünü de söylemeden geçemeyeceğim. 
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Abhazya Cumhuriyeti Dış İlişkiler ve Enformasyon Merkezince hazırlanan bir. yayında, Ab-
hazya'nın, temsilî, basit bir haritası var ve Anton Çehpv'un şu sözü en başta yazılı: "Masallar 
dışında, insanların gözünü böylesine kamaştıran, yaşama isteğini böylesine artıran bir başka 
ülke yoktur. Keşke Ab hazya'da daha çok kalabilseydim. Anton Çehov" 

Değerli arkadaşlarım, durumun ne olduğunu bir iki cümleyle ifade ettikten sonra, ne ya
pılması gerektiğini ve Hükümetin bu konudaki tutumunu değerlendirmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, demin söylediğim sebepten dolayı, 14 Ağustosta Şevardnadze'nin emrin
deki Hıristiyan birlikler, Gürcistan'ın Hıristiyan ordu birlikleri, Müslüman Abazların ve diğer 
halkın kardeşçe yaşadığı birbirlerinden kız alıp kız verdiği, akrabalık bağlarının tesis edildiği, 
birbirlerine hiçbir düşmanlık olmadan hayatlarını sürdürdükleri bu bölgeye girdiler; başkenti 
işgal ettiler. Yiyecek sıkıntısı, ilaç sıkıntısı, şu anda had safhada... Ancak, bu olayların nasıl 
olduğu,, niçin olduğunu anlamak için, meseleye bir bütün içerisinde bakmak lazım. Bu bütü
nün içerisinde, Kafkasya bir parçadır, bu bütünün içerisinde Bosna-Hersek bir parçadır, bu 
bütün içerisinde Filistin bir parçadır, bu bütünün içerisinde Keşmir bir parçadır. Dikkat eder
seniz, saydığım bütün bu yerlerde kan akıtılıyor. Filipinler aynı bütünün bir parçasıdır, Filipin
ler'de kan akıtılıyor, Hindistan'da Sihler kan akıtıyorlar; Keşmir'de Hindular kan akıtıyorlar; 
Afganistan'da, Ruslar yıllarca kan akıttılar; Filistin'de, İsrailliler hâlâ kan akıtmaya devam edi
yorlar; Azerbaycan'da Ermeniler bunu yaptılar, Nahcivan'a aynı şekilde saldırdılar; Sudan'ın 
güneyinde Hıristiyan birlikler aynı şeyleri yapıyorlar; Irak'ta, Yahudi-Hıristiyan işbirliği bunu 
yaptı; Bosna-Hersek'te bunlar oluyor... Dikkat ediyor musunuz, bütün bu bölgelerde kimin 
kanı akıtılıyor?.. Sadece Müslümanların kanı akıtılıyor. Siz, yeryüzünde bir Hıristiyan toplu
luk gösterebilir misiniz ki, orada da Müslümanlar Hıristiyanların kanını akıtsın... Yüryüzün-
de böyle bir topluluk yok. Bunların tesadüf olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu, bir bü
tünün parçasıdır, Hıristiyan Siyonist işbirliğiyle, yeryüzünden Müslümanlığı, Müslümanca ya
şayanları, Müslümanlığa bağlı olanları ortadan kaldırmanın mücadelesidir. Bu kadar tesadüf 
bir arada olmaz. 

Bunlar olurken, peki, biz ne yapıyoruz, dünya ne yapıyor?.. 
Bizim Hükümetimiz bir şey öğrenmiş -arkadaşlarımızın bir kısmı da burada zikrettiler-

AGÎK devreye sokulmalıymış... BAB, Avrupa Topluluğu -çeşit çeşit birtakım kuruluşların isimleri 
sayılıyor- bunlardan yardım istenmeliymiş, bunlar devreye sokulmalıymış... 

Peki, yıllarca bu sözü söylediniz, "Bunlar devreye sokulsun, bunlar işlere müdahale etsin" 
dediniz; birini devreye soktunuz mu?; Hayır, hiçbiri devreye sokulmadı; ama, Körfezde petrol 
olduğu, Amerika'nın menfaati olduğu için, bu sizin dil döktüğünüz, insan haklarından bahse
derek yardıma çağırdığınız kuruluşlar, sizin yardımınıza ihtiyaç görmeden toplandılar, bir ara
ya geldiler, tepesine bindiler. Kimin?... Yine, bir Müslüman ülkenin tepesine bindiler. Niçin 
bunlar, Irak'ın, Kuveyt'e müdahale ettiği zaman yapılıyor da, Sırpların Bosna-Hersek'e mü
dahale ettiği zaman yapılmıyor. Niçin Filipinlerde bu kadar müslüman katliamı olurken yapıl
mıyor. Niçin Sihler her gün Hindistan'da Müslümanları öldürürken yapılmıyor... Niçin Keş
mir'de Hindular Müslümanları öldürürken yapılmıyor, niçin Filistin'de İsrailliler Müslüman
ları her gün öldürürken yapılmıyor?.. Dün televizyonlarınızda seyretmişsinizdir bir televizyon 
haber programında gördünüz oradaki hanımları -bırakın erkekleri- İsrail askerleri kaldırıp, sa
vurup, yerlere yuvarlıyorlar, dipçiklerle vuruyorlar; kimsenin sesi çıkmıyor; Avrupa da bütün 
bunları seyrediyor... 
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Şimdi ben size bir şey söylüyorum : Bunu yapan bizlerden biri olsaydı, Müslüman ülkeler
den birinin bir askeri, polisi olsaydı, Avrupa'da kıyamet kopardı, "Barbar Müslümanlar, bar
bar Türkler, barbar Araplar, barbar Afganlılar" olurdu; ama, bunu İsrail askeri yaptığı za
man, hem de silahsız hanımlara yaptığı zaman, kendilerini korumaya gücü yetmeyen insanlar 
bir İsrail askeri böyle yaptığı zaman, dünya, âdeta bunu görmezlikten geliyor. Sadece görmez
likten gelmiyor, taltif ediyor; ayrıca silah yardımı yapıyor, ayrıca hibe yardımı yapıyor... Ame
rika'nın yaptığı bu değil mi?.. Peki, ne olacakda Müslümanlar, bu katliamdan, yerzüyünün 
her yerinde, her zaman ezilmekten, horlanmaktan, her zaman insan haklarına sahip olarak 
yaşama haklarından mahrum bırakılmaktan kurtulacaklar?., önce, bu hükümetlerin akılları
nın başlarına gelmesi lazım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bu olmadığı takdirde, bunun 
halledilmesi mümkün değildir. Biz, yeryüzünde hiçbir topluluğun, -ister Müslüman olsun, is
ter Hıristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister başka bir dine mensup olsun veya isterse hiçbir 
inanca sahip olmasın- zulme uğramasına rıza göstermeyiz; herkesin temel haklarının verilme
sinden yanayız. Ama görüyoruz ki, yeryüzünde başka bir şeyler oluyor, başka bir oluşum var... 
Hatta, acı ama, burada ifade etmek zorundayım, şu tatbikatta, Amerikan uçak gemisinden 
bizim muhribimizin vurulması bile aynı planın bir parçasıdır. Çünkü, adam, seni adam bile 
saymıyor ki!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) Buna kim karşı çıkacak? Burada 
oturup da AGtK sürecinden, Paris Şartından, bilmem neden, BAB'dan, AT'tan bahseden şu 
Hükümet mi buna sahip çıkacak?!.. Bu zulüm gözlerinin önünde yapılıyor, Hükümetin Baş
kanı Başbakan, "kazadır" diyor! Sen, Amerikan'ın avukatı mısın?.. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri ve alkışlar) Ne biliyorsun kaza olduğunu?.. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başbakan hiçbir zaman "Kazadır" demedi; hayır... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — "Kazadır" dedi. Dikkatle takip ettim. Israrla, "Ka

za olduğunu bildiriyorlar" dedi. Ali Bey kardeşim, senin hissiyatına ben de ortak oluyorum;. 
Israrla, kaza olduğunu söylüyorlar; yani, "Ne diyelim?" diyor, Başbakan. Ne diyeceksin?.. 
"Kaza" demeyeceksin... Bakın, Genelkurmay Başkanı, "kaza" demedi, kuvvet komutanları, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı, "o füzelerden bende de var, ben de kullanıyorum, benim gemim
de de var; böyle ber kaza olmaz" diyor. Bir Başbakan, önce bunlara sorar, ondan sonra da, 
bunun kaza olmadığını görür ve mertçe, Amerikan Parlamentosuna güvenerek değil, "Ameri
kan Parlamentosunda bizim sınırlarımızın teminatını verdiler" diye onlara güvenerek değil, 
bu Parlamentoya güvenerek "Bunun hesabını soracağız" der. (RP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) Grupta konuşurken Sayın Başbakan, Amerikan Parlamentosuna atıfta buluna
rak "Korkmayın; Amerikan bize güvence verdi, bizim üniter devlet yapımız bozulmayacak." 
diyor. Aynı Amerika, Irak'a da güvence verdi; yıllarca bunu söyledi, ondan sonra adım adım 
geldiler, kuzeyi ayırdılar, güneyi ayırdılar. Güneydekini de yapacaklar ama, iran'dan korktuk
ları için yapmıyorlar; yoksa, kendi menfaatları bakımından uygun olsa, onu da yapacaklar. 
Yani, bu parçalanmada güneyi, menfaatlarına uygun gelmediği için bölmüyor; yoksa, bir şey
den çekindikleri filan yok : menfaatlarına uygun gelmiyor, bölmüyorlar; bizim Başbakanımız 
da kendi Grubunda "Amerikan Kongresi bize güvence verdi." diyor!.. 

Amerikan Kongresinin güvencesi değil; şurada şerefli Türk Milletinin şerefli evlatlarının 
temsil edildiği Meclisin karan önemlidir, önemli olan budur. Amerika ne derse desin; bize ne 
Amerika'dan?.. (RP sıralarından alkışlar) Yani, biz ona güvenerek mi kendi sınırlarımızı ko
ruyoruz? 
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îşte, bu düşünceyle hareket edildiği için, Çekiç Güç, geliyor, Türkiye'nin güneyini işgal 
ediyor. Bu, işte bu düşüncenin bir neticesidir. Bu, kendi kendine olmuyor; hiçbir şey kendi kendine 
olmuyor. Ondan sonra da çıkıyor burada, Hükümet... Hükümet diye bir şey de yok zaten... 
Ne Hükümeti?!.. (RP sıralarından alkışlar) Şu arkalarda gerilere saklanmış bir arkadaşımız 
vardı, o da terk etti, gitti, resmen. Sayın Başbakan Yardımcısı; o da, Başbakan Yardımcısı ola
rak burada bulunmuyor, Dışişleri Bakanına vekâlet ettiği için burada bulunuyor... 

BAŞKAN — Efendim, bütün sıfatlarıyla bulunuyorlar burada. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Elbette, benim Başbakan Yardımcısı olarak bura

da bulunmasından anladığım, Dışişleri Bakanı orada otururken, Sayın İnönü de şurada otu
rursa, o zaman Başbakan Yardımcısı sıfatıyla oturmuş olur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi aynı zamanda Başbakan Yardımcısı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ama, Sayın İnönü burada oturmasa, zaten bu Hü

kümet temsil edilmeyecekti; onun için oturuyor. Böyle olur mu?.. 

BAŞKAN — Sayın bürokratları yalnız bırakmamak için orada oturuyorlar. . 
. OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî, Sayın İnönü'ye de teşekkür ediyorum; o da 

gelmeyebilirdi/Bakınız DYP Grubundan kaç kişi var? (RP sıralarından alkışlar) Bu meseleye 
O'da ehemmiyet vermeyebilirdi, bir devlet bakanını gönderebilirdi; ama, yine kendisine teşek
kür ediyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Başbakan Yardımcısı sıfatı devam ediyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) —- Gayet tabiî Başbakan Yardımcısı sıfatı devam edi

yor; ama, şartlar altında daha ne kadar devam edeceği de belli değil. (RP sıralarından alkışlar) 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) -— Hiçbir şey yapmıyorsunuz... (DYP sıralarından "Aklın 

jermiyor" sesleri, gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sizin erdiği için bu hallere geldik zaten! 

BAŞKAN— Lütfen konu üzerinde konuşalım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî tabiî... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) —• Ne yapalım, onu söyle;'yapacağımız şeyi söyle? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bakın, ne yapacağınızı çok açık olarak ifade edi

yorum. Eğer, bir başbakan, TV'deki bir programda, "Türkiye'de ABD kendi menfaatlarını 
koruyorsa, bunu en iyi koruyacak benim" diyorsa, siz hiçbir şey yapamazsınız, bitti gitti... Bun
dan sonra daha hiçbir şey yapamazsınız. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, Kafkas bölgesi için, "Burası çok önemli bir bölgedir, burada çok kritik 
anlar yaşanıyor. Eğer biz buraya başka türlü yaklaşırsak, bütün dünyayı ateşe veririz" diyor. 
Kendi açısından bunun belki bir gerekçesi vardır; ancak, bizim açımızdan bunun hiçbir gerek
çesi yoktur. Karşıdakiler bunu zaten yapıyorlar; karşıdakiler bundan vazgeçmiş değil ki... Ya
ni, şimdi sen bunu söyleyince, Şevardnadze, birliklerini oradan geri mi çekiyor? Hayır. Biz de, 
Şevardnadze'nin birlikleri aç karnına savaşmasın, karınları tok olarak Abhazya'daki Abaza Müs
lümanları öldürsün diye 50 bin ton buğday yardımı yaptık. Yapmadık mı?.. (RP sıralarından 
alkışlar) 
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tşte, bu Hükümet, "Ne yapalım?" diyor... Size bir tavsiyem var; sizin yapacağınız şey şu
dur : Kötü bir şey yapmamak için -iyi bir şey yapamazsınız- bırakın gidin. En iyi yapacağınız 
şey budur. (RP sıralarından; "Bravo" sesleri, alkışlar) Hiç olmazsa, o zaman birileri gelip de 
Hıristiyan Gürcü ordusunun daha iyi beslenerek Abhazya'daki Müslümanları öldürmesine yar
dımcı olacak buğday yardımını yapmaz; hiç olmazsa bunu yapmaz. 

Arkasından Ermenilerin yardımına koşuyorsunuz... Hani siz olmasanız var ya, hiç olmazsa 
bu yanlışlıklar olmaz; hiç olmazsa, bu kadar kötülüğün olmaması da iyi bir şeydir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — O zaman başka bir şey söylerdiniz. Yapsak başka türlü, 
yapmasak başka türlü! 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Şimdi, Ermenilere 100 bin ton -gazetelerde 200 
bin ton diye geçti sonraki açıklamalarda- buğday yardımı yapıyorsunuz. Ne için?.. Azerbay
can'daki, Karabağ'daki kardeşlerimizi, karınları doyup, sağlam, çelimsiz olmasınlar, güçlen
sinler öyle öldürsünler diye. Onun için mi yapılıyor?.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Ermenilere yardım diye bir şey yok. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ermineîere yardımın izahını gönlünüzde yapabili

yor musunuz? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Yalan söylüyorsun, yardım diye bir şey yok. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — 100 bin ton... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, karşılıklı konuşmayalım. 
Muhterem arkadaşlarım... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Yardım diye bir şey yokmuş!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Ayıptır, Müslümana yakışmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, biraz sonra Hükümet adına Sayın tnönü cevap verecekler. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Yardım diye bir şey yokmuş!.. 50 bin tonu Gürcü

lere yaptılar, 100 bin tonu şimdi... Hem de "Yardım diye bir şey yokmuş" dediğinin arkasına 
sakalandığını ben size söyleyeyim; "Bu buğdayı geri alacağız.." Güya milleti aldatacaklar. Bu 
buğdayı vereceklermiş, ondan sonra geri alacaklarmış!.. Sonra değiştirdiler, "Satış yapacağız" 
diyorlar. 

Benim de sevdiğim bu kıymetli arkadaşım, inanıyorum ki, gönlünden benim gibi düşünüyor. 
Şimdi, şunu dikkatlerinize sunuyorum : Bir işgalci güç var, bir yere saldırıyor; o saldıran 

insanların ordularında karavana daha kuvvetli çıksın diye, parasıyla da olsa, o buğdayı verir
seniz bu, onlara yardım değil mi?.. 

ÎBRAHtM GÜRSOY (İstanbul) — Değil. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bunlara göre, değil. Niye değil?.. Çünkü, başka 

yerden buğday alması mümkün değil, bizden alacak. Kaldı ki, bizim buğdaya ihtiyacımız var. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bu mugalâtaya ne lüzum var? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisi piyasada araştır

malar yapıyor; önümüzdeki dönem buğday rekoltesinin az olacağı görüldü. Biz, dünyada araş
tırma yapıyoruz, buğdayı nereden alırız diye; götürüyoruz, Ermenilere buğday satıyoruz!.. 

ALt ESER (Samsun) — Sizin aklınız ermez... 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Tabiî, bizim aklımız nereden ersin! Buna, sizin 
gibi yüksek akıllıların aklı erer, düşmanlarını beslemek için! (RP sıralarından alkışlar) 

Peki, Ermenilere niçin karşıçıkıyoruz?.. Gürcü birliklerine niçin karşı çıkıyoruz?.. Bunlar 
geliyorlar, insanca yaşama hakkı olan bu topluluğun yaşama haklarını ellerinden alıyorlar. Eğer, 
Âbazalar Gürcistan'a saldırsa da onları öldürseydi, biz onlara da karşı çıkardık; ama, arkadaş
larımız çok ince zekalarıyla çok iyi anladıkları için (!) bizim bu kabaca ifade ettiğimiz şeyleri 
gözlerinden kaçırıyorlar. 

Buradaki mücadele temel insan hakkı mücadelesidir. Temel insan haklarının başında, ya
şama hakkı gelir. Bu insanların hepsinin yaşama hakkı vardır. Bu yaşama haklarına tecavüz 
edildiği zaman, dünyanın neresinde olursa olsun, insanların karşı çıkması lazım; kendi iktidar
ları bile olsa, karşı çıkmaları lazım. İnsanî değerler başka türlü nasıl muhafaza edilir? İnsanî 
değerlerin muhafazasının şartı vardır ve bu şart da, herkesin bu değerlere elbirliğiyle sahip çık
masıdır. Bugün Bosna-Hersek'te bu yapılmadığı için çırpınıyoruz. 

Burada, beni dinleyen parlamenterler arasında, bakanlık yapmış, dışişleri konusunda tec
rübesi olan çok değerli parlamenter arkadaşlarımız da var. Bizim, "Bosna-Hersek'e şöyle ya
pılmalıdır; Bosna-Hersek'te şu oluyor, bu oluyor" diye çeşitli şikâyetlerimiz karşısında yaban
cı bir diplomatın çok güzel bir sözünü bana naklettiler ben de huzurlarınızda ifade ediyorum. 
Diplomat, "Peki, bu kadar... (tabirini o öyle kullanmıyor da, kullandığı cümleden çıkan ma
nayı biraz da tercüme ederek söylemiş olayım.) "Peki, bu kadar ağlıyorsunuz da, müdahale 
ettiniz elinizden mi tuttuk?" diyor. 

Doğru söze ne diyeceksiniz? Müdahale ettiniz de, bir şey mi yaptılar?.. Yok; siz müdahale 
etmekten korkuyorsunuz. İşin aslı budur. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen toparlayınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — îlk defa Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu" 

duruma düştüğünü görerek cidden üzülüyorum. Bu Meclis, bu değerli milletvekillerimiz de 
Hükümetin bu tutumana layık değillerdir, bu millet de Hükümetin bu tutumuna layık değil
dir. Sadece ağlayarak, sadece sağı solu, "Ne olur, gelin yardım edin" diye çağırarak bir yere 
gidilmez. Şu anda bizim imkânlarımız, hakikaten büyük imkânlardır. Bütün dünya basınında 
var alın okuyun -okuyamıyorsanız, alın tercüme ettirin, öyle anlayın- bütün dünya basınında, 
"Kafkaslar'a müdahale edecek iki tane güç var. Birisi Rusya, birisi de Türkiye deniyor. Rus
ya'nın müdahale ettiğini gözlerimizle görüyoruz. Rusya fiilî müdahalede bulunuyor; ama bize 
gelince, "katiyen ne münasebet? Yapabilir miyiz, nasıl yapacağız? Bizim Amerikalı ve Batılı 
dostlarımız ne der bize? Ya bize gücenirlerse, ya sonra bizi seçimlerde desteklemezlerse nasıl 
hükümet oluruz?" deniyor. (RP sıralarından alkışlar) Halbuki, Türkiye bu meselelere müda
hale etme gücüne sahiptir. Türkiye bu meselelere müdahale etmediği takdirde de, tarihî bir dö
nüm noktasında, çok kötü bir imtihan verecektir; ama millet bu değil. Ne kadar laf atarsa 
atsın, ne kadar tersini söylerse söylesin, ben inanıyorum ki, şu grup imanlı bizim gibi düşünen 
bir gruptur. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Biz imansız mıyız? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Buna kesin inanıyorum; İsterlerse laf atsınlar. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ne kadar saygısızsınız.;. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Onların da yürekleri, hepsi, hepsi... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Burası din devleti değil, Türkiye Cumhuriyetidir. 
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BAŞKAN — Sayın Köklü, lütfen... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Hayır, siz hiç alınmayın, siz laf atmadığınız için 

onu söylemedim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ayrıcalık yapıyorsun, ayıp ayıp! 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, lütfen... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Katiyen yanlış anlamayın, katiyen yanlış anlama

yın... Siz laf atmadınız, bu grup laf attı, o laf atan gruba "siz de benim gibi düşünüyorsunuz" 
diye ifade ediyorum. Elbette sizin de hiçbir farkınız yok, hiç yanlış bir reaksiyona girmeyin. 
Kesin olarak ifade ediyorum; hepimiz birbirimizin kardeşiyiz, hepimiz bu Parlamentoda inançlı 
topluluğuz; ama siz saygıyla dinledeniz, bu yaptığınız iyi hareketi, ters bir hareketmiş gibi algı
lamayın. Arkadaşlarımız laf attılar, ben onlara diyorum ki, o laf atan insanlar da aynı inançta 
bir kötülüğün karşısında mücadele etmek inancında. Elbette bunu yapmak zorundalar. 

BAŞKAN — Saym Asiltürk, lütfen bitiriniz. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Tabiî, bitiriyorum. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Din, vicdanen verilen hesaptır. 

BAŞKAN — Sayın Köklü, lütfen... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Dinle ilgisi yok, onu karıştırma. Kimsenin inanç

larını., da-burada yargılıyor değiliz. Hiç alınmaya da gerek yok. Siz dikkatle dinlediniz; ama 
çok sevdiğim arkadaşlarımdan bazıları laf attılar, "o laf atan arkadaşlar da benim gibi 
düşünüyor" diyorum. Buna niye üzülüyorsunuz? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — İftira ve nifak... İtirazımız bunadır. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir gün gelecek, bu arka

daşlar da yaptıkları hatayı görecekler. Bu iktidarın yaptığı şey, Türkiye'yi kendi gücünün çok 
altında bir tonumda Batıya teslim etmekten ibarettir. Sadece bu iktidarın değil; bu iktidar de
vam ediyor... Yani ben şimdi "bu iktidar" dediğim zaman, bu işin başlangıcı bu iktidarla ol
muş da demiyorum; onu da ifade edeyim. 

Bakın size birkaç tane tarih vereyim ve bunun ne olduğunu da sizlere ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, sürenizi çok geçtiniz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Biliyorsunuz, 10 dakika da benim önerge sahibi 

olarak sözüm var. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sürenizi çok geçtiniz. En uzun konuşan hatipsiniz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bakın, ABD Kongresinde, Cumhuriyetçi bir milletvekili ne diyor; onun cümlelerini aynen 

okuyorum : 
"Türkiye, kendi çıkarlarına aykırı da olsa, yardımımıza gelen dosttur; Bunun en iyi örne

ğini, Körfezde, kilit önemde destek sağladıkları zaman gördük" diyor. Bunda sizin bir kaba
hatiniz yok, bu, Sayın özal'ın marifeti. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sıra bize mi geldi? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Yok, ANAP diye söylemiyorum, özal diye söylü

yorum. Çünkü, ANAP'ta, Özal'ın bu politikasını tasvip etmeyen kıymetli arkadaşlarımız var; 
onun için ANAP diye söylemiyorum. 

_ 42— -



T.B.M.M. B : 14 13 . 10 . 1992 O : 1 

"Türkiye, Kore'de ABD yanında savaştı..." 
O da, Demokrat Partinin... O sizin, devamı olduğunu söylediğiniz parti var ya, işte o da, 

onun günahı. 
BAŞKAN'— Sayın Asiltürk... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Siz de Suudi Arabistan'nın devamısınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hiçbir şeyin devamı değiliz. Suudi Arabistan 7 

milyonluk bir ülke. Benim gözüm kardeşim, biz 60 milyonluk bir ülkeyiz, büyük düşünmeye 
alışın büyük! (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Bu memleketleri asırlar 
boyunca biz peşimize takmışız... 

KADRÎ GÜÇLÜ (Bursa) — Size pereden geliyor yardım? 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, şimdiye kadar, çok mühim ve hayatî bir konuda pek çok ha
tip konuştu, hiçbir reaksiyon çıkmadı. Lütfen, mevzunun ehemmiyetine binaen Meclisin has
sasiyetine saygı göstererek sözünüzü bitirin. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli Meclisin şahsiyetine, mehabetine saygı gös
terdiğim için diyorum ki, bu ülke öyle 7 milyon nüfuslu bir devletin peşinde koşacak bir ülke 
değildir. Üç kıtada at koşturmuş, hakkı ve adaleti hâkim kılmış bir toplumun evlatları olarak 
biz buradayız. Biraz büyük düşünün... (RP sıralarından alkışlar) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Orada beraberiz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hiçbir yerde beraber olduğumuzu zannetmiyorum; 

oraya gelince de başka bir şey çıkarırsınız. 
"Kore'de ABD yanında savaştı; 1958 Lübnan olayında üslerin kullanılmasına Türkiye izin 

verdi; 1967 Müslüman Araplarla İsrail savaşında, Türkiye, muhabere tesislerinin kullanılması
nı sağladı, bize bu imkânı verdi; 1973'te Akdeniz'de ABD 6 ncı Filosunun lojistik destek çağ
rısına Yunanistan 'hayır' derken bunu kabul eden tek ülke Türkiye oldu" diyor. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kim kabul etti? O zaman kim saltanat sürüyordu? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bunları kimseyi kastederek söylemiyorum. O dö

nemdeki görevlileri meth ettikleri zaman, zannediyorlar ki -kendileri methedildiği zaman- iyi 
bir şey söyleniyor... 

"1973'te ABD 6 ncı Filosunun lojistik destek çağrısına Yunanistan 'hayır' derken, bunu 
kabul eden tek ülke Türkiye oldu" diyor. İşte, dış güdüm dediğimiz bu. Sizi metheden sözleri, 
hakikaten bir şey zannediyorsunuz! Bunlar utanılacak şeylerdir; Türkiye'nin bunları yapması, 
utanılacak bir şeydir. 

Bizi kim idare ediyor?.. Ruslar, bizi idare eden insanların, Batı'ya bağlı, Batı kültür emper
yalizminin tesiri altında kaldıklarının en ciddî, fakat en acı delilleri dir. İşte, bunun için hepi
mizin aklımızı başımıza almamız lazım. Bizim, Batının bize çizdiği çizginin dışarısına çıkma
dan, Batının bize biçtiği elbisenin içerisinde dünyada bir varlık göstermemiz mümkün değildir 
ve şu anda Türkiye'nin elinde bu imkânlar vardır ve bunları Türkiye gerçekleştirebilir. 

Değerli arkadaşlarım, sözümün sonunda şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Çok sev
diğim Sadi Pehlivanoğlu kardeşimiz buraya geldi, "Bizi Müslüman ülkeler de desteklemiyor, 
Kıbrıs'ı, Pakistan desteklemedi" dedi. 
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Bir yanlış beyanı düzeltmek için söylüyorum, yerimden de düzeltmeye çalıştım; Sayın Peh-
livanoğlu laf attığımı zannetti. Halbuki, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak Türkiye'ye gel
meden tslamabad'da bir toplantı yaprak, "Kıbrıs'ı desteklediğimizi, Kıbrıs'tan yana olduğu
muzu, Kıbrıs'ı tanıdığımızı Türkiye'de ilan edeceğiz" demiştir. Maalesef o zamanki hükümet 
-darılmasınlar diye söylemiyordum ama- Ziya ÜI Hak'tan bu tanımayı geriye bırakmasını iste
di. Bunun üzerine Ziya ÜI Hakda buradan üzülerek gitti ve gazetecilerin sorusuna da "sizin 
Hükümetiniz istemiyor" diye cevap verdi. 

Müslüman ülkeler bizimle beraber olmayı istiyorlar; ama, bizim idarecilerimiz, Müslü
man ülkelerle beraber olmayı istemiyorlar. îşte, onun için bunlar önümüzde dert olarak duruyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Suudi Arabistan?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — İnanarak mı söylüyorsun bunları, bunlara inanıyor musun? 

BAŞKAN — Efendim, hatip, sözünü bitirmek istiyor; lütfen laf atmayalım, lütfen. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bunu, Sayın Devlet Başkanı bizzat basın toplantı

sında ifade etti, bizimkiler de tekzip etmediler. Sizin, başkalarının avukatlığını yapmanıza ge
rek yok; başkaları onu söylerler. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Siz yapıyorsunuz; siz, Kaddafi'nin avukatlığını yapı
yorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın ihyan, hatip, sözünü bağlamak istiyor, lütfen müsaade buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, söylediğim bazı tenkitler

den arkadaşlarım hoşlanmayabilir; bu da tabiîdîr. Zaten öyle olmazsa, ben de bu iktidarı met
hetmek durumunda olurdum. Elbette ben bu iktidarın hatalarını ortaya koyuyorum, bunları 
söylüyorum, bunları tenkit ediyorum, doğrulan da gösteriyorum. İşte, bundan dolayı, elbette 
aramızda çeşitli fikirlerde olan insanlar olacak, bunları burada konuşacağız. Ancak, çoğu za
man dikkat ettim, burada bazı, itirazlarda bulunan arkadaşlarımız ya hiç hadiseleri takip etmi
yorlar veyahut da böyle işlerine, geldiği için söylüyorlar. Bunu böyle yapmamanızı tavsiye ede
rim. Benim şu ana kadar burada söylediğim şeyler bir yorun değil, vakıaları tarih tarih size 
söylüyorum; "Türkiye şunu yaptı, şunu yaptı" diyorum. Batıya bu kadar bağlı olan bir ülke
nin, kendi çıkarlarını koruması mümkün değildir. îşte, onun için Kıbrıs elden gidiyor. Başba
kan, "Kıbrıs'ta biz taraf değiliz" diyor, karşı taraf, taraf olduğunu açıkça ilan ediyor. Bush, 
Yakovas'ı kendi toplantısında konuşturuyor, dua ettiriyor, Bush'un hanımı da gözünü kapaya
rak, vecd içinde Yakovas'ın duasına el açıp "amin" diyor. Clinton, Birleşmiş Milletlerde Vasi-
liu'yu ziyaret ediyor, özel desteğini verdiğini söylüyor; bizim Hükümetimiz de, Başbakanımız 
da "Biz burada taraf değiliz" diyor... 

İşte, bunun için kaybediyoruz. Bu, olmaz; biz, tarafız; biz, Kıbrıs'ta tarafız. Biz, sizlere 
daha bunu kabul ettiremedik; nasıl mücadele edeceksiniz, nasıl hakkımızı koruyacaksınız?.. 
Ondan sonra bunlar söylenince, darılıp gücenmeyin... 

BAŞKAN -—Sayın Asiltürk... Sayın Asiltürk, lütfen sizden sonra konuşacakların da hak
kına riayet etmenizi istirham ediyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî, Sayın Başkan. 
Darılıp gücenmeyin, bunları sizin için, memleket için yapılmış, hakikaten doğru ikazlar 

olarak kabul edin. Elbirliğiyle, hepimizin iftihar ettiği, göğsümüzü gere gere "bağımsısız" di
yebileceğimiz bir memleketimizin olmasını kim istemez? Ama, Çekiç Güç orada dururken, bunu 
istediğiniz kadar söyleyin, kimseyi inandıramazsınız. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın tnönü; buyu

run efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Bekir Sami Daçe, Zonguldak Milletve
kili Sayın Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan, Bursa Milletvekili 
Sayın Turhan Tayan ve 9 arkadaşının, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler ve 14 arkada
şının, Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının sunmuş oldukları öner
geler sonunda kararlaştırılan ve Kafkasya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler 
ve bu konudaki dış politikamız üzerinde kararlaştırılmış bulunan genel görüşmede Hüküme
tin görüşlerini yüksek huzurunuzda sunmak için buradayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dış politikamız üzerinde Yüce Meclise bilgi vermek, bu Hükümetin, 
kurulduğu günden beri, ısrarla, inatla, başarıyla takip ettiği bir yöntem. Her fırsatta, dış poli
tika üzerindeki gelişmeleri, Yüksek Meclise, Dışişleri Bakanımız anlatıyor, genel görüşmeler 
yapıyoruz, Büyük Meclisin görüşlerini her zaman dikkatle dinliyoruz, yararlanıyoruz. Söyle
mek gerekir ki, bu, son yıllarda, Büyük Millet Meclisimizin yaşantısında yeni bir olaydır, yeni 
bir gelişmedir; çok yararlı bir gelişmedir. Büyük Meclisimiz, olayları, özellikle, zamanımızda 
çok hızla meydana gelen değişmeleri anında izleme fırsatını buluyor. Buna katkı yapan bütün 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Bugün yapılan konuşmalarda da, söz alan bütün sözcülerimiz, çok yararlı şeyler söyledi
ler. Özellikle İktidar partilerinin sözcülerine teşekkür ediyorum; çok yararlı noktalara değin
diler, bunlardan çok istifade ettik. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Muhalefet sözcüleri yararlı şeyler söylemediler mi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Mu

halefet sözcülerine de ayrıca teşekkür ediyorum; yalnız, ayrı bir kategori. Muhalefet sözcüleri
mizin ileri sürdükleri görüşler, eleştiriler elbet çok dikkat çekicidir, çok çarpıcıdır; gerçekle il
gisi pek yoktur; biraz sonra daha ayrıntılı değinmek istiyorum. Demokrasimizin doğal geliş
mesi içinde bunlar, elbette hoşa giden gelişmeler. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, çok eleştirilen bir konu, iki muhalefet partisi sözcüsü de 
bunu eleştirdi, "Dışişleri Bakanı burada niye yok" dediler; bunu, dışişlerimizin, dış politika
mızın bir zaafı diye gösterdiler. 

Tam tersine, Dışişleri Bakanımız burada yok; Londra'da, ülkemiz için çok önemli görüş
meler yapıyor. Bu görüşmeler, her hafta, her yerde yapılıyor, Dışişleri Bakanımız bunlara hep 
katılıyor; ama, bu arada, Büyük Meclisimiz, Kafkasya'daki gelişmeleri izlemek istiyor, bu ko
nuda genel görüşme açmak istiyor... ~ 

Şimdi, biz bekleyelim, Dışişleri Bakanımız gelsin, ondan sonra mı görüşmeyi yapalım?.. 
O zaman Meclise saygı göstermiş olur muyuz?.. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakan bugün burada bulunacağını ifade etti... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bi

zim Büyük Meclise saygı anlayışımız, Büyük Meclis bizden ne zaman ne isterse ona anında 
cevap vermektir ve bunu yaparken de, Hükümetin çalışmalarını hiçbir şekilde aksatmamaktır; 
işte, burada yaptığımız da budur. 
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Dışişleri Bakanımız bulunamıyor... Değerli arkadaşlarım, öyle oluyor ki, dışarıdan daha 
evvelden tahmin etmediğiniz bir olay oluyor, bir toplantı düzenleniyor ve Türkiye, bütün bu 
olaylara artık uzaktan bakma durumunda değil; bütün bu olaylara fikrini söyleme durumun
da. Onun için, Dışişleri Bakanımız, önceden belli olmayan tarihlerde, çeşitli yerlere gitmek zo
runda; ama bu Büyük Millet Meclisinin bizden bilgi istemesi, burada genel görüşme yapılma
sını istemesi karşısında, bizim, "Yok, kusura bakmayın, şimdi hazır değiliz" diye bir cevap 
vermemizi gerektirmez. Bunu yapmıyoruz; buradayız ve kusura bakmayın, Başbakan Yardım
cısının bu konuda sözcü olmasından da, bence, hoşlanmanız gerekirdi. Niye bundan alındığı
nızı anlamadım doğrusu!.. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, Hükümetimizin 
Büyük Millet Meclisine saygısı, bu konuda da meydandadır; hiç yanlış bir anlamaya gerek yoktur. 

Sayın Pehlivanoğlu'nun eleştirilerinde yakışıksız birtakım sözler vardı. Kusura bakmasın, 
bunlara şiddetle itiraz ediyorum. Dışişleri Bakanlığımızı, ulusal çıkarlarımızı gözetmeyen, dışa 
kapalı bir grup şeklinde gösterdi; bunu şiddetle reddediyorum. Elbette, Türkiye Cumhuriyeti 
bürokrasisinin bütün bakanlıkları çok önemli işler yapıyorlar, çok değerli insanlar vardır; ama, 
içlerinde, Dışişleri Bakanlığı ayrıca değerli bir bakanlıktır ve oradaki arkadaşlarımızın, bura
da, hiç hak etmedikleri şekilde suçlanmasını kabul etmiyorum. 

Bunun ötesinde, Sayın Pehlivanoğlu, Türk dış politikasının geçmişte, 70 yıllık dönemde 
hiçbir şey yapmadığını, 70 yıllık dış politikanın bizi bir acze getirdiğini söyledi. 

Bunu da şiddetle reddediyorum, durum tam tersidir. Bugün burada söz alan arkadaşları
mız, hep, bizden daha çok şey yapmamızı, komşularımızın bizden yardım beklediğini, dünya
nın bizden bir şeyler beklediğini, İslam âleminin bizden öncülük beklediğini söylüyorlar. De
mek ki, biz bugün, arkadaşlarımıza bu sözleri söyletecek bir yere gelmişiz. Biz buraya nasıl 
gelmişiz?.. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Biz buraya, dış politikamızı 70 yıl acz içinde 
bırakarak gelebilir miydik?.. Biz bugün buraya gelmişsek, bize bugün değerli muhaliflerimiz, 
"Az yapıyorsunuz, daha çok yapın, sizden daha çok bekleniyor" diyorlarsa; bu, dış politika
mızın 70 yıllık başarısını Türkiye Cumhuriyetinin buraya gelirken, hangi aşamalardan geçtiği
ni ve bugün etrafımızda, her yerde kargaşa varken, her yerin yeni oluşumlar içinde ne olacağı 
belli değilken; kararlı etrafa yardım edecek, etrafa barış götürecek, etrafa istikrar götürecek 
bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyetine herkesin yöneldiğini gösterir. Bu, İçendi kendine olmaz; 
bu, Atatürk'le başlayan Türk dış politikasının büyük başarısıdır ve bunda Dışişlerimizin de 
büyük katkısı vardır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Hikmet Çetin'in Dışişleri Bakanı olmasını talihsizlik diye nitelendirdi, Sayın Pehli
vanoğlu. Çok yakışıksız bir söz. 

ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Senin marifetin ama... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Çok 

yakışıksız bir söz. Ben, buna böyle cevap verecek değilim. Hiçbir milletvekilimizin, bu dönem
de milletvekili olmasını talihsizlik diye nitelendirmem. Böyle bir yaklaşım yanlıştır. Zaten, hangi 
yaklaşım talihlidir, hangi yaklaşım tahilsizdir, buna daha sonra tarih karar verir; ama bugün 
gördüğümüz manzara, Dışişlerimizin çok başarılı olduğu şeklindedir. 

ALÎ ESER (Samsun) — Talihsizlik, Onun sözcü olması. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Beyni sulanmış. 
ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sen çocukken ben milletvekiliydim. 
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BAŞKAN — Arkadaşların konuşmalarına dikkat etmelerini rica ediyorum. 
• DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ba

sına baktığınız zaman, muhaliflerimizin pek çoğuna baktığınız zaman, dış ülkelerdeki değer
lendirmelere baktığınız zaman, Dışişlerimizin, Dışişleri Bakanımızın çok başarılı olduğu mey
dana çıkıyor. Dolayısıyla, sanıyorum ki, tarih, talihli olduğumuzu söyleyecek. 

Bu arada, gene Sayın Pehlivanoğlu'nun konuşmasında bir eleştiri vardı: "Abhazya özerk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ardzinba'yı temmuz ayı sonlarında Türkiye'ye gelişinde 
Başbakan kabul etmedi" gibi bir şey söylediler. 

Sayın Ardzinba, temmuz ayı sonlarında özel olarak Türkiye'ye geldi, özel davetle geldi; 
bazı dernek ve iş çevreleriyle temasta bulunmak için geldi; Dışişlerine resmî bir görüşme talebi 
olmadı. 

M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Oldu, kabul edilmedi Sayın İnönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞR\KAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Ardzinba buraya geldiği sırada, Türkiye'de bulunduğu sırada, Sayın Başbakan, Gürcistan'ı 
ziyaret etmekteydi; Tiflis'te, Gürcistan Devlet yetkililerine, Abhazya sorununun çözümüne ilişkin 
yaklaşımlarımızı anlatmaktaydı. Yapılan görüşmeler resmî talep değildir. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Yanlış bilgi veriliyor size Sayın İnönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — De

ğerli arkadaşım, bendeki bilgi doğrudur. • 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Şahidiz efendim, burada Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yanlış bilgi veriyorlar, dokümanlar var elimizde. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Baş

ka bir yanlışlık da şu idi, onu da söyleyeyim : Sayın Başbakanın Gürcistan'a giderken meydan
da yapmış olduğu açıklama da, tahrif edilerek, yanlış bir şekilde yansıtıldı. O açıklamasında 
Sayın Başbakanın, "Gürcistan'ı her konuda destekliyoruz" şeklinde bir şey söylediği ifade edildi; 
böyle bir şey söylemedi Sayın Başbakan. Sayın Başbakanın söylediği şudur; "Türkiye, Gürcis
tan'ın hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokrasi prensipleri çerçevesinde yeni
den yapılanma çabalarını desteklemektedir." Görüyorsunuz, ne kadar tertipli bir söz. 

Muhalefet sözcülerinden -sanıyorum muhalefet sözcüsü diyebilirim- Sayın îstemihan Ta-
lay (ANAP ve CHP sıralarından gülüşmeler) başka bazı eleştiriler yaptı; bu eleştiriler içinde 
çok değişik, çok çeşitli konular vardı. Tabîî, o da milletvekillerimizin mazhariyeti; ellerindeki 
bir olanak olarak buraya çıkınca, her konuda konuşabilirler, biz de zevkle dinleriz. Yalnız, ko
nu Kafkasya konusuydu, o konuyu bırakıp, başka konulara geçti. Yalnız -değerli arkadaşım 
alınmasın bir şeye dikkatinizi çekmekjstiyorum- arkadaşımız, "Kırgızistan'daki bir toplantı
da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı müşkül durumda kaldı. Oraya niçin 
götürüldü, maksadınız neydi?" gibi şeyler söyledi ve bunu önemli bir örnek olarak dikkatimi
ze sundu; ama, daha önce konuşmasına başlarken, konuşmasının esas teması olarak söylediği 
şey; "Biz, dış Türklerle ilgilenmeliyiz. Turancılık değildir bu. Dış Türklerin bugünkü duru
muyla ilgilenmeliyiz; onlara karşı yükümlülüklerimiz vardır, kültürel bağlarımız vardır, bunla
rı unutamayız" şeklindeydi ve esas tema buydu. Şimdi bu temayı yürütürken, birdenbire ora
daki bir toplantıda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanının bulunması 
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mesele çıkardı, oraya niye götürdük, politikamız değişti mi?" diye, iyice anlamadığım bir şey
ler söyledi. Yani oradaki yaklaşımı, oraya götürmenin yanlış olduğu şeklinde. Peki ama, önce 
söylediği ve bütün teması farklı. Biz dış Türklerle ilgileneceksek, bir millî eğitim bakanları top
lantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı da gitmişse ve biz de onun git
mesine yardımcı olmuşsak, fena mı etmişiz? Sayın Talay, kendisi, "onlarla ilgilenin* * dedi; biz 
de kendilerini oraya götürmüşüz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Oradaki toplantının ne-
ticesindeki son bildirgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanının da imzası 
var; bunu sağlamışız. Daha ne yapacaktık?.. Yani, dış Türklerle ve Kuzey Kıbrıs'taki soydaşla
rımızla ilgilenmişiz. 

Ayrıca, Sayın Talay, diyor ki : "En kötü politika, politikasızlıktır." 
Bu bilinen bir sözdür; ama, arkadaşımızın izniyle şimdi yeni bir söz icat ediyorum ; En 

yararsız, en işe yaramayan eleştiri, tutarsız eleştiridir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Çün
kü, hangisini yapacaksınız? Dış Türklerle ilgilenecek miyiz? Evet. O zaman, oraya o bakam 
götüreceğiz. "Hayır, oraya o bakanı götürmeyecektiniz" diyorsa, o zaman dış Türklerle ilgi
lenmeyecek miyiz? O halde, kusura bakmayın, bu eleştirinin hiçbir yararı yok. 

Gene Sayın Talay bu meseleleri anlatırken, haklı olarak, Kafkasya'daki durumun karışık
lığına değindi; ama, bir taraftan da Türkiye'nin etnik bir mozaikten oluştuğunu hatırlattı; işte 
bütün mesele orada değerli arkadaşlarım. Türkiye'deki etnik mozaik varlığı dolayısıyla bu me
selelere serinkanlı ve her iki tarafın hangi konularda hakkı var, bunlara dikkat ederek yaklaş
mak durumundayız. Herhalde, her halükârda dışarıdaki soydaşlarımızı, kültürdaşlarımızı, din
daşlarımızı koruyacağız derken, bunu iyi niyetle yapmaya çalışırken, Türkiye'deki vatandaşla
rımızın huzurunu bozmamalıyız. Bu ikisini birden götürmek zorundayız, bunu hiç bir zaman 
unutamayız. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Gene konuyla ilgisi yokken Bosna-Hersek'ten bahsedenler oldu. Bilmiyorum bu konuya 
tekrar gireyim mi? Bu konuyu çok konuştuk... Mesela yeteri kadar yardım yapılamadığından 
bahsedildi. Bu konuda, Türkiye olarak en çok yardım yapanlardan birisi olduğumuzu biliyor
sunuz. Kısaca şunu söyleyeyim : Gerek Hükümetimiz, gerek Kızılay, Bosna-Hersek'e acil in
sancıl yardım gönderme konusunda geleneksel işbirliği içinde, elimizden gelen bütün çabayı 
göstermiştir ve göstermeye devam ediyor. Bu yardımlarımız, Hırvatistan ve Makedonya'daki 
Boşnak mültecilere de iletiliyor. Yardımların Bosna-Hersek'e iletilmesinde, o ülke içindeki gü
venlik koşullarının göz önünde tutulması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Birleşmiş Millet
ler dahi, Saraybosna'ya insancıl yardım götürmek için iki ay gibi uzun bir süre uçuşlara ara 
vermek zorunda kaldı, ancak geçen hafta yeniden ve sınırlı sayıda başlayabildi. 

Hükümetimiz, 50 yataklı bir hastane gönderme hazırlıklarını tamamladı; ama, bunu gön
derme yolu hâlâ bulunamadığı için, bekleniyor. 

Bu arada, oradaki hastaların, yaralıların uçakla Türkiye'ye getirilmesi için bir çare bulun
du. Delvet Bakanımız Sayın Orhan Kilercioğlu, Bosna-Hersek temsilcisi Muhammed Çengiç 
ile birlikte Ankara'da ki basın toplantısında bunları anlattılar. Hükümetimizin, uygulaması
nın son aşamasına geldiği 40 milyon dolarlık yardım paketi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 
20 bin ton akaryakıt ve çeşitli gıda maddelerini bir iki hafta içinde gemiyle göndereceğiz. Bu 
arada kısaca bunları da söylemiş oluyorum, 
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Sayın milletvekilleri, izninizle, esas konumuza geliyorum; Kafkasya Bölgesindeki ülkeler
le ilişkilerimiz : Bu bölgeye yönelik politikamız gayet açıktır. Biz, bütün bölge ülkeleriyle ikili 
düzeyde, sağlam temellere dayanan ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bölgenin bütün ülkeleri
nin de birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmalarını istiyoruz, kendilerini bu yönde teşvik ediyo
ruz. İkili düzeyde geliştirilecek iyi ilişkilerin, zaman içinde, bölgesel işbirliği için gereken olumlu 
altyapıyı oluşturacağına inanıyoruz. Bu ülkelerle ikili ilişkilerimize yön veren esaslar, öteki dev
letlerle ilişkilerimizde özenle gözettiğimiz ve bütün uygar dünyaya mal olmuş uluslararası iliş
kilerin esasını oluşturan prensiplerdir. Bu ilkeler nedin? Eşitliğe, bağımsızlığa, egemenliğe, toprak 
bütünlüğüne ve içişlerine karışmamaya karşılıklı saygı... Türkiye Cumhuriyeti, tarihimizin ba
şından itibaren bunlara saygılı bir dış politika izlemiştir, bundan sonra da bunlara bağlı ola
caktır. Atatürk'ten miras aldığımız dış politikanın temeli bu ilkelerdir. 

îşte, bu genel anlayıştan hareketle, Hükümetimiz, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağ-
lımsızlıklarını kazanan bütün cumhuriyetleri, ayırım gözetmeden tanımıştır. Bu ilkelere saygılı 
bölge ülkelerinin tümüyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye hazırız. Bu bölgenin önemli, 
etkili bir ülkesi otan Rusya Federasyonu ile ilişkilerimize de aynı ilkelerin egemen olduğuna, 
bu ülkeyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye ve danışmalar yapmaya özen gösterdiğimize 
ve buna değer verdiğimize de bu vesileyle değinmek isterim. 

Yeni cumhuriyetlerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda hiçbir ülkeyle yarış veya çekişme 
içinde olmadığımızı da belirtirim. Türkiye'nin devlet şekli Anayasımızda belirlenmiştir; laik, 
sosyal bir hukuk devleti olma özelliğimizi benimseyen bütün cumhuriyetlere, bizden istedikleri 
oranda ve bizim olanaklarımızın elverdiği ölçüde yardımcı olmaya hazırız. Bu yardımı da zevkli 
bir görev sayarak yapıyoruz. 

Kafkasya Bölgesi ülkeleriyle ilişkilerimize yaklaşımımızda tarihten kaynaklanan beraber
liğimizden, geleceğe dönük olarak yararlanmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımda bölge ülkelerinin 
her biriyle ilişkilerimizin özel niteliğini ve tarihî beraberliimizi göz önünde bulundurduğumu
zu vurgulamak isterim. Bölge ülkelerine yönelik bu politikamızın uygulanmasında ayrıca bu 
bölgelerin etnik yapılarının çeşitliliğinin de dikkatle göz önünde bulundurulmakta olduğunu 
ve bu bakımdan soğukkanlı bir yaklaşımı benimsediğimizi de belirtmeliyim. 

Etnik açıdan bir mozaik görünümündeki bu bölgedeki bağımsızlık eğilimlerinin bu bağ
lamda dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Bölgede mevcut belirsizliklerin ve karmaşa orta
mının iyi anlaşılması ve istikrarsızlığı giderici politikalara yönelinmesi gerekiyor. Hükümeti
miz böyle bir yaklaşım, böyle bir uygulama içerisindedir. Amacımız, bu bölge ülkeleri arasın
da ikili düzeyde geliştirilecek ilişkilerin zamanla çok taraflı bir işbirliğine dönüştürülmesini 
sağlayacak bir ortamın oluşturulmasıdır. Bu nedenle de Türkiye olarak, önceliği alarak, Kaf
kasya Bölgesi ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu ça
balarımızın semere verebilmesi soğukkanlı yaklaşımlarımızın sürdürülmesine bağlıdır. 

Karadeniz Ekonomik tşlirliği, bölge ülkeleri arasında çok taraflı bir işbirliği ortamının 
oluşturulmasına yönelik girişimlerimize önemli bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir. Hü
kümetimiz, Karadeniz Ekonomik işbirliği kapsamındaki projelerin uygulamaya geçirilmesine 
yönelik girişimlerini sürdürmektedir. Bu amaçla zirve toplantısını izleyen kısa dönemde çeşitli 
çalışma toplantıları düzenlenmiş ve öncelik verilecek projeler belirlenmeye başlamıştır. İsteği
miz, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin zamanla güçlenerek bütün alanları kapsayacak şekilde 
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gelişmesidir. Bölge ülkeleriyle ilgili sözlerime devam ederken, samimi dostluk ve kardeşlik bağ
larıyla bağlı olduğumuz Azerbaycan ile ilişkilerimizden özellikle söz etmek isterim. 

Yüce Heyetinizin malumu olduğu üzere, Azerbaycan, haziran ayında demokratik yöntem
lerle cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmış ve böylece çağdaş kavram ve kurumlara dayalı yeni
den yapılanma sürecinde önemli bir adım atmıştır. Cumhurbaşkanı Elçibey, pek yakında Türk-
iye'ye ilk resmî ziyaretini yapacaktır. Milletçe kendisini ülkemizde ağırlamak için bekliyoruz. 
Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'in bu ziyareti sırasında, iki ülke ilişkilerinin hukukî zeminini 
oluşturacak, çeşitli alanları kapsayacak anlaşmalar imzalanacaktır. İlişkilerimizin gelişme hızı 
bu ziyarettlen sonra yeni bir ivme kazanacaktır. Biz, Türkiye olarak, Azerbaycan'ın hukukun 
üstünlüğü, demokrasi gibi çağdaş temeller üzerinde yeniden yapılanma sürecini destekliyoruz 
ve bu alanda elimizdeki olanaklarla, bu dost ve kardeş ülkeye yardımcı oluyoruz. Bu yönde, 
Azerbaycan'la işbirliği halinde yürüttüğümüz çalışmalar, Azerbaycan'ın çağdaş bir devlet ola
rak yeniden yapılanma sürecinin kısa, orta ve uzun dönemli hedefleri ve devletin bütün temel 
işlevlerini kapsamaktadır. Bu alandaki çalışmalarımızda eğitim konularına öncelik verdiğimizi 
de belirtmek isterim. Çeşitli dal ve düzeydeki öğrenim kurumlarımızı Azerbaycan gençlerine 
açtık; kendilerine, bu öğretim yılında 2 000 öğrenci için kontenjan ayırdık. Ayrıca, diplomasi, 
maliye, bankacılık, sağlık hizmetleri gibi çeşitli alanlarda hizmetiçi eğitim veren kurumlarımı
zı da Azeri kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Azerbaycan'ın dünyayla bütünleşmesi alanın
da da somut adımlar attık; bu yakın dostumuzun çeşitli uluslararası kuruluşlara üye olmasını 
sağlayacak girişimler yaptık. 

Sayın milletvekilleri, özetle, iki yakın dostum birbirlerine vermesi gereken destek, eldeki 
olanaklar ölçüsünde verilmektedir ve verilmeye devam edecektir. 

Azerbaycan'ın yeniden yapılanma sürecini kısa bir dönemde tamamlayacağından ve ulus
lararası toplumun çağdaş ve saygın bir üyesi olarak hak ettiği yeri alacağından eminiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gürcistan, dostluğuna önem verdiğimiz bir komşu
muzdur. Gürcistan'a yönelik politikamızın temelini de az önce değindiğim ana ilkeler oluştur
maktadır. Gürcistan'ın insan haklarına, hukukun Üstünlüğüne ve demokratik ilkelere dayanan 
yeniden yapılanma çalışmalarını destekliyoruz. 11 Ekim de yapılan seçimlere Abhazlar ile Ose-
tinlerin katılmamış olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Arkadaşımız Sayın Refaiddin Şahin'in AGİK 
gözlemcisi olarak izlediği seçimler hakkında aktaracağı izlenimler değerlendirilecektir. 

Gürcistan'ın yeniden yapılanma çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde karşı karşıya kal
dığı sorunları üzüntü, endişe ve kaygıyla karşılıyoruz; bu sorunların, insan haklarına saygı ve 
hukuk ilkeleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Abhazya sorununun, da
ha fazla tırmanmadan, yayılmadan, kendi boyut ve sınırları içinde çözümlenmesini diliyoruz. 
Abhazya sorununun çözümüne yaklaşımımızda ana ilke ve hedefleri hakkında, sözlerimin ba
şında belirttiğim, Kafkasya Bölgesine yönelik politikaları dikkate alıyoruz. 

Gürcistan'ın coğrafî konumunun özelliği ve etnik yapısı, soğukkanlı ve gerçekçi bir değer
lendirmeyi gerektirmektedir. Bu hususta dikkatli bir inceleme yapılmadan alınacak tutumla
rın, esasen karmaşık bir nitelik taşıyan bölgenin istikrarı üzerinde olumsuz etkileri olacağının 
dikkate alınması büyük önem taşıyor. 

Soruna barışçı bir çözüm bulunması bakımından, 3 Eylülde, ilgili bütün tarafların katılı
mıyla imzalanan anlaşmanın uygulanmasına önem veriyoruz. Bu anlaşmanın uygulanması, . 
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kalıcı bir çözüm bulunmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, bütün ilgililerin diyaloga açık ol
maları gerekir; diyalogdan kaçınmak, barışçı çözümden uzaklaşmak anlamına gelir. Türkiye 
olarak, tarafları görüşmeye, diyaloga teşvik eden bir politika izlediğimiz, Yüce Heyetimizin 
malumudur. Bu amaçla, Sayın Başbakanımız, Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Şevardnad-
ze'ye birçok telefon konuşması yapmış, aralarında mesajlar da teati olunmuştur. Dışişleri Ba
kanımız da Sayın Şevardnadze'yle, Birleşmiş Milletler çalışmaları için gittiği Nevvyork'ta gö
rüşme fırsatını bulmuştur. Bütün bu temas ve görüşmeler, Sayın Şevardnadze'nin bu soruna 
barışçı yöntemlerle bir çözüm bulunması için çaba gösterdiği izlenimini vermiştir. Bu nedenle, 
Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Şevardnadze'yle Abhazya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanı Sayın Ardzinba'nın bugün görüşecekleri hakkında aldığımız haberi, bu bakımdan, mem
nunlukla karşılıyorum. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Öyle bir şey yok Sayın tnönü; yine yanlış bilgi ve
riyorlar size; iptal edildi efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 
görüşmenin gerçekleşmesi, barışçı bir çözüm bulunmasına ve sorunun kendi boyutları içinde 
tutulmasını sağlaması, içten dileğimizdir. Gürcistan'la ilişkilerimizin içinde bulunduğu olum
lu ortam, görüşlerimizin, Gürcistan yöneticilerine doğrudan doğruya anlatılmasına imkân verdiği 
gibi, Abhazya'ya insanî yardım ulaştırmamızı da sağlamıştır. îki ülke ilişkilerinin içinde bu
lunduğu olumlu ortamın, Yüce Heyetinizce bu açıdan da değerlendirileceğinden eminim. 

Abhazya sorununun görüşmelerle çözümlenmesi amacıyla, politik girişimler yapılırken, 
bölge halkının sıkıntılarının hafifletilmesi amacıyla, insanî yardım ihmal edilmemiştir. Az ön
ce değindiğim gibi, iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkiler, Abhazya'ya insanî yardım gön
dermemize de olanak vermiştir. Bu malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı hususunda güve
nilir güvence alındıktan sonra, 6 ton un, 4 ton pirinç, 4 ton şeker, 1 ton ilaç ve tıbbî malzeme
den oluşan insanî yardımı taşıyan biruçağımız bölgeye gitmiş ve malzeme ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmıştır. Abhazya'ya insanî yardımlarımız, olanaklarımız ölçüsünde devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Türkiye'nin dış siyasetinde 
özen gösterdiği temel ilkelerden birisi, öteki ülkelerin iç işlerine karışmamaktır. Bu bakımdan 
Gürcistan'ın iç işlerine karışma niyetimiz yoktur. Ancak, bu, insan hakları ihlallerine duyarsız 
kaldığımız veya kalacağımız şeklinde de algılanmamalıdır. Dostluğuna önem verdiğimiz kom
şumuz Gürcistan'ın içinde bulunduğu karmaşa ortamından, diyalog yoluyla ve insan hakları
na ve hukukun üstünlüğüne saygı temelinde, bir an önce kurtulması içten dileğimizdir. Gürcis
tan'ın bu yönde atacağı adımlar Hükümetimizce desteklenecektir. 

Bu arada, Büyük Millet Meclisimizin, alacağı bir kararla oraya bir milletvekili heyeti gön
dermesi de elbet, yararlı bir olay olacaktır; bu konuya katıldığımızı ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kafkasya Bölgesindeki ülkelerin her biriyle ilişkile
rimizin kendine özgü bir özelliği olduğu gibi, Ermenistan ile ilişkilerimizin de ayrı bir niteliği 
vardır. 

Geçen yıl Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan cumhuriyetleri ta
nırken, ayırım gözetmeksizin Ermenistan'ı da tanıdık ve bu ülkeyi Karadeniz Ekonomik İşbir
liğine kurucu üye olarak davet ettik. Böylece Ermenistan ile de daha önce belirttiğim ilkelerle 
uyumlu ve geleceğe dönük ilişkiler geliştirmeye hazır olduğumuzun somut işaretlerini verdik, 



T.B.M.M. B : 14 13 . 10 . 1992 O.:. 1 

Ancak, Ermenistan, yeni kazanmış olduğu bağımsızlığın verdiği imkânı, halkının refahına ve 
bu tarihî fırsatı komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek için kullanmak yerine, komşusu Azerbay
can'a ait Dağlık Karabağ Bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmak için yeni bir. olanak 
olarak değerlendirdi ve maalesef tercihini bu yönde kullandı. 

> Türkiye'nin bir ülkeyle ilişkilerini geliştirmesi için, o ülkenin de saygılı olmasını beklediği
miz ilkeleri biraz önce vurgulamıştım, onun için burada bunları tekrar etmeyeceğim. Bugünkü 
koşullarda Ermenistan ile diplomatik ilişki kurabilmemiz ve ilişkilerimizi öteki alanları da kap
sayacak şekilde geliştirebilmemiz için, her şeyden önce ortamın buna elverişli hale gelmesi ge
rekmektedir. Dağlık Karabağ'a yönelik Ermeni saldırılarının ve kan akışının durması, gerekli 
ortamın oluşmasına hizmet eder. Ortamın oluşmasını izleyecek aşama ise, iki ülke arasında 
geleceğe dönük ilişkilerin kurulmasını amaçlayan somut ve sağlam bir belge olacaktır. Bunlar 
henüz yok. 

Ermenistan ile ilişkilerimize yaklaşımımız, Sayın Başbakanımız tarafından Cumhurbaş
kanları Ter Petrosyan'a açık ve seçik bir biçimde anlatılmıştır. Ermenistan ilgilileriyle yapılan 
çeşitli temas ve görüşmelerde de aynı hususlar vurgulanmıştır. 

Ermenistan ile ilişkilerimiz hakkında Yüce Heyetinize bilgi sunarken, bu ülkeye verilmesi 
kararlaştırılan ödünç buğday konusuna da değinmek isterim. Hükümetimiz bu konuyu, her 
şeyden önce, milletimizin insanî konulara geleneksel yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmiş ve 
buna ilaveten özel ilişkilerimiz dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'e de bilgi vermiştir. 
Sayın Elçibey'in de bizimle aynı yaklaşımı paylaştığı memnunlukla görülmüştür. Uluslararası 
alanda olumlu yansımalar yapan ve tamamen insanî düşüncelerle alınan bu karara, bundan 
başka anlam veya içerik verilmemesi gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu vesileyle, Dağlık Karabağ sorunun çözümüne iliş
kin görüşlerimizi söylemek isterim. Bu sorunun çözümü için yapılan yaklaşımlarda dikkate 
alınması gereken temel gerçek, Dağlık Karabağ'ın bir Azerbaycan toprağı olduğudur. Bu esa
sın anlaşılması halinde, çözüm bulunması da kolaylaşacaktır. Ermeni tarafının, halen işgali 
altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesi, barış istikametinde atılacak önemli bir adımı 
oluşturacaktır. Savaş nedeniyle, evlerinden barklarından olmuş insanların geri dönmelerine im
kân sağlayacak bir ortam yaratılmalıdır. Azerbaycan, topraklarında yaşayan Ermeni azınlığı
na uluslararası hukukun, AGÎK ilkelerinin tanıdığı hakları vermeye hazır olduğunu birçok de
fa açıklamıştır. 

Azerbaycan'ın bu tutumu elbette olumludur. Ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan'ı karşılıklı 
olarak tanımaya hazır olduğunu da açıklamıştır. Ermenistan'ın bu çağrıya olumlu yanıt ver
mesi, bölge barış ve istikrarına giden yolda önemli bir aşama olacaktır. 

Dağlık Karabağ sorununa barışçı görüşmelerle çözüm bulunması için düzenlenmesi AGÎK 
Bakanlar Konseyince kararlaştırılan "barış konferansı" henüz toplanamamıştır. Bunu üzün
tüyle karşılıyoruz. Barış konferansına giden yolun üstündeki engellerin kaldırılması amacıyla 
Roma'da yapılan acil toplatılarda ise, ilerleme sağlanamamıştır. Ermeni tarafının, konuların 
özüne girilmesini engelleyen katı tutumunu terk etmesini ve bu sorunun, ancak görüşmelerle 
çözümlenebileceği gerçeğini kavramasını diliyoruz. 

Türkiye, Dağlık Karabağ sorununun barışçı görüşmeler yoluyla çözümlenmesi için, ulus
lararası alanda alınan her kararın destekçisi olmuştur. Ayrıca, sorunun görüşmelerle 
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çözümlenmesi için, soruna doğrudan taraf olan Azerbaycan ve Ermenistan ile diyalog kapısını 
da açık tutmaya özen göstermiş, bu iki ülkeyi görüşmeye teşvik eden bir tutum takınmıştır. 
Bu amaçla ayrıca, girişim olarak, tarafları müzakere masasına oturtmak için özel bir çaba da 
gösterdik. Ancak, maalesef bugüne kadarki Öteki ikili ve çoklu girişimler gibi bu çabamız da 
Ermenistan'ın müzakerelere yanaşmaması nedeniyle sonuç verememiştir. Ermenistan'ın, refah 
ve huzura kavuşabilmesi için, her şeyden önce komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde bulunması 
gereğini kavraması gerekir. Ayrıca, kuvvet kullanılarak toprak kazanılmasının, bugünün dün
yasında kabul edilemeyeceğini bilmesini temenni ederiz. Kuvvet kullanımı kısa dönemli bir ba
şarı sağlasa da, uzun dönemli bir çözüme esas oluşturamaz. Bu nedenle, Ermeni tarafının, iş
gal altındaki Azerbaycan topraklarından daha fazla kan dökülmeden çekilmesini bekliyoruz. 

Bu bağlamda vurgulamak istediğim bir diğer gerçek de, savaş ne kadar uzun sürerse sür
sün, çarpışan tarafların eninde sonurda müzakere masasına oturmak zorunda olduklarıdır. 

Ermenistan'ın, yeniden yapılanma sürecinde ihtiyaç duyduğu gençlerini ve kıt kaynakları
nı savaş alanında kullanmakla heba ettiği imkânlarının bilincinde olmasını dilerim. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak : Türikye'nin Kafkasya'ya yönelik politikaları, kendi coğ
rafyamıza uygundur ve yapıcıdır. Biz Kafkasya'nın bir barış, huzur ve işbirliği bölgesi olması 
için, ikili ve çok taraflı düzeyde, gereken çabayı göstermekteyiz. Bölgenin bütün ülkelerinin 
bu anlayışı paylaşmalarını ve buna uygun politikalar uygulamaları halinde, etrafımızda bir ba
rış havzasının kurulması için hiçbir neden kalmayacaktır. Bunu diliyoruz ve bunu görmeyi 
umuyoruz. 

Saym milletvekilleri, sözlerimi bitiriyorum. Son olarak, konuşmamın başında ihmal etti
ğim bir noktaya dönmeme izin veriniz. 

Muhalefet sözcülerimizden Sayın Asiltürk, konuşmasının bir yerinde, herhalde maksadı
nı aşan bir cümle sarf etti; ama, buna cevap vermek zorundayım. Sanırım Batıya yönelik ola
rak konuşuyordu ve "bizi seçimlerde desteklemezlerse, nasıl hükümet oluruz" diye bir şey söy
lediler. 

Bunu şiddetle reddediyorum. 
Biz Hükümet olduk; ama, halkımızın oyuyla olduk. Kimseden, hiçbir dış ülkeden yardım 

almadık. Böyle bir şeyi beklemeyiz; böyle bir destek söz konusu değildir. Biz, halkımızın oyla
rıyla iktidar olduk. Bunu, Büyük Millet Meclisimiz biliyor, bütün halkımız biliyor. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Sayın Esat Bütün, 

Sayın Remzi Kartal, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Zübeyir Aydar, Sayın Yaşar Erbaz. 
Birinci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün... 
SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Şahısları adına kaç kişi konuşacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Usulümüze göre iki kişi konuşacak efendim. 
Sayın Bütün, bundan sonra, İstanbul'un sorunları hakkında uzun bir Meclis araştırması 

önergesini de görüşeceğiz. Şahıslar adına konuşma süresi 10 dakikadır ve süreye riayet etmeni
zi sizden bihassa rica edeceğim. 

Buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önemli ko

nuda konuşmadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 
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Dış politika, ülkenin bütününü ilgilendirdiği ve millî çıkarlarımızın ön planda tutulması 
gerektiği için, iç politikaya alet edilmemesi gereken önemli konulardan biridir. Hele hele, bu 
konular, ülkemizin bütün vatandaşlarını ilgilendirdiğine göre, daha da hassasiyet gösterilmesi 
gerekir. 

Elimde, Sakarya'dan gönderilmiş bir mektup var. Bir siyasî partimizin orada yaptığı mi
tingde, yine, bizim vatandaşlarımız olan, bu ülkenin korunmasında beraberce mücadele eden 
Gürcü vatandaşlarımızı birtakım endişelere sevk edecek şekilde sloganların atılması bence üzü
cüdür ve ülke bütünlüğü açısından da yaralayıcı bir durumdur. Bunu burada arz etmeyi millî 
bir görev kabul ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, milletin iradesini yansıtan bu Büyük Meclis, milletin kaderi konu
sunda üzerine düşeni yeterince yapabilmekte midir? Türkiye'nin etrafında gelişen hadiseler kar
şısında Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelecek nesillere, "Biz şu büyük işleri başardık ve ülke
mizi şu badirelerden kurtardık" diyerek yarınki nesillere enarhet bırakabileceği ne gibi ciddî 
hazırlığın, programın ve kararın sahibi olabilmiştir? Ülkemizin kaderim belirleyecek gelişme
ler karşısında doğru karar alabilmenin vasatı burada mevcut mudur? Ya da, Meclisimiz ne ya
parsa yapsın, inisiyatif, buranın dışında mıdır? Bir yıl gibi kısa bir zamanda, basında ve kâ -
muoyunda Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı güvensizliğin oluşmasının sebebi nedir? Şim
di vatandaş bunu sormaktadır. 

Bu ülkede yaşayan insanlar, dış politikanın, zaman zaman ekonomiden öne geçtiğinin şu-
urundadır ve artık politikacıdan, barajlar, köprüler yapması, ücretlerine zam yapması taleple
rini karşılaması yanında ve hatta, zaman zaman onlardan da evvel, Türkiye'nin millî dış politi
kasının, içine düştüğü cendereden kurtulmasının ve Türke yakışır etkin bir dış siyaset politika
sının güdülmesini istemektedir. 

Üç aşağı beş yukarı, her iktidar, her politikacı, günlük hayatla ilgili beklentiler konusun
da, Ülke kaynaklarına göre yanlış bir şeyler yapmaktadır; ama, onurunun kırılacağı bir dış si
yaseti, bu millet, asla ve asla kabul etmeyecektir, hazmetmeyecektir. 

Dünyada, büyük gelişmelerin ve değişmelerin yaşandığı son yılda, 21 inci yüzyıla girer
ken, tarihin kendine biçtiği fonksiyonun farkında mıdır? Milletimiz, bu Mecliste görev yaptır
dığı vekillerinden, tarihin misyonuna uygun her türlü siyasetle birlikte, etkili bir dış siyaset üret
melerini talep etmektedir. 

Zaman zaman, bu ve benzeri kürsülerden yükselen "21 inci yüzyıl Türk asrı olacaktır" 
ya da "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyası" sloganlarından öte, gerçekten, 21 inci 
yüzyılı Türk asrı yapmak ve gerçekten, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan coğrafyamı
zın önümüze çıkardığı tarihî görevi hakkıyla yerine getirebilmek için, ciddî programlar üretil
melidir. 

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Etrafımızda gelişen olaylar karşısında otuz kırk yıldır sür
dürdüğümüz dış politika etkili olabilir mi? Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki dış siyasetle bu
günkü Türkiye'ye biçilen dış fonksiyonlara cevap verebilir miyiz? 

Kim ne derse desin, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar ortaya çıkan Türk dünyası konu
sunda, devletin hiçbir ciddî hazırlığı ve yönlendirmesi olmamıştır; onun için de bugün, ne ya
pacağını, nasıl haraket edeceğini, kiminle oynayacağını, kiminle oturacağını bilinememektedir. 
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Bakın, bunun en güzel örneğini Nahcivan'da yaşadık; Nahcivan Meclis Başkanını, ülkemizde, 
günlerce Nahcivan Cumhurbaşkanı diye ilan ettik, öyle tanıdık. Halbuki, Nahcivan, Azerbay
can'ın özerk bir cumhuriyeti, Haydar Aliyev de o cumhuriyetin Meclis Başkanıdır. Bu, âdeta, 
Erzurum Vilayetimizin valisini, Erzurum Cumhurbaşkanı addetmektir. Biz, bunun böyle ol
duğunun dahi farkında değildik. Daha geçen yıl, Yugoslavya'da, bir Osmanlı izi, bir Bosna-
Hersek varlığından, değil ülkemizin gençliği, idareciler bile bihaberdi. Daha birkaç ay önce
sinde, medyanın tesiriyle, Türkiye, Abazalar karşısında Şevardnadze'yi desteklemiş, Gamsa-
hurdia konusunda ne yapacağını şaşırmıştı. Hâlâ, Türk cumhuriyetlerine yönelik hiçbir ciddî 
hazırlık yoktur. Bu cumhuriyetlerde, şimdiden, Sovyetler Birliği dönemine geri getirecek eği
limler bile söz konusudur. 

Türkiye'nin, Batı'nın, daha doğrusu ABD'nin taşeronluğunu yaparak, bu yeni ülkelere, 
Orta Asya'ya açılmasından, girmesinden bahsedilmektedir. Gerçekte, Türkiye ABD'nin taşe
ronluğu vazifesini bile yapamamaktadır; ne de olsa taşeronluk da bir iştir, faaliyettir. 

Türkiye, iç siyasetiyle dış siyasetinin birbirini ne kadar çok ilgilendirdiğini bile çok geç 
farketmiştir. Gerek Kıbrıs gerek Balkanlar gerek Kafkaslar gerek Ortadoğu gerek Güneydoğu 
meselesi, hep birbiriyle iç İçedir; bu konularda alternatif senaryolar üretecek Ve etkili bir stra
teji ortaya koyacak elle tutulur hiçbir çalışma yoktur, hiçbir kuruluş da yoktur. Böyle bir çalış
ma, bürokraside olmadığı gibi, üniversitelerde de yoktur; zira, Türkiye, bilgi tabanını da, araş
tırma kuruluşlarını da etkili bir şekilde kullanmamaktadır, tşte TRT ve onun Avrasya prog
ramları, işte TRT'nin GAP kanalı; bunlar ne vermektedir? Oradaki vatandaşlar -yurt dışına 
giden arkadaşlarımızın, Azerbaycan'a gidenlerin söylediklerine göre- "Türkiye bize Avrasya 
kanalıyla geliyorsa, gelmesin" demektedirler. 

Bütün ülkeler dış yardımlarını yaparken, bunu bir politika dahilinde yaparlar. Gerek Ame
rika Birleşik Devletleri, gerek Batı ülkeleri, Afrika'ya yapacakları her yardımda, muhakkak 
bir plan dahilinde hareket etmektedirler. Bizim ülkemiz ise -biraz önce Sayın Başbakan Yar
dımcısının söylediği gibi- ayırım yapmadan herkesi tanıyor. Nasıl tanıyoruz? Mademki ayırım 
yok da neden diğer ülkeler Kıbrıs'ı tanımadılar? Biz kimin dost kimin düşman gözüyle baktı
ğını bilerek adımımızı, hiç değilse karşılıklı çıkarlar doğrultusunda atmak zorundayız. Türki
ye "yurtta sulh cihanda sulh" politikasını isteyebilir; ama karşı tarafın da bunu istemesi lazım
dır. Sen bunu söylediğin halde, karşı taraf düşmanca yaklaşıyorsa, bu politika bizce doğru de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, artık, Türkiye, dünyada ve çevresinde meydana gelen olaylara ken
di gözüyle bakmak zorundadır; tarihî misyonumuz bunu zorunlu kılmaktadır. Türk dünyasın
da ve tslam âleminden meydana gelen olaylardan kendimizi soyutlayanlayız. Bugün burada, 
Abhazya bölgesinin, Bosna-Hersek'in, Azerbaycan'ın, Kuzey Irak'ın konuşulmasının sebebi 
nedir? Bunun sebebi, geçmişte Osmalı Devletinin buralara hükümran olmasıyla oluşan tarihî 
mirasımız, geçmişten bugüne devreden kültür birliğimiz ve din birliğimizdir. Öyleyse, bu mese
leler üzerinde Türkiye, dış politikasını, açıkça ve net biçimde hem de günlük politikalarla de
ğil, on yılların, yüzyılların politikasına göre üretmek zorundadır. Artık, Türkiye, Kurtuluş Sa
vaşı sırasında reddedilen mandacı politikayı, mandacı zihniyeti terk etmelidir. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. * • . • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
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Şahsı adına, Van Miletvekili Sayın Remzi Kartal, buyurun. 
REMZİ KARTAL (Van) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Abhazya 

ve Kuzey Kafkas halklarının sorunlarıyla ilgili genel görüşme önergesi üzerinde şahsım adı söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, bütün cumhuriyetler, ya eski anayasalarına geri dön
düler ya da yeni kabul ettikleri anayasaları yürürlüğe koydular. Gürcistan'da 1921 Anayasası
na geri dönüldü. Bu Anayasada, Abhazya'nın Gürcistan'a bağlı olduğunu gösteren hiçbir madde 
yoktur. Abhazya'da, halkın bütünüyle katıldığı seçimlerle oluşturulan parlamentoda, 23 Tem
muz 1992 tarihinde, 1921 Anayasasına dönüş kararı alındı. Her iki devlet de 1921 Anayasaları
na dönüşlerini ilan etmeleriyle beraber, dünyadaki diğer bağımsız devletler ailesine katılmış 
oldular. 

Değerli milletvekilleri * benden önce, gerek grupları adına, gerekse şahısları adına konu
şan değerli arkadaşlarımız, Abhazya ile ilgili çok değerli bilgiler verdiler. Ben bir konunun özel
likle altını çizmek istiyorum: Abhazya, bir etnik cumhuriyet değildir; birçok etnik yapının bir 
arada, eşit ve kardeşçe yaşadığı çağdaş, örnek bir cumhuriyettir; resmî dili Rusça'dır. Abhaz
ya, Abazaların, Çerkezlerin, Rusların, Ermenilerin, Gürcülerin ve diğer birtakım etnik azın
lıkların bir arada yaşadıkları bir cumhuriyettir. Dİğer arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, işin 
esprisi, parlamentolarında -serbest iradeleriyle yapılan seçimlerle- 24 Gürcü milletvekili yer al
mıştır. 24 Gürcü milletvekilinin yer aldığı Abhazya parlamento, salt çoğunluğuyla Abhazya'
mn bağımsızlığı için karar almıştır ve bunu, "özerk Abhazya" adı altında 1921 Anayasasının 
kendilerine tanıdığı bağımsızlık haklarıyla, özgür iradesiyle yaşama geçirmiştir, özellikle Gür
cü milletvekillerinin, alınan bu karardaki tavırları çok anlamlıdır; bir anlamda da, Gürcistan'
ın bölgeyle ilgili taleplerini boşa çıkarmaktadır. 

Bugün Abhazya'da yaşanan tam anlamıyla bir işgal ve ilhak olayıdır. Abhazya'ya yapılan 
saldırı, bütünüyle, Abhazlar ve Abhazya'da yaşayan bütün halkların sahip oldukları bağımsız
lığı ortadan kaldırmaya yöneliktir. Saldırıyı meşrulaştırmak için ortaya, sürülen sebepler, usta
ca hazırlanmış yalanlardır. 

Gamsahurdia yanlılarının, kaçırılarak Abhazya'ya götürüldüğünü iddia ettiği -ki, Abhaz
ya'ya götürülmemiştir- içişleri Bakanının kurtarılması için, güya gönderilen 10 bin kişilik Tif
lis ordusunun, sivil hedefleri bombalaması, hastaneleri morga çevirmesi, çocukları, yaşhlan 
ve kadınları öldürmesi, rehin alması; müzeleri, eğitim kurumlarını yağmalaması, yakması, bü
tünüyle bir halkın imhasını amaçlamaktan başka bir şey değildir. 

Gürcistan, Abhazya saldırısını başlattığı 14 Ağustos 1992 tarihinden bu yana, işgalci or
dusunu güçlendiriyor; sayısal ve teknik olarak en büyük takviyelerini, yoğun bir şekilde Ab
hazya'ya göndermeye devam ediyor. 

Diğer yandan, Şevardnadze'niri, Abhazya sorununun barışçıl çözümü İçin Türkiye'yi rol 
üstlenmeye çağırması; ordusuz, silahsız, tamamıyla sivillerin kendilerini korumaya çalıştığı Ab-
hazya'yı suçlaması, çok açık olarak iki yüzlü politikalarının ifadesidir; daha da önemlisi, bu
nu çok boyutlu yeni katliamların hazırlanmasının işaretleri olarak da kabul etmek gerekir. 

Bu gerçekler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Bosna-Hersek olaylarından çıkarılan 
dersleri de dikkate alarak, Abhazya'da daha da boyutlu olarak gündeme sokulan Tiflis cunta
sının yeni soykırım hareketlerine karşı çıkılması kaçınılmazdır. 
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Bugün bu katliamlara karşı çıkmak, gelecekte tarihe hesap verebilmenin yegâne yoludur. 
Abhazya'da yaşatılan bu kanlı olaylar, 5 milyonluk Kuzey Kafkasya halklarını, Türkiye'de ya
şayan Abhaz ve diğer Çerkez kökenli 3,5 milyon halkı ve yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinde 
yaşayan Çerkezleri alabildiğine duyarlı ve hassas bir hale getirmiştir. Bu hassasiyeti çok iyi an
lamak gerekir. Anavatanları dışında bulunan Çerkezlerin, yüz yılı aşkın zaman içinde kendi 
kültürlerini, benliklerini kaybetme, yok olma korkusunu yaşadıklarını çok iyi anlamak gerekir. 

Bu halk, yok olmamanın yegâne çaresini, kendi anayurdunda özgürce yaşamak için veri
len haklı mücadeleye bağlı görmektedir. Çünkü, bu halkın, anavatan dışında yaşayan önemli 
kesimi, kendisini ifade edebilme, kültürünü koruyup geliştirme, kendi duygularını açıkça orta
ya koyma imkânına sahip değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün dünyada kendi kaderlerini kendi elleriyle belir
lemek isteyen tüm halkların, bu haklı istemlerine yürekten inanıyoruz; bu inanç ve doğrultu
da, özgür ve eşit bir biçimde yaşanılan bir dünyadan yanayız. Bu temelde, Sayın Demirel Hü
kümetinden, haksız Tiflis cuntasına verdiği desteği durdurmasını istiyorum. Zira, daha önceki 
konuşmacı arkadaşlarım da açıkladılar, böyle savaş ortamında tek taraflı -özellikle yoğunluk
lu olarak Gücistan'a- verilen kredilerin ve gıda yardımlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola
rak, politikalarımız açısından uygun olmayacağı kanaatindeyiz. O bakımdan, haksız Tiflis cun
tasına verilen yardımların durdurulmasını; asgarî olarak, tarafsız bir politikaya yönelinmesini, 
başta Abhaz ve Gücü hakları olmak üzere, bütün Kuzey Kafkas halkları ve Ortadoğu halkları
nın gelecekleri açısından ertelenemez önemde, acil ve zorunlu görmekteyiz. 

Gürcü halkının da zararına olan, Şevardnadze'nin yayılmacı şoven politikasının hiç kim
seye faydalı olmayacağına, Şevardnadze ve Hükümetinin, bu asimilasyoncu işgal ve ilhak poli
tikasını terk edip, ordusunu Abhazya'dan çekmesinin, kendi gelecekleri açısından da yararlı 
olacağına inanıyorum. 

Abhazya'da barışa ilk adımın atılabilmesi için, Gürcistan, ordusunu, Abhazya sınırları 
dışına çekmelidir. Şevardnadze, Türkiye'ye yaptığı çağrıda eğer samimiyse, öncelikle ordusunu 
geri çekmesi şarttır, Tiflis iktidarının işgali kaldırması, barış masasına oturma isteğinin sami
mî bir İfadesi olacaktır. Gürcistan, işgal ettiği topraklardan çekilmeden, haklı ve kalıcı bir ba
rışın yapılamayacağı açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şevardnadze'nin barışçı çözüm istemesinin, ordusunu 
Abhazya'dan çekmesi koşuluyla geçerlilik kazanacağını ve destekleneceğini, Sayın Demirel'in, 
açık ve net olarak ifade etmesini, Türkiye çıkarları açısından zorunlu görmekteyiz. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (HEP ve RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kartal. 
Efendim, bütün bu konuşmalarla genel görüşme tamamlanmıştır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
15. — Siyasî parti grupları adına başkanvekillerinin ve grubu bulunmayan diğer parti mil

letvekillerinin, Kafkasya ve Abhazya'da cereyan eden, olayların durdurulmasına, insan hakla
rına dayalı bir çözüm bulunmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilenbir heyetin böl
geyi ziyaret etmesine ve bu hususta bir temenni kararı alınmasına ilişkin müşterek önergeleri 
(4/77) 
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BAŞKAN — Grup Başkanvekillerinin müştereken verdikleri bir önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kafkasya ve Abhazya'da cereyan eden, şiddete ve silaha dayalı olayların durdurulması ve 

Kafkasya'daki devletlerin, aralânndaki sorunları anlaşmalar yoluyla halletmelerini, Abhazya'daki 
çatışmaların önlenmesi ve adil esasa ve insan haklarına dayalı bir çözüm bulunmasını; ayrıca, 

v Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden bir heyetin bölgeyi ziyaret etmesini ve bu hususta 
bir temenni karan alınmasını arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mustafa Kalemli y Ercan Karakaş 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Uluç Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bir temenni mahiyetinde olan... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumaş. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Efendim, bu önergeye biz de katılıyoruz; burada, grubu , 

olmayan partiler de var... 
BAŞKAN — Peki efendim, ifade ederim. 
Grubu olmayan partiler de bu önergeye katıldıklarını ifade etmişlerdir. 
Temenni mahiyetinde olan bu önergeyi bilgilerinize sundum. Bu vesileyle genel görüşme

nin tamamlandığını bir defa daha ifade ediyorum. 
Gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz. , 

VII. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve TUrizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Sağlık 

ve Sosyal İşler; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçim 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında Cumhuriyet Halk Partisi Gru
buna düşen birer üyelik için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca bazı komisyonlara gösterilen 
adayların isimlerini okuyup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

İçişleri Komisyonuna Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna İzmir Milletvekili Veli Aksoy aday 

gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp aday göste

rilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Komisyonuna tzmir Milletvekili Veli Aksoy aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonuna istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliklerine seçim 
BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki'açık üyeliklere ANAP Gru

bunca Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca Kars 
Milletvekili Sayın Atilla Hun aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine seçim 
BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyeliklerden biri için, ANAP 

Grubunca Denizli Milletvekili Sayın Muzaffer Arıcı aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. —Dışişleri Komisyonu üyeliğine seçim. . 
BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliklerden biri için ANAP Grubunca 

istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğine seçim. 
BAŞKAN — 10/2 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonundaki açık üyeliklerden 

biri için Anavatan Partisi Grubunca istanbul Milletvekili Sayın Naci Ekşi aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
istanbul ilinin sorunları hakkındaki Meclis Araştırması önergesinin görüşmelerine başla

madan önce birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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İKİNGt OTURUM 
Açılma Saati : 19.08 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

• ' - • ' ' - o - ' • • " • • • ' ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 

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

tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, 
İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde 
yaşamasını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda Türkiyemizin iftihar ettiği ve dünya devletlerinin hayranlık duyduğu/tarihî 

turistik ve zengin tabiat varlıklarına sahip İstanbul'umuzun, gerek mahallî idare yönetimi ve 
gerekse merkezî otoriteye bağlı birimlerinde İstanbullu hemşerilerimiz ve İstanbul'u ziyaret eden 
vatandaşlarımız ağır sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

istanbul artık oturulacak ve çalışmak suretiyle mutlu olunacak bir kent görünümünden 
çıkmış bakımsız, güvensiz, sağlıksız ve huzursuz bir şehir görünümüne girmiştir. Bu halin de
vamı halinde istanbul'u yeniden fethetmek veya yeniden kurmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

İstanbul, Ulusumuzun ve Anadolumuzun her kent ve yöresinden gelen hemşerileriyle bir 
küçük Anadolu'dur. Ülke nüfusunun yüzde 15'i İstanbul'da yaşamaktadır. 

İstanbul, nüfusunun 3/4'ü gecekondu ile ve sağlıksız binalarıyla doldurulmuştur. 
İstanbul, atık suları, toplanmayan çöpleri, bozuk kanalizasyonları, akmayan suları ve sık 

sık kesilen elektrik şebekeleriyle oturulamayacak derecede kötü bir hale gelmiştir. Çevre kirlili
ği tehlikeli noktalara gelmiş, batık bir gemiden denize dökülen binlerce küçükbaş hayvanın 
neşrettiği kokular ve etrafa yaydığı zehirlerle Boğaz denizi de tehlikeye girmiştir. 

İstanbul, karışık ve karmaşık bir trafik sorunuyla her gün can ve mal kaybına sebep ol
maktadır. 
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İstanbul, Hazine, belediye ve vakıf arazilerinin vesair kamu mallarının resmen kanunsuz 
olarak işgal altında bırakıldığı bir şehir durumundadır. 

İstanbul'da anakent ve metropol belediyelerinin istenilen düzeyde çalışmamasından mü
tevellit istanbullular umutsuzluk içindedirler. 

İstanbul, kırsal alandan büyükşehirlere inen teröristlerin ve anarşistlerin rahatlıkla eylem
lerini yürüttükleri kanunsuz bir şehir haline dönüşmekte, pasaportsuz ve kimliksiz komşu dev
letlerden gelen insanlar tarafından asayişi ihlâl edilmeye başlanılmış; uyuşturucu satan ve kul
lanan, gasp ve adam öldüren faillerin rahatlıkla eylemlerini sürdürdükleri bir şehir görünümü
ne bürünmüştür. 

İstanbul, serbest piyasa ekonomisinin verdiği rahatlıkla bu ilkeyi çiğneyen kişiler tarafın
dan haksız ve kanunsuz alışveriş merkezi haline dönüşmüş, yıkılan ve dağılan komşu devletle
rin kadın ve erkekleri tarafından karaborsa ve maalesef, sokak başlarında fuhuş ve cinsel sa
pıklıklar fiillerini işleyen insanlarla dolmuştur. 

İstanbul, Ciddî bir kent görünümü olmaması, kimlik yasalarının yetersizliği, koruma ve 
kolluk kuvvetlerinin şehir nüfusuna oranının az oluşu, anarşi ve terörü tahrik ve teşvik etmiş, 
kırsal alandan şehire iniş hızlanmış ve şehir âdeta anarşinin yatağı haline gelmiştir. 

Yukarıda arz olunan sebeplere binaen 8 milyona yakın nüfuslu İstanbul gibi kıymetli bir 
şehrimizin sorunlarım gözden geçirmek, uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek 
ve hem mahallî idareden, hem de merkezî otoriteye bağlı birimlerin eksiklik ve aksaklıkların
dan kaynaklanan sorunların incelenip ve araştırılması amacıyla Anayasamızın 98 inci İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını tensiplerinize arz 
ederiz. 

Mustafa Kalemli (Kütahya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, sırasıyla, önce Hükümete, sonra siyasî parti gruplarına, 
sonra birinci imza sahibine veya birinci imza sahibinin göstereceği bir sayın üyeye söz verilecektir. 

tik olarak, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun efendim. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kü
tahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ve arkadaşlarının verdiği Meclis araştırması Önergesi 
üzerine görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Önergede de bahsedildiği gibi, son yıllarda, tarihin her döneminde özelliği olan, övünü
len ve oraya ulaşmak için özlem duyulan bir kent olan İstanbul, gerek bölgesiyle, gerek çevre
siyle birlikte sanayinin odak noktası olması; gerek sanat, gerek kültürel faaliyetlerde ağırlığı 
bulunması; gerek yurt içi basının, gerek yurt dışı basının merkezi olması; bunun yanında fi-
nans merkezi gibi ağırlıkları olan bunun yanında bilim ve üniversite kenti haline gelen İstan
bul, ağırlık taşıyan bir kentimizdir. 8 milyon nüfusuyla da yurdumuzun aşağı yukarı yüzde 
15'ini teşkil ettiği doğrudur. Yalnız, nüfus ağırlığı yüzde 15'in çok üzerindedir. 

Saydığım etkinlikleri ve buna ek, tarihten gelen ağırlığı sebebiyle İstanbul; ülke problem
lerinde, ülke ekonomisine, ülke sanat ve kültüründe âdeta yüzde yüz etkili olan büyük bir ken
timizdir. Bu büyüklüğü doğrultusunda, gerek günümüzde, gerekse tarihin her döneminde 
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İstanbul önemli olmuş, İstanbul'a hükümetler özel bir önem vermişlerdir; biz de İstanbul'a 
özel bir önem veriyoruz. Hükümet programımızda verdiğimiz özel önemi de altını çize çize 
vurguladık. İstanbul, artık bir metropol şehri değil; problemleriyle, nüfusuyla, trafiğiyle ve bütün 
sorunlarıyla büyük bir megapoldür. Hükümetimizin yaklaşımı da bu yönde olmuştur. Hükü
met olduğumuz günden itibaren, İstanbul'un tarihsel, ekonomik, sosyal ve kültürel önemi bo
yutunda probleme yaklaştık. İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve sektörel bazda, devletin bütün 
birimleriyle; gerek merkezî idarenin taşra birimleri, gerekse mahallî idarelerde, bu büyük, âde
ta Türkiye'nin bütününe hitap eden kentimizde neler yapılmış, neler yapabiliriz, neleri daha 
eklersek daha rahat yaşanır; son yıllarda hızlı sanayileşmenin artırdığı problemler, güneydoğu
daki terörün bölgeye göçü hızlandırması, son yıllarda uygulanan yanlış taban politikasının kırdan 
kentlere doğru başlattığı göç hücumunun yarattığı ani yüklenimi nasıl rahatlatırız, diye ciddî 
bir çahşma içerisindeyiz. ' 

Hükümet olur olmaz, kentin asayiş probleminin idraki içerisinde, hemen kenti daha kü
çük parçalara bölelim, mahhallî idare birimleriyle, merkezî idarenin taşra birimlerini halkla 
daha içice yapalım diye,-Bakırköy'de ve Anadolu yakasında yeni ilçeler ve yeni belediyeleri kur
duk. Bildiğiniz gibi, 1 Kasımda, halka hizmet götürecek olan bu belediyelerin seçimini de in
şallah huzur içerisinde yapacağız. , 

Bunun yanında, yine, bildiğiniz gibi, İstanbul bir üniversiteler kentidir ve okumak için 
de İstanbul'a büyük göç olmaktadır. İstanbul'a okumak için gelenlerin göçünü durdurmak için 
de, Meclisimizde oylarınızla kabul ettiğiniz yasa gereğince, Türkiye'nin çeşitli illerinde 21 yeni 
üniversite açıp oralarda da üniversite kentleri yaratarak bilimsel çalışmalar yaptık. 

Taban fiyat uygulamamızla da, kırdan kente göçü durdurmayı; insanlarımızı, kentinde, 
köyünde karnı doyar, büyük kentlerde kaderini aramaya gider halden çıkarmaya gayret ettik. 

10 aylık Hükümetimizin, bu büyük megapolün problemlerini çözecek bilimsel çalışmaları 
da sürmektedir. Bu boyuttaki çalışmalarımıza, Parlamentomuzun ye değerli muhalefet parti
lerimizin de katkılarını sağlamak için Meclis araştırmasının açılmasında yarar görmekteyiz. 

İstanbul'un problemlerini bildiğimizi, bütün gücümüzle bu problemleri çözme gayreti içe
risinde olduğumuzu; İstanbul'u sevmenin, Türkiye'yi sevmekle eşit olduğunu vurgulayarak söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ergüder'in buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; Sayın Bakanımın, gönlümüze inşirah veren ikrarından sonra çok mutluyum. De
mek ki, Hükümetimiz de, vermiş olduğumuz önergeyi kabul ediyorlar. Arzı teşekkür ederim; 
hemen arkasından da Büyük Şair Nedim'im şu şahane tasvirini arz ederim : 

Bu şehri İstanbul ki, bi mislü bahadır 
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır. (Alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar, on, sene, Parlamentoya gelmek için uğraştım; tam bir senedir de 

bu önergemizin yüksek heyetinizce dinlenmesi için bekledim. Ya Rabbi ne sabır!.. Ama Allah'a 
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şükür, Sayın Bakanın bu ikrarından sonra dilerim diğer partili sayın arkadaşlarımız da önerge
ye iştirak ederler. Çünkü, istanbul'da doğmuş ve hemen hemen İstanbul'da büyümüş bir İs
tanbullu olarak arz ediyorum ki, İstanbul'un hali felaket. Teşkil edilecek olan komisyon, mu
hakkak ki çok güzel çalışacak ve Yüce Heyetinize bir rapor getirecek ve artık gitmek üzere 
olan bir şehrin, ışıkları sönmek üzere bulunan bir kentin kurtarıcısı, 19 uncu Dönem Yüce 
Parlamentonun üyeleri olacaktır ve bunda, bu Hükümetin de payı olacaktır. Onun için baştan 
arzı teşekkür ederim. 

Efendim, şöyle bir kanaat var, hemen bunu tashih etmem lazım : 
Parlamentoya geldiğiniz zaman Anadoludan gelen arkadaşlar İstanbullulara şöyle uzak

tan bir bakıyorlar,.. Aslında, İstanbullu biz değiliz; Anadolu, İstanbullu. 
Tasavvur edin, İstanbul'un Kayseri'de veyahut da Malazgirt'te, Kars'ta bir kültür merkezi 

veyahut dayanışma derneği ya da üniversite yurdu yoktur; ama Anadolunun bütün şehirleri
nin İstanbul'da yerleri vardır. O halde, İstanbul, tabir caizse, küçük bir Anadoludur. Benim 
içimde bir hicrandır, keşke ben Kayserili bir hemşeri olsaydım, keşke Trabzonlu olsaydım; o 
zaman İstanbulluda olacaktım. Biz şimdi İstanbulluyuz; ama bizim aramızda dayanışma yok. 
Öyle bir cangıl şehir olmuş ki, yukarıdaki komşuyla aşağıdaki komşu, senelerce oturuyorlar; 
ama, görüşmüyorlar, öylesine bir soğukluk... Şehrin verdiği hastalık, bunalım sebebiyle, in
sanlar mutsuz... Sabah olduğu zaman, mektebine gitmek isteyen talebe, işine gitmek isteyen 
memur, ne yapacağım diye düşünmeye başlıyor; trafik ise felç... Bu felç olan trafik konusunda 
sizlere bazı rakamlar vermek istiyorum. Tasavvur buyurun, Trafiğe kayıtlı 775 bin vasıta, her 
gün İstanbul trafiğine giren 75 bin misafir otomobil ve otomotiv sanayiinin günde 300 tane 
yeni arabasıyla 950 bin 300 vasıta!.. Araçların egzozlarında katalizör olmadığı için çıkardığı 
zehirli gazlarla korna sesleriyle lastik sesleriyle insanı ambale eden bir hayat!.. Artı, deniz taşı
macılığı olmasına rağmen, süratli motorlar olmasına rağmen, belediye otobüsleri olmasına rağ
men, şehir trafiğe tıkanmış ve artık ilerliyemiyor. 

Tabiî, demokrasilerde, TOFAŞ'ı, otomobil sanayiine kapatamazsın; çünkü, ondan da ge
çinen insanlar var. öyle zannediyorum ki, kendi memleketinizde huzur içinde yaşıyorsunuz; 
fakat İstanbul'a geldiğiniz zaman trafik yüzünden ambule oluyorsunuz, belki de tansiyonunuz 
yükseliyor ve başınız ağrıyor... İşte, böyle bir şehir„. 

O şehrin yanında 423 tane cami ye mescit görürsünüz, bir İslam memleketi tasavvur edin. 
İstanbul, 29 Mayıs 1453 Salı günü alacakaranlıkta Fatih Sultan Mehmet ve onun leventleri ta
rafından işgal edildiği zaman o, Sultanahmet Meydanında 21 yaşındaki bir delikanlı ve önün
de başları eğik olarak papazların duruşu... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — İşgal değil, fetih... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Pardon, fetih... 
... Ak Şemsettin der ki, "Ne yapyıyorlar?", "Kelleleri kesilsin diye bekliyorlar." İşte o, 

büyük insanın hani Avrupa'nın "insan hakları" diye konuştuğu, Avrupa'da çalışan arkadaş
larımız devamlı işitir. 1453'teki insanlık anlayışı, hukukun üstünlüğüne ehemmiyet veren o mü
kemmel insan, bakınız neler meydana getiriyor. İstanbul, bugün, 423 tane cami ve mescitleriy-
le beraber, hemen yanı başında 10 Katolik kilisesi, 3 adet Ortadoks kilisesi, 4 adet Protestan 
kilisesi, 14 adet Ermeni kilisesi ve 5 adet Sinagog'la bir tarih şehri... Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetleri onların mabetlerine de ehemmiyet vermiş. Bugün İstanbul, kuleleriyle, caddeleriyle, 
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şadırvanlarıyla, tarihî çeşmeleriyle, stadyumlarıyla bir abide şehir... Bir zamanlar bu şehir, dünya 
sanayileşme süresine girmeden evvel Londra, Paris, hatta New York ayarındaydı; fakat sanayi
leşme sürecine girilince istanbul geri kaldı; ama hâlâ Rio de Janeiro seviyesinde bir şehirdir. 

Sayın milletvekilleri, inanın bana, o şehirde artık yaşanamaz... Yavaş yavaş o şehirden gü
neye göç başladı. Bilhassa, okumuş zümrenin, yavaş yavaş İstanbul'u terk ettiği; ama buna 
mukabil -katiyen küçümsemiyorum- gecekondu istilasına maruz kaldığını görüyürsunuz. Te
mpo Dergisinin son haftadaki araştırmasında, çam ormanlarının katledilerek, yerine gecekon
duların yapıldığını okuyoruz, istanbul dört birimse, üçü gecekondu, bir tanesi meskûn bina 
ve maalesef öylesine kent suçu işleniyor ki, kurtarmaya imkân yok. 

Eğer, bugün bu önergemiz iltifata mazhar olursa geç kalınmış olmasına rağmen bir ümit 
taşıyorum kurtulabilmesi için ve değerli milletvekilleri, fevkalade güzel çalışmak suretiyle in
şallah buna "dur" diyeceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Paris Sen Nehriyle iftihar eder, Tokyo Ginza Caddesiyle, Lond
ra da Thames'Ie; ama bana dünyada bir şehir gösterin ki, su caddesi olsun. Allah'ın lütfü, 
verdiği boğaz, aşağı doğru iniyor ve bir cadde olarak teşekkül ediyor. Dünyanın en güzel mü
zeyyen yalıları, en pahalı villaları kenarlarda duruyor. Montrö Antlaşmasına göre günde 4 ge
mi geçerdi İstanbul'dan -selahiyetle söylüyorum- bugün günde 400 gemi geçiyor. Her an için,' 
sahibi bulunduğumuz köşkün veyahut yalının yatak odasında bir gemi burnunu görmek ihti
maliniz var. Neden? Çünkü bu hususta da bir dikkat yok. 

İstanbul Valisi kimdir? Devletin mümessilidir; dürüst, çalışkan efendi bir adam. Açacak
sınız günlük raporunu; dört yerin açılışı, iki defa havaalanında devlet büyüklerini karşılama, 
en aşağı iki yerde şahit, çok büyük kulüplerin de senei devriyeleriI.. Onun yanındaki kayma
kamlar veya vali muavinlerinin yetkileri nedir? Hiç. Binlerce birikmiş dosya ve sorunlar... 

Buradan nereye varmak istiyorum? Buraya bir rapor takdim ettiğiniz zaman, o raporun 
uygulaması yoksa, o zaman zahmet. 

Şimdi, bendeniz tezimi arz ediyorum; Hükümetler kolay kolay İstanbul'u kurtaramazlar; 
ama Parlamento kurtaracaktır. Parlamento, kararını verdiği zaman, hükümetler uymak mec
buriyetinde. Çünkü, ne de olsa -samimi olarak konuşalım- gecekonduyu teşvik eden, hükü
metlerdir. Benim hükümetlerim zamanında da bu olmuştur... Gecekonduyu yapmış; su, elek
trik, havagazını da devlet vermiştir. Olur mu böyle şey? 

Boğazın ön görünümü ve arka görünümü... Geçenlerde rahmetli olan bir mermerci arka
daşımız hesabını yaptı Maliye Bakanının -burada olmasını isterdim; ama, pas vereyim- biz 80 
trilyonu altı ayda Boğazdaki kanunsuz gecekondulardan toplarız, dikkat buyurun. Ümraniye 
elden çıkmış bir defa, Tempo'nun araştırması böyle; Sultanbeyli'ye, zaten, milletvekili olarak 
giremezsiniz, oraları kurtarılmış bölgeler : Tapu yok, harç yok, polis yok, görev yok, vazife 
yok... Şehir oniki kat onbeş kat çıkmış yukarıya. İşin tuhafı, soran yok. Bana müsaade edin, 
Şöhretime herhangi bir laf getirmeyeyim; Taksim abidesinin yanına ben apartman dikerim; çünkü, 
İstanbul'un nazım planı yok. İstanbul'un nazım planı olmadığı için, tatbikat planlarıyla ve 
tezgâh altındaki yumuşamalarla bu işler oluyor. 

O halde, İstanbul'u kurtarmak zarureti artık kapıya gelmiş dayanmıştır. Şimdi benim is
tirhamım şudur : Vereceğiniz raporda hedef göstereceksiniz; İstanbul'u ya Singapur, Hong Kong 
gibi imtiyazlı bir şehir yapacaksınız yada İstanbul Vilayetini üçe, ikiye ayıracaksınız; 
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parlamentodan da özel kanunlar çıkacak. Yok öyle şey beyefendi. Demokrasi (demos, kratos) 
halk idaresidir; ama elini kolunu sallayarak da bir şehre girilmez kardeşim; tespiti hüviyet ya
pılır. Osmanlı'da, İstanbul'a geldiği zaman azığını soruyordu Osmanlı kanunları, "sağlık cüz
danın nerede?" diyordu, "işin nedir" diyordu; hepsi tamamlandıktan sonra "kaç akçen var 
İstanbul'a gelmek için?" diyordu. 

O kadar kolay değil demokrasi... aslında halk idaresinde imtiyazlı yerler vardır. Niçin ba
zı bölgelere, özellikle gelişmiş yerlere, sit alanı kararlarını koyuyorsunuz? Niçin bize adada ev 
yaptırmıyorsunuz? adada ev yapmak yasaktır; çünkü çamlar gürültüye gidecek. O halde, İs
tanbul'a da taks koyacaksınız. Hemşeri İstanbul'a geldi girdi, değümi; "yatır 50 bin lirayı," 
"Ne parası bu,? "Bu, şehrin kirlenmesi, şehrin asayişi, şehrin sağlığı için devletin vergisidir" 
ama herkese. "Efendim, demokrasiye aykırı." Nasıl aykırı demokrasiye? New York'a girsene 
bakayım!.. New York'a girmeden evvel o abidenin altında kan muayenesine kadar kontrol ya
pılır. Amerikalı; en ufak bir hastalık bulduğu zaman, New York'a sokmuyor. Londra Havaala
nına girdiğin zaman-üçe ayırmış; Avrupa'dan gelenler, AT'tan gelenler ve üçüncü gruplar di
yor, bizim gruba İngiliz, gayet küstahça "sebebi ziyaretin nedir?" diye soruyor ve seni yarım 
saat orada bekletiyor. Antidemokratik mi?.. Adam haklı. "Ben öyle bir memleketim ki, bende 
hava kirliliği yoktur, bende hırsızlık hemen hemen yoktur, gıdam sağlamdır; binaenaleyh se
nin taks vergi ödemen lazım"' diyor. 

Eğer antidemokratik olmasın diye düşünmeye kalkarsak, imkânı yok İstanbul'u kurtara
mayacağız. 

Beyefendiler, bir gün Allah aşkına Aksaray'a gidelim... Poîanyah, Romen, rus kızların pazar 
kurduğu caddeleri görün, hayret edersiniz. Bir bavul ticareti var ki, anlatamam size. Sayın Pro
fesör Osman Beyin yeni çıkardığı "Yeraltı Ticareti" adlı kitapta bahsettiği gibi, ne kaçak gelir
ler var. Maliye Bakanına yardım ediyorum; ama beni anlamıyor. Kendisine 16 trilyon buldum, 
kabul etmedi; şimdi 80 trilyon bulacağım. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Akın Bey yok mu? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Akın Bey benim eski dostum; o biraz anlayışlı. 
İstanbul'da günde 80 tane pazar kuruluyor, halk pazarları kuruluyor; on kuruş para yok 

-sayın reis muavinim gayet iyi bilir bunu- dünyanın alışverişi yapılıyor.. Kadıköy'deki salı pa
zarında - sosyetenin en zengin kadınları gelip orada alışveriş yaparlar- Hindistan'ın baharatın
dan Bohemya kristaline kadar her şey satılır. Vergi nerede? Yok vergi. Araştırdık, girdik; adam 
diyor ki, "efendim tezgahıma bir numara verin, 150 bin lir,a vereyim." 80 bin pazar kuruluyor, 
ondan sonra Süleyman Beyin parasızlıktan imanı gevriyor. Günah değilmi Başbakana? Yardım 
edelim. Yardım edelim; ama, Maliye Bakanını ikna edemiyorum. İşte bu komisyon kurulduğu 
zaman şu pazar esnafına vergiyi koyacağız, Bugün kaçak ticaret... Aklınız, hayaliniz durur. 
Öğretmen, akşam mektepten çıkıyor, taksiye biniyor, şoförlük yapıyor; gelir yok. Üfürükçüler, 
fala bakanlar para kazanıyor... İnanın bana, enteresandır, bütün Rusya'nın malları salı paza
rında; dürbünler, keskiler... Hepsi satılıyor; alan yok, soran yok, öyle bir hale gelmiş ki, tam 
bir cangıl vahşi orman İstanbul. İstanbul'u çok sevmeme rağmen, inanın, sabahleyin çok er
ken çıkıyorum işime, akşam geç geliyorum. Bir oksijen alamıyorsunuz; bir ağacın bir 200 gram, 
bir 300 gram verdiği oksijen artık yok; o güzelim ağaçların hepsi kesildi. Karadenizli müteah
hitlerin taarruzuna uğradığı İstanbul; bir toka, üç kat sana, iki kat bana... Allah, Allah ya 
Rabbi! Artık güneşi göremiyoruz, gökyüzünü göremiyoruz. O halde imar planları lazım. Ya 
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İstanbul'u siz kurtaracaksınız veya İstanbul elden gidecek ve herhalde ben, Fatih Sultan Meh
met'in mezarına gidip "Yeniden diril de İstanbul'u kurtaralım" diye bir dua edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, size çok güveniyorum. Parlamentoda apolitik olan şu önergemizi 
lütfen kabul edin ve İstanbul'u kurtarmaya başlayalım. 

Saygı ve sevgilerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Sevigen, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunla
rını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınıza geldim. Cumhuriyet Halk Partisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına sizlere saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin çağdaş, uygar ve gelişmiş bir ülke olması için kentleş
mesi, bir kent toplumu haline gelmesi gerekir. Bu hedefe ulaşmaya çalışırken, çarpık kentleş
me değil, çağdaş ve planlı bir kentleşmeyi sağlamak temel görevimiz olmalıdır. 

1950'lerde başlayan hızlı kentleşmenin bugüne kadarki gelişmesi, maalesef çarpık ve sağ
lıksız olmuştur, özellikle büyük kentlerimiz, gecekondularla sağlıksız ve plansız yapılanma
larla kuşatılmış; çağdaş kentler yerine, çirkin görünümlü iri köyler haline gelmişlerdi. 

8 milyonu aşıp 10 milyona tırmanan nüfusuyla, dünyanın en güzel kenti İstanbul, çarpık 
ve sağlıksız büyümenin çarpıcı bir örneği olmuştur. Asırların birikimiyle oluşan güzelim İs
tanbul'u otuz, kırk yılda dörtte üçü gecekondular ve salıksız yapılanmalarla doldurulmuş bir 
yozlaşma abidesi haline getirmek başarısızlığının sorumlusu, maalesef, bizler olmuşuzdur. Güzel 
İstanbul'u, insanlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde oturamayacağı bir kent haline yine biz 
getirdik. Karmakarışık trafiği, arıtılmadan denize akıtılan, ekolojik dengeyi bozan ve her tür
lü gelişmenin dışında kalmış kanalizasyonsuzluğu, akmayan suyu, yeşil alanları yok eden, hoy
ratça plansız yapılanması, sık sık kesilen elektrikleriyle İstanbul'u oturulmayacak, büyük, ka
ba ve çirkin bir köy yerleşim yeri haline biz getirdik. Tabiî ki, Sayın Mustafa Kalemli ve arka
daşlarının verdiği önerge kabul edilirse, İstanbul'un kurtarılması için komisyonlar kurulacak, 
araştırmalar yapılacak; ama -burada bir olayı espri şeklinde getirmek istiyorum- esas, eğer Sa
yın Sözen'i çok kısa sürede oradan alabilirsek, zannediyorum ki İstanbul'un sorunları bir an 
önce hallolacak gibi gözüküyor. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ayıp Mehmet, ayıp; onların teşvikiyle söyleme bu laflan. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Onların teşvikiyle söylemiyorum. 
önce iktidardaki arkadaşlarımın kendi yöresindeki belediye başkanlarını büyükşehir be-

lediyeleriyle barıştırması gerekir; çünkü, belediyeler öyle bir şekle girmişlerdir ki -bilhassa İs
tanbul'da sevgili arkadaşlarım, eğer bir belediye çok iyi işler yapıyorsa, büyükşehir belediyesi, 
eğer o belediye kendi tarafından değilse, muhakkak, o şehir için, o bölge için yapılan iyi şeyleri 
engelleme yoluna gidiyor. Biz bunu İstanbul'da gördük ve yaşadık; çoğunuz bilirsiniz, yaşadınız. 
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İstanbul'un iki yüzü vardır... Ben, İstanbul'un bir başka yüzünden, yani renksiz yüzün
den geliyorum. İstanbul'un renkli yüzünde, Kadıköy'de dünyanın en lüks ve en pahalı kaldırı
mı yapıldı. Yani biraz önce dediğim İstanbul'un o renksiz yüzünde bir bölgeyi, bir semti ka
patmaya yetecek masraf, Kadıköy'deki o büyük cadde üzerine renkli, çeşitli şekillerden oluşan 
çok güzel görünen bir kaldırım için harcandı. Milyarlarca lira verilerek döşenen bu kaldırım, 
doğalgaz getirilmesi maksadıyla tekrar kazıldı ve şimdi İstanbul'un o bölümü bir köstebek yu
vası şeklindedir. Bizim bu şekilde milyonlarca lira paramız nereye, nasıl gidiyor, ortada. Biraz 
önce sayın Orhan Ergüder'in de dediği gibi, Sayın Başbakanın büyük şehirlere para vererek 
parasız kalması biraz da buradan kaynaklanıyor; buna inanıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yıllardır İstanbul'a büyük göçler oluyor. Bu göçleri engellemenin yol
ları, maalesef, hükümetler tarafından bulunamadı, buna bir çare getirilemedi. Bir arkadaşım, 
İstanbul'un Gazi Mahallesi gibi bir semtinden şehir merkezine gidebilmek için dört vasıtaya 
biniyor; çamur, çaresizlik, parasızlık, yolsuzluk kol geziyor ve oradaki insanların boyunlarını 
şehre gelmenin verdiği eziklikle bükük bırakmışlar. Bir arkadaşımın annesi gelmiş ve demiş 
ki, "madem ki buradan işe gidinceye kadar dört saatin geçiyor, senin ne işin var İstanbul'da?.. 
Benim köyüm, benim yörem İstanbul'dan daha güzeldir; çünkü orada hemen şehre gidebiliyo-
ruz." Bu şekilde Sarıgazi'deki arkadaşım da İstanbul'da oturuyorum zannediyor, Samandağ'
daki arkadaşım da İstanbul'da oturuyorum zannediyor ve bu tarafta, Kemerburgaz'ın arka ta
rafında oturan arkadaşım da İstanbul'da oturuyorum zannediyor. İstanbul'un hizmet gelen 
belli başlı bir yüzü vardır; ama İstanbul'un o yüzü bile, artık yavaş yavaş biraz önce söylediğim 
nedenler dolayısıyla, köstebek yuvası haline gelmiştir. Kısacası, İstanbul, eğer siz sahip çık-
mazsanız, buradaki komisyonlar sahip çıkmazsa, yerel yönetimlerin sahip çıkmaması yüzün
den sahipsiz kalacaktır ve bu yüzden bize düşen görev, biz yaşadığımız için, yaşama umudun
da olan siz arkadaşlarımın İstanbul'a göçlerinin söz konusu olmasından dolayı bu işe hep bir
likte sahip çıkmaktır, buna inanıyorum. 

Gene İstanbul'un kenarlarında kalan yeşil alanlar maalesef mafya tarafından ele geçiril
miştir. İstanbul, sağlıklı bir şekilde arsa üretemeyecek bir şehir haline gelmiştir. Samimi olarak 
söylüyorum arkadaşlarım, çoğunuz biliyorsunuz, gidip görün, İstanbul'un yeşil alanlarla dolu 
olan güzelim yerleri maalesef, arsa mafyası tarafından parsellenmiş ve gecekondulara peşkeş 
çekilir hale gelmiştir. Böylece arsa üretemeyen bir şehir konut sorununu çözemeyeceği için, be
lediyeler bu sorunu çözebilmek için, kendi iç bölgelerinde ufak ufak bulunan yeşil alanları da 
haraç mezat satışa çıkarmış ve o yörelerdeki çocuklarımız parksız, bahçesiz kalmışlardır. Bu 
da İstanbul'un ayrı bir yüzü, ayrı bir sorunudur. 

Değerli milletvekilleri, "Zararın neresinden dönülürse kârdır" atasözünü anımsayıp, İs
tanbul'un bu çarpık, sağlıksız gelişmesini bir an önce durdurmak ve çirkinlikleri mümkün ol
duğunca giderip, İstanbul'u kurtarmaya çalışmamız gerekiyor. Yoksa sadece kendi halkımıza 
değil, tüm insanlığa karşı suç işlemiş olmaktan kurtulamayız. Bilmeliyiz ki, asırların eşsiz uy
garlık birikimlerini bağrında taşıyan İstanbul, dünyanın en güzel kenti olarak sadece bizim de
ğil, bütün dünyanın, bütün insanların ortak malı ve ortak güzelliği olmuştur. 

İstanbul, hızla artan nüfusuyla metropol ölçeğini aşıp, megapol düzeye gelmiştir. Böylesi
ne bir megapolün özel bir yönetim modelinin düşünülmesi, hızla oluşturulması gerekir. 1983-1984 
döneminde olduğu gibi, aceleyle, çalakalem, gelişigüzel yapılan Metropol Anakent Modeli ye
rine akılcı, çağdaş bir megapol modeli hazırlamamız gerekir. Böyle bir model, Tokyo, New 
York ve Londra gibi gelişmiş megapol kentlerde olduğu gibi ortalama üçyüzbin nüfuslu 
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alt belediyelerden oluşan bir çoğulcu sisteme kavuşturulmalıdır. Alt belediyelerin ve megapol 
yönetiminin yetki ve sorumluluk sınırları açık, net bir şekilde tanımlanabilmelidir. Tüm kenti 
ilgilendiren kararlar ve kurmay hizmetler, bunlarla ilgili makro ölçekli uygulamalar megapol 
yönetimine; halkı doğrudan ilgilendiren tüm hizmetler ve daha yakından ilgilendiren fonksi
yonlar ve işlevler ise alt belediyelere bırakılmalı, katılımcı bir anlayışla uygulamaya konulmalıdır. 

Megapol yönetimi kentin bütününü ilgilendiren kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri göz 
önünde tutan bir master gelişim planı ve nazım planı hazırlanmalıdır. Bu master gelişim planı, 
kenti ıslah eden, geliştiren bir plan olmalıdır. Böyle bir plan sistem anlayışı ile metro, tünel, 
deniz taşımacılığı, hızlı tramvay, otobüs özel yolları gibi ulaşım alt sistemlerinin bir arada opti
mum sonucu üretecek şekilde çağdaş bir master toplu taşım ana modelini mutlaka içermelidir. 
Şimdiye kadar olduğu gibi, günlük, anlık kararlarla hesapsız, pahalı ve yanlış işler yapılma
malıdır. Yapılan bu ulaşım projesinin birbiriyle ilgisi, temel hedeflere uygunluğu göz önünde 
tutulmalıdır. 

İstanbul Megapol yönetimi, klasik belediye hizmetlerinin yanında, sağlık, eğitim güven
lik gibi fonksiyonları da üstlenmelidir; kendi vergilerini kendi kent parlamentolarında, beledi
ye meclislerinde kendisi belirleyip, toplayıp, bütçelendirerek harcayabilmelidir. 

İstanbul'un büyümesini ve daha da çirkinleşmesini önlemek için, İstanbul'a yönelen hızlı 
nüfus akışını emecek, İstanbul'a bağlı, uydukentlerin kurulması sağlanmalıdır, örneğin, İs
tanbul'a 100 kilometre mesafedeki hızla sanayileşen Çerkesköy, ileride nüfusu 500 bine tırma
nabilecek bir uydukent, uydu anakent olarak planlanmalıdır. 

İstanbul megapolü, ana işlevleri itibariyle, ticaret, turizm, kültür, eğitim kenti olarak dü
şünülmelidir. İstanbul'un, çevre kirliliği yaratan sanayileşmesi ve bu konuda teşvik verilmesi 
de durdurulmalıdır. Giderek özellikle çevre sorunu yaratan, ekolojik dengeyi bozan sanayiler 
İstanbul'dan çıkarılıp, çok uzaklara daha modern teknolojilere kavuşturularak, taşınmalıdır. 

İstanbul, nadas edilen tarla gibi, çarpık gelişmiş bölgelerindeki iyileştirme çalışmalarıyla 
çirkinliklerden arındırılmalıdır, özellikle Boğaz, Haliç, Adalar, tüm kıyı_şeridi, yeşil dokusu 
korunan, zenginleştirilen bir anlayışla temizlenmeli, geliştirilmelidir. Belgrad Ormanında, Po-
Ionezköy'de olduğu gibi, boğaz'in tüm geri plan alanları millî park haline getirilerek, yeşil içinde 
geliştirilmelidir. Boğaz'ın iki yakasının arka görünüm alanları ta Karadeniz kıyılarına kadar, 
millî parklardan oluşan geniş, yeşil bantlarla koruma altına alınmalıdır. 

Ana toplutaşım modeli, yeni havaalanları, dünya çapında turistik tesisleri, eğitim kurum
ları, alışveriş merkezleri, çeşitli alanları kapsayan dev ticaret siteleri, kültür, spor tesisleri, sayı
sız müzeleri ve güzel sanatların her dalıyla ilgili sevgi, etkinlik, uygulama üniteleri, bankacılık, 
sigortacılık, menkul kıymetler borsalar kompleksleri ile İstanbul, dünyanın odak şehirlerin
den biri olmaya aday, Türkiye'nin yüzakı, modern, sağlıklı, güzel bir megapol haline getiril
melidir. 

Dünyamız, çok hızlı ve yeni politik gelişmelere sahne olmaktadır. Bu gelişmelerin Türki
ye'ye çok büyük, dev boyutlarda tarihî fırsatlar getirdiğini görmemek mümkün değildir. Türk
iye, olağanüstü coğrafi, politik, ekonomik avantajlarla dolu bir konuma gelmektedir. Türkiye-
miz, NATO'nun kanat ülkesi olmaktan çıkıp, Amerika, Pasifik ve Avrupa sosyopolitik, eko
nomik, teknolojik odakları gibi, yeni bir dünya çekim merkezi, odak noktası olma fırsatını 
yakalamaya adaydır. Türkiye, bu tarihî fırsatı yakalayabilmek için, İstanbul'u çağdaş bir 
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megapol haline getirebilme avantajını çok iyi kullanabilmelidir. Türkiye'nin potansiyeli her ba
kımdan bu fırsatı kullanmaya yeterlidir; yeter ki rasyonel olalım, planlı, programlı çalışalım, 
hem de çok çalışalım. 

Türkiye ekonomisinde ve sosyal yaşamında en etkin ve en büyük kent görünümündeki 
İstanbul, geçmişte, bu önemine uygun bir değerlendirmeye, maalesef, tabi tutulmamıştır. Her 
gelen hükümet İstanbul'a büyük vaatlerde bulunmuş; fakat gerçekte yapılanlar bu vaatlerin 
çok altında kalmıştır. Dileğimiz, bugünkü Hükümetin bu gerçekleri görerek, İstanbul'a gerek
li önemi vermesidir. 

Bakanlar Kurulumuz, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını onaylayarak 3 Ekim 1992 
tarihinden itibaren uygulamaya koymuştur. Bu şartın takipçisi olacağız. 

Bu vesileyle, ben, hızla gelişen,sağlıklı bir şekilde sanayileşen, eşitlikçi, refah toplumu ol
maya yönelen, demokratik, sivil bir toplum olmayı amaçlayan ve başaran bir Türkiye'ye ulaş
mak umuduyla, çağdaş, bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyetini kuran Cumhuriyet Halk Partisi 
adına Yüce Meclise sevgiler, saygılar sunuyorum; sağ olun. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saygın Sevigen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Sayın... (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem milletve

killeri; Anavatan Partisi Kütahya Milletvekili Doktor Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşı tarafın
dan İstanbul'un sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince verilen Meclis araştırması önergesi Üzerinde Grubumuzun görüşleri
ni açıklamak üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlarken şahsım ve Grubum adına hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Anavatan Partisi Grubu Mensubu değerli arkadaşlarıma, îstanbulumuz için böyle bir önerge 
hazırlayıp Yüce Meclisimizin huzuruna getirdikleri için teşekkür ediyorum. 

önergede, sorunlar, satırbaşları halinde, ayrı ayrı, dile getirilmiştir. Teker teker bunların 
tahliline girmeden önce, huzurunuzda bir şüphemi, bir tereddütümü dile getirmek istiyorum 
: Acaba bu önerge hakkında yapılan konuşmalar, eleştiriler, tenkitler, tavsiyeler ve komisyon 
raporları, daha öncekiler gibi sadece kâğıt üzerinde mi kalacak, yoksa gerçekten uygulanacak 
mı? Bu kurulacak komisyonun yaptırım gücünün ve burada konuşulanların etkinliğinin.'uy-
gulanırlığının ne olacağını merak ediyorum. Belki önerge sahibi arkadaşlarımız, özellikle mu
halefete mensup arkadaşlarımız, "Hükümet sizsiniz, uygulayıcı sizsiniz, bunları siz yapacaksınız" 
diyebilirler; haklılar; ama maalesef şimdiye kadar gördüğümüz o iki iktidar olsun, muhalefet 
olsun, uygulamada bu tür işler tatbikatçılar nezdinde hiç itibar görmemiştir. Lütfen, değerli 
arkadaşlarım yanlış anlamasınlar. Misalen ifade ediyorum : Yine; bu önergenin imza sahiple
rinden Sayın Doktor Mustafa Kalemli'nin, Türkiye'nin, Türkiye'de tıp öğrenimi hakkındaki 
araştırma önergesi ve o günkü ve bugünkü uygulama nedir? Ben burada bu konuda bir pole
miğe girmek, bir politika yapmak istemiyorum; misali de, "sen şunu yaptın, ben bunu yaptım" 
üzerinde vermek istemiyorum. Bu tür önerge, konuşma ve komisyon raporlarının, en etkin bir 
yaptırımcı olarak kabul edilmesini ve uygulanmasını özellikle istirham ediyorum ve bu konuda 
Yüce Meclisin hassasiyetini ve emrediciliğini istirham ediyorum. Böyle bir tespiti yapüktan sonra, 
izninizle İstanbul'un sorunlarına göz atmak istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, geçmişte güzelliği dünyada dillere destan olmuş, hakkında şarkılar 
söylenmiş, şiirler yazılmış, methiyeleri ayyuka çıkmış, Divan Edebiyatı şairlerine ilham kayna
ğı olmuş bu güzel Istanbulumuz hakkında tstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in, Şair 
Nedim'den söylediği beyite ben bir beyit daha eklemek istiyorum : 

•"Bu şehr-i tstanbul ki bî mislü bahâdır, 
Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır, ' 
Bir gevher-i iki bahr arasında, 
Hûrşîd-i cihan tâb ile tartılsa sezadır" ("Bravo" sesleri, alkışlar) denilen tstanbul, maale

sef, bugün yüzseksen derece tersine, çirkinlikler, yolsuzluklar, felaketler beldesi haline gelmiş, 
yaşanamaz bir şehir olmuştur. 

Bunları kimler yapmıştır? Sorumluluğu sende, bende, onda, bunda aramaya hiç gerek yok; 
sorumluluk, bu ülkede yaşayan tüm insanlara, herkese aittir. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzda görülen veya farkına varamadığımız tüm hatalar, yan
lışlıklar, bozgunluklar, bütün çıplaklığıyla îstanbulumuzda karşımıza çıkmaktadır, gözlerimiz 
önüne serilmektedir. Bunları teker teker incelediğimiz takdirde, bugün Türkiye'de her şeyimizi 
altüst eden nüfus artışı olayı, İstanbul'u en çok etkileyen sorunların başında gelmiştir ve gel
mektedir. Bu nüfus patlaması karşısında bütün dengeler altüst olmuştur. Nüfus artışı, tüm Türk
iye'nin İstanbul'a göçünden kaynaklanmış ve zaten başta yeterince planlanamamış olan altya
pıyı altüst etmiştir. Yeterince pîanlanamayan imar planları, buna paralel olarak kanalizasyon, 
içme suyu, elektrik, ulaşım, beklemeyen ve düşünülmeyen felaketlere sebep olmuştur. İsteklere 
cevap veremeyen imar planları ve altyapı hizmetleri karşısında arsa yağmacılığı, gecekondu ya
pımları, yık-yap olayları, önüne geçilmez bir hal almış ve idareler, bu durum karşısında acze 
düşmüşlerdir. Bu olaylar bugüne kadar böyle sürmüş, şimdi de bütün hızıyla devam etmekte
dir. Bugün İstanbul'a giden arkadaşlarımız durumu daha da bariz bir şekilde görmektedirler. 
Çevre yolları civarında oluşan mahalleler, ülkemiz için, Istanbulumuz için birer felaket, birer 
cehennem haberini vermektedirler. Plansız, programsız yerleşimler; kanalizasyondan, sudan, 
elektrikten yoksun altyapısız mahalleler; projesi denetimi olmayan yapılar, bu endişemizin bi
rer kanıtıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu karmaşa içerisinde bu şehirde sosyal bir düzen bulmak 
elbette ki imkânsızdır. Nasıl büyüdüğü, nasıl geliştiği belli olmayan yerde, elbette, trafiği, asa
yişi, huzuru ve refahı bulmak imkânsızdır. Gayet tabiî nüfusu çok kısa bir sürede sekiz milyo
na ulaşmış bir şehirde, hele hele bu felaketin önceden tedbiri alınmamışsa, eski İstanbul'u dü
şünmek, hayalden başka bir şey olmaz. O zaman ne yapmamız lazım? 

Değerli milletvekilleri, yapmamız gereken hususları şöyle sıralamak istiyorum: Yurdumu
zun her yerinde şehirlere olan akını, özellikle İstanbul'a olan akını durdurmak lazımdır. Bu 
nasıl olacak? Bence, bu konu İstanbul'un en önemli sorunudur, tstanbul ve civarına yapılacak 
sanayi yatırımlarına, kısıtlama ve caydırıcılık getiren tedbirler alınmalıdır. Geri kalmış yörele
re sağlanan imkânların aksine, vergi iadesi, teşvik, gümrük indirimi gibi zorluklar getirilerek, 
bu yatırımların diğer bölgelere kaydırılması sağlanmalıdır. İstanbul'un mevcut imar sınırları 
tespit edilmeli; halihazır harita ve imar planları, bu tespite göre süratle yapılmalıdır. Bu alan
ların dışında kesinlikle bir tek yapı yaptırılmamak ve bu konuda taviz verilmemelidir. Yapılan 
imar planlarına göre, altyapılar, sosyal tesisler, süratle gerçekleştirilmeli ve imar planları, ta
vizsiz bir şekilde uygulanmalıdır. İmar planı uygulamalarına, Anayasa hükümleri gibi 
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değiştirilemezlik hükümleri getirilmelidir, tmar planı yapımı, tadilatı, sadece istanbul'da de
ğil, tüm mahallî idarelerden alınmalı, imar planlarını yanlış uygulayanlar hakkında ağır cezaî 
müeyyideler getirilmelidir. Şu anda iskân edilmiş bölgelerde yapılacak olan gecekondu bölge
lerinde,̂  tavizsiz bir şekilde, ihtiyaca göre süratle imar planları yapılmalıdır. İstanbul'u bir inci 
gibi süsleyen ve arsa mafyalarının elinde katledilmekte olan İstanbul Boğazı, bu cellatların elinden 
süratle kurtarılmalıdır. Burada, özellikle şunu vurgulamak istiyorum : Senin adamın, benim 
adamım, senin partilin, benim partilim şeklinde olaya bakmamalıyız, olaya, hepimizin olayı, 
hepimizin yurdu olarak bakmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: 1954-1959 yılları arasında 
öğrenciliğim İstanbul'da geçti, mimarlık tahsili yaptım. O günlerin İstanbul'unu bilen, İstan
bul'u seven bir kişi olarak, şimdi İstanbul'a gitmek, İstanbul'u görmek içimden gelmiyor. İs
tanbul'a yazık olmuştur. Hassasiyetimi mazur görmenizi istirham ediyorum. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — İstanbul yine de güzeldir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) •— Neyi mahvetmedik ki... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Tabiî güzel; ama mahvetmişiz. 
Bu kadar büyümüş bu kadar karmaşıklık içerisinde olan ilimizin idarî zorluklan da elbet

te fazla olacaktır. İstanbul'un idarî yapısında da değişiklikler gerekecektir. İstanbul'un idarî 
hizmetlerini yaygınlaştırmak, kontrolü kolaylaştırmak için birkaç ile ve bunlara bağlı ilçelere 
bölmek gerekebilecektir. Tabiî bunlar iyi bir araştırmanın, bilgilenmenin sonunda varılacak te
mennilerdir. İstanbul'da, her sorun gibi, hatta onların fevkinde, bir asayiş sorunu vardır. Bu 
sorun İstanbul halkını olduğu gibi, tüm milletimizi de rahatsız etmekte ve üzmektedir. Bu so
run da, yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım gibi, herhalde idarî birimleri küçülterek olayla
ra hâkim olmak suretiyle kolayca halledilebilecektir. Bu meyanda, ben, İstanbul'da cereyan eden 
hepimizin bildiği ve hassasiyetle takip ettiği olayların envanterini sıralamak istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, büyük şehirlerimizi ve özellikle İstanbul'u rahatsız eden 
ve en büyük sorun olan gecekondu olayı üzerinde biraz durmak istiyorum. Gecekonduların 
çoğu, kanalizasyon, su, döğalgaz, hatta elektrik gibi modern ihtiyaçlardan yoksundur. Bugü
ne kadar kurulmuş olan hükümetler, iyi niyetle, samimiyetle meseleye eğilmişlerdir. 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu hükümleri dahilinde, gecekonduların yol, su ve elektrik gibi modern ihti
yaçları, imkânlar nispetinde giderilmiştir. Bunlara paralel olarak, gecekondu önleme, ıslah ve 
tasfiye bölgelerinde yapılacak her türlü faaliyetin gayesinin, bölge sakinlerinin menfaatına ol
duğu açıklanmalıdır. Bunu temin için, bölge sakinleriyle devlet arasında diyalog kurulmalıdır. 
Burada kurulacak birimler ve bu birimlere yerleşecek olan personel tarafından, vatandaşların 
ihtiyaçları, kolayca merkeze iletilmelidir. Gecekondu olayını sosyal bir gerçek olarak kabul eden 
devletin, yerleşme bölgesi kurulduktan sonra, tapu dağıtmak, zabıta gönderip yıktırmak, alt
yapı hizmetlerinde gecikmek gibi, hadisenin son safhasında işe müdahalesine son verilmeli ve 
işe, başından el atılmalıdır. ' • >•• 

Büyük şehirlerde, tahsis edilecek alanların vatandaşlara satımı devlet eliyle yapılmalı, böylece 
arsa spekülasyonları önlenmelidir. Devletin tahsis edeceği ve parselleyip satacağı alanlar dışın
da bina yapımı kesinlikle yasaklanmalıdır. Kanunî tedbirler dışında, sosyal mesken yapı işi, 
birleşmesi ve büyümesi, teşvik edilmiş özel sektöre bırakılmalıdır. Küçük firmalar halinde çalı
şan müteahhitlerin, birleşerek büyük ortaklık haline gelmelerine imkân sağlanmalı ve böylece 
verimlilik artırılmalıdır. 
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Gecekondu üzerinde yapılacak araştırmalarda, üniversitelerle geniş işbirliği yapılmalıdır. 
Araştırma ve yayın faaliyetlerine hız verilmelidir. Bu suretle, şehir nüfuslarının hızla artışı, zel
zele, yangın gibi tabiî afetler ve istimlak nedeniyle gereken mesken ihtiyaçları tespit edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzda görülen, karşılaşılan sorunların hepsi, ziyadesiyle İs
tanbul'da yaşanmaktadır. önerge sahibi arkadaşlarımızın da, önergelerinde satırbaşları şek
linde sıraladıkları gibi, gecekondular, çevre olayları, trafik, terör, kaçakçılık, uyuşturucu, fu
huş ve ekonomik sorunları hepimizi rahatsız etmekte ve ziyadesiyle üzmektedir. 

önergede belirtilen ve bahsedilmeyen diğer hususları incelemek üzere kurulacak araştır
ma komisyonunun, olayın ehemmiyetini ziyadesiyle değerlendirerek hazırlayacağı rapor, yapı
lacak tatbikata ışık tutacak ve yön verecektir. 

Konuşmamın başında da belirtmiş olduğum gibi, Yüce Meclisimizin bu konuda göstere
ceği hassasiyet ve yaptırım gücü neticesinde, Istanbuîumuzun sorunlarına çözüm getirileceği
ne inanıyor, önergeye müspet oy vereceğimizi belirtiyor, neticenin tstanbulumuza ve milletimi
ze hayırlı olmasını niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Refah Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş, buyurunuz efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) •— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşla

rım; Refah Partisi Grubu ve şahsım adına, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ve ar
kadaşlarının, İstanbul'un meselelerini araştırmak amacıyla vermiş olduğu önergeyle alakalı ola
rak görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım, bu vesileyle selamlarımı ve saygılarımı 
takdim ediyorum. 

İstanbul hakkında konuşan kıymetli arkadaşlarımız, İstanbul'un özelliklerinden ve şu anda 
içinde bulunduğu sıkıntılardan bahsettiler ve "Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır" de
nildi. Ben de, Ferit Kam'ın bir şiiriyle bu noktaya atıfta bulunmak istiyorum : 

"Sağlığında nice ehli hünerin bir tutam tuz bile yoktur aşına, 
Evvel anı öldürürler açlıktan, sonra bir türbe dikerler başına." 
Biz, bu kıymetli İstanbul'u, yıllardan beri, yönetimlerimizle, idarelerimizle, uygulamala

rımızla bu duruma getirdik; şimdi de, "türbeyi nereye dikelim?" diye, bu Mecliste konuşuyo
ruz; ama, inşallah, iyi bir adım atılmıştır ve en azından, bundan sonra yapılabilecek tahribat
ları önlemek ve mevcut tahribatı en aza indirmek, bu önergeyle başlayan çalışmayla mümkün 
olacaktır. 

İstanbul'un tarihi çok eskiye dayanıyor. İstanbul, bizim, 500 yıl başkentliğimizi yapmıştır. 
5 711 kilometrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş olup, nüfusu 8 milyondur. Türkiye'de, top
rak büyüklüğü itibariyle küçük sayılan iller arasında olmasına rağmen, nüfus itibariyle, dün
yanın en büyük nüfusuna sahiptir. Coğrafi özelliği vardır; siyasî özelliği vardır; ekonomik açı
dan, her zamanda, her asırda ehemmiyetini korumuştur; politik ehemmiyetini korumuştur ve 
tabiî güzelliği dillere destandır. Bütün bu özelliklerinden dolayı da, Peygamber Efendimiz Saî-
lallahü Alehi Vesellem'in şu övgüsüne mazhar olmuştur : "İstanbul, elbette bir gün fethedile
cektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan; onu fetheden asker, ne güzel asker." İnşal
lah bizim torunlarımız da, "onu fetheden komutan, ne güzel komutan; onu fetheden asker, 
ne güzel asker; onu koruyan ecdadımız, ne güzel ecdat" diye bizi yâd ederler. 
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Değerli arkadaşlar, oturulacak bir yer olmaktan çıktı istanbul... istanbul'da doğup büyü
yenler, istanbul'dan kaçmak istiyorlar... Yaşanılabilir bir yer olmaktan çıktı. Tabiî, problemle
rin en başında, göçe işaret edildi. Her yıl 500 bin insan göçle geliyor. Bu insanlar niçin geliyor? 
Biz, bu insanların, yaşadıkları bölgelerde, geçinme ve uygar bir düzeyde yaşayabilme ihtiyaçla
rını karşılayamadığımız için geliyorlar. Her yıl, 500 bin insan, bir şehire gelirse, elbette orada, 
konut sorunu ortaya çıkacaktır, kiralar fahiş olarak yükselecektir; çalışan insanlar, işlerini kay
betmemek için uğraşacaklar; ama, almış oldukları parayla da kira bedelini ödeyemeyecekler, 
dağın tepesinde veya ücra bir yerde başını sokacak bir ev, bir baraka yapacaklar, yapmak iste
yeceklerdir; Neticede de, istanbul nüfusunun yüzde 50' sinden fazlasının içinde yaşadığı, bu
rada işaret edilen gecekondulaşma meydana gelecektir. Bu gecekondulaşma, vakıf arazileri, be
lediye arazileri, Hazine arazileri üzerinde olacak ve yıllar sonra, belediye, Hazine, Vakıflar, 
gidecek, orada yerleşmiş insanlarla, hatta orayı başkalarından parayla satın alıp yerleşmiş in
sanlarla, hatta orayı başkalarından parayla satın alıp yerleşmiş insanlarla sahiplik noktasında 
ihtilafa düşecektir. 

Neticede, hepimizin, 5 yaşında, 7 yaşında 8 yaşındaki çocukların gözü önünde, zabıtanın 
buldozerle evleri yıkması, elbette bu bölgedeki -bu bölge, küçük bir bölge değil; istanbul nü
fusunun yüzde 50'sinin yaşadığı sahalardır- çocukların, bundan sonra devlete olan güvenini 
sarsacaktır ve o çocuklar, hayatları boyunca o korkuyu sinelerinde taşıyacaklardır. 

Zaten bir korku toplumu oluşturmuşuz; vatandaş, maliyeciyi görüyor, korkuyor; zabıtayı 
görüyor korkuyor; polisi görüyor, korkuyor; "Allah kimseyi devlet dairesine düşürmesin" di
yor... işte, işaret etmek istediğim noktalardan bir tanesi de, gecekondulaşmadaki yanlış uygu
lamalardır. 

Değerli arkadaşlar, bizde devlet, belediye, halktan önce, herhangi bir bölgeye gidip, o böl
geyi imara açmıyor. Vatandaş gidiyor, özel parselasyonla ev yapıyor; on sene, yirmi sene sonra 
devlet oraya gidiyor. Su, elektrik, yol götürmek istiyor, ama, yıkmak mecburiyeti hasıl oluyor. 
Yerleşik bölgeler, önce TEK tarafından, sonra PTT ve daha sonra da doğalgaz idaresi tarafın
dan defalarca kazılıyor, kapanıyor ve neticede, kaynakları israf ederek, çamur içerisinde bir 
çevre yaratıyoruz. 

Diğer önemli bir noktada bina yapımındaki yüksek harçlardır. Yine istanbulluları çok üzen 
otopark paraları önemli bir husustur. 70 metrekarelik bir dükkan için 16 milyon lira, 70 metre
karelik iki dairenin her biri için 16 milyon lira alınmaktadır. Vatandaş, henüz kazmayı vurma
dan, harçlar ve proje masrafı olarak 100 milyon liranın üzerinde para harcamaktadır. Oysa, 
bu parayla inşaatının üçte birini bitirebilir. Konut probleminin halli için kooperatifler kuruyo
ruz, konut fonuna çeşitli vasıtalarla paralar toplanıyor, bunları destekliyoruz... Kazmasını vur
madan cebinden 100 milyon lira para çıkacağını gören vatandaş, gayri yasal olarak, binasını 
orada kurmak istiyor ve kuruyor; tabiî arkasından da problemler bitmiyor. Konut fonu oluştu
rup çeşitli kaynaklardan -mesela yurt dışına gidişler, vs.- bu fona para aktarmak gerek. Vatan
daşın önündeki engelleri kaldıracak ve onun kendi evini yapmasını kolaylaştıracak tedbirleri 
alırsak hem konut problemini hallederiz, hem yanlış ve çarpık şehirleşme meselesini hallede
riz, hem de vatandaşla devlet karşı karşıya gelmemiş olur. 

istanbul'da ulaşım, başlı başına büyük bir sıkıntıdır. 2000 yılında 3 milyonu aşkın günlük 
yolcu olacaktır. Bunları taşıyabilmek, için 10 bin otobüs gerekiyor. 10 bin otobüsle trafiğin ka
panacağı ve en kısa yolculuğun 50 dakika süreceği kolaylıkla tahmin edilebilir. Hızlı tramvay
lar kullanılması bilhassa deniz ulaşımına ağırlık verilmesi ve Boğazda mutlaka bir tüp geçitin 
yapılması gerekmektedir. 
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Kirlilik had safhaya çıkmıştır; İçme sularının, denizlerin, toprağın kirliliği ortadadır, iç
me sularının temin edildiği göl bölgelerinde ve hatta bu suların toplandığı havzalarda, kimya
sal artıkları olan tesisler kurulmuştur. Hızlı bir kirlenme mevcuttur ve arıtma yoktur. İstan
bul'da, arıtma tesisinde arıtılarak sadece Arnavutköy'e su verilmektedir; İstanbul'da, arıtıla
rak, Arnavutköy dışında hiçbir yere su verilmemektedir. 

Diğer tarfatan İçme suyu kifayetsizdir ve mevcut su da pistir. Sık sık sular kesilmekte su
lar kesildiği zaman borular geri emme yapmaktadır. Hemen yakınından kanalizasyon boruları 
geçtiğinden, buralardan çıkan pislikleri, geri emme yapan su boruları çekmekte ve yeniden su 
verildiğinde, bu pislikler musluklardan akmaktadır. Devlet olarakta belediyeler olarâkta pis
likler musluktan akarken yapabildiğimiz tek şey "Ey vatandaşlar, suları kaynatmadan içmeyin" 
demekten ibarettir; "Suları kaynatmadan içmeyin" demek tek tedbirdir! 

Bugün İstanbul'un suyu kendisine yetmemektedir; Sapanca Gölü konuşulmaktadır... Ist-
ranca Dağlarındaki suların Karadeniz'e boşa aktığı konuşulmaktadır. 

Bunlar teknik hadiselerdir. Elbette ki, doğalgazı, ta Sibirya'dan, Rusya'dan getiren biz, 
dünyanın en zengin akarsu kaynaklarına sahip olduğumuz için, bu suları rahatlıkla İstanbul'
un istifadesine sunabiliriz. Kaldı ki, bu suyu bedava da vermiyoruz; yani, vatandaşa suyu geti
riyoruz, parasını da alıyoruz. 

Vatandaşa getirilen hizmetlerin karşılığında, her noktada parasını alıyoruz; telefon getiri
yoruz, parasını alıyoruz; kaldırım yapıyoruz, katılım parasını alıyoruz; asfalt döküyoruz, katı-

- lım parasını alıyoruz; kanalizasyon için katılım parasını alıyoruz. Bir önceki dönemde beledi
yenin uyguladığı, bugünkü sosyaldemokrat belediyelerin uygulamaya devam ettiği atık su pa
ralarını dahi alıyoruz \ani, vatandaşa hangi hizmeti götürürsek, parasını alıyoruz; ama, ne hik
metse, hizmetler, hiçbir zaman vatandaşa tam olarak gitmiyor ya da -su meselesinde olduğu 
gibi- pis olarak gidiyor. 

Çöplerde büyük bir sorundur. Çöp için hiçbir imha merkezimiz ve işleme tesisimiz maale
sef yoktur. Çöplerin döküldüğü yerlere yakın bölgeler, konut bölgeleri olarak ilan edilmiştir 
Mesela Yakacık'ta 17 500 konutluk, 100 bin insanın yaşayacağı bir kooperatif sitesi kurulacak
tır. Bir taraftan maddî kirlilik vardır, bir taraftan da biriken çöplerde meydana gelen gazdan 
dolayı, her an, uzmanların söylediği korkunç patlamalar olabilecektir. Bütün bunların, elbet
te, önlenmesi gerekmektedir. 

Yine gürültü asrımızın hastalığı olarak kabul edilen stresin ana unsurlarındandır. İstan
bul da en gürültülü şehirdir. 

İstanbul'un bir başka önemli eksikliği veya İstanbul'daki önemli bir yanlışlık da, sanayi 
ile iskân bölgelerinin iç içe olmasıdır. İstanbul'un üçte ikisinde, evlerin altında ağır işyerleri 
vardır; torna makineleri vardır, freze makineleri vardır, plastik imalathaneleri vardır. Mesela, 
Bayrampaşa'nın orta mahallesinde, bitişik iki binanın, hatta karşılıklı iki dairenin biri işyeri-
dir, torna makinesi çalışmaktadır, birinde de insan oturmaktadır ve orada oturan, penceresini 
açamamaktadır. İkitelli Sanayi Sitesinin temelleri atılmış, yapım işi yıllardan beri, adeta bir 
kangrene dönmüştür. Her değişen hükümetin sanayi bakanları, helikopterle gelip havadan bir 
geziyor, "Biz burayı bitireceğiz" diyerek vaatlerde bulunuyorlar... Bu Hükümetin Sayın Baka
nı da o bölgeye helikopterle gitmiş, gezmiş ve vaatlerde bulunmuştur; ama, İkitelli Sanayi Site
sinin yapımı maalesef bitmemektedir. Kooperatiflere üye olanlar ağlamaktadır. îkitelli'deki bi
naları kooperatifler bitirip, şu anda işletmeye açacak olsalar, altyapısızhkla karşılaşacaklardır. 
Çünkü, o bölgenin, henüz hiçbir altyapısı yoktur. Dolayısıyla, İstanbul'da şehir içinde, evler 
ile işyerleri birbirine girmiştir. Tabiî bu da büyük sorunlar meydana getirmektedir. 
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Cezaevleri şehirlerin içinde kalmıştır. Geçen hafta hepimiz televizyonda izledik Üsküdar 
Paşakapısı Cezaevindeki isyanı. Halk, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden, cezaevinin 
yanı başındaki sokaktan seyretmiştir. Uygar ülkelerde, cezaevleri şehirlerin dışındadır; ama, 
bizim cezaevlerimiz şehirlerin merkezindedir. Bayrampaşa Cezaevi, Başrampaşa'nın en merke
zî yerindedir ve trafiği aksatmaktadır, Psikolojik olarak insanları etkilemektedir. Görüşme gün
lerinde, bu cezaevinin önünde yapılan gösteriler, nümayişler, halkı rahatsız etmektedir. Dola
yısıyla, bu cezaevinin uygar Batı ülkelerinde olduğu gibi, bir an önce mutlaka şehir dışına çı
karılması gerekmektedir. Oraların da şehir olmaması için tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Pazar yerleri de büyük sorundur. O geçtiğimiz günlerde, bir pazar yerinin kaldırılmasının 
kamuoyunu ne kadar meşgul ettiğini hep beraber gördük. Halbuki, pazar yerlerinin kuruldu
ğu caddelerde, sokaklarda bir yangın çıksa, oralara itfaiye aracının girmesi mümkün değildir. 
Pazar yerlerini kaldırmak da problemdir. Buna rağmen, yeni yerleşim bölgelerinde, hızlı bir 
şekilde, sokaklarda, caddelerde pazar yerleri ihdas edilmektedir; yeni yerleşim bölgelerinde ted
birler alınmamaktadır. 

Eîlektrik ve su faturalarıyla ilgili olarak, halkın büyük şikâyetleri vardır. 

İstanbul'da eğitim büyük bir problemdir. Arnavutköy'de 120 kişinin okuduğu sınıflar vardır. 
Bir sınjfta 120 kişi!.. İstanbul'a tayin edilen öğretmenlerin üçte biri göreve gitmiyor; çünkü, 
alacağı maaş kiraya yetmiyor, istanbul'da görev yapan öğretmen de yan iş yapmak zorunda 
kalıyor, öğrencisine yeterli hizmeti veremiyor, eğitimi veremiyor. 

Yine, demin burada zikredildiği gibi, fuhuş, ahlaksızlık, kumar, İstanbul'da yerleşmiştir; 
bir zamanların Beyrut'u olma yoluna girmiştir. Bu konuda, bu araştırma önergesi sonucu ku
rulacak komisyonun çalışmaları bitmeden, Hükümetin mutlaka tedbirler alması gerekmektedir. 

Haliç Projesi yarım kalmıştır. İstanbul'da birçok turistik yatırımlar, oteller yapılırken, ma
nevî değerler itibariyle, bütün îslam alemine yönelik faaliyetlerde bulunmamız mesela Eyüp'ü 
bir İslam Kültür Merkezi, bir İslam Ticaret Merkezi haline getirmemiz mümkündür. Bu konu
larda da yapılabilecek çok şeyler vardır ve bu Meclisin, herhalde, en önce yapması gereken bir 
şey : İstanbul'u fethedip, bize armağan eden Sultan Fatih'in hatırasına, fethin sembolü olan •• 
Ayasofya'nın, bir an önce ibadete açılmasıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu ilimizde gıda sorunu büyük bir sorundur. Kimin neyi imal ettiği, nasıl sattığı ve nele
rin yenildiği, zaman zaman gazate haberlerinden hepimizin takip ettiği hadiselerdir. 

Tabiî, bütün bunların olabilmesi için, Hükümet olarak, Meclis olarak tedbirler almak la
zım. Yeni merkezî idarî düzenlemelere gitmek lazım. A'ncak İstanbul nüfusuna sahip Batı'daki 
bazı ülkeler̂  kaç tane bakanlık kurularak, genel müdürlük kurularak yönetilmektedir; 8 mil
yon nüfuslu İstanbul, bir tek valiyle idare edilmektedir. Sayın Vali, güvenlikle mi meşgul ol
sun, eğitimle mi meşgul olsun, sağlık sorunlarıyla mı meşgul olsun, protokolle mi meşgul ol
sun?.. Elbette ki, 8 milyon nüfuslu İstanbul'un sorunlarını bir tek valinin takip etmesi çok zor
dur. İstanbul'da yeni bir idarî yapılaşmaya gitmek gerekmektedir. Gerekirse, birkaç şehir ha
linde bölünmesi gerekmektedir. Tabiî, Hükümetin, ilçeler ihdas ederek, idarî birimleri küçült
mesi gayet güzel, isabetli bir olaydır; ama, genelde İstanbul'un il olarak da, bu şekilde ele alın
ması gerekmektedir. Mahallî yönetimlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunların ola
bilmesi için, elbette bir Meclis araştırması komisyonunun kurulması gerekmektedir. 
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Bu araştırma önergesini veren Sayın Kalemli ve arkadaşlarına teşekkür eder, önergeyi olumlu 
bulduğumuzu beyan eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
SHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy, buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ve arkadaşları tarafından verilen, İstan
bul'un sorunlarının belirlenmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

önergede sözü edilen konulara girmeden önce, İstanbul'un ülke ekonomisindeki yerine 
ve karşı karşıya bulunduğu temel sorunlara kısaca değinmek istiyorum. 

İstanbul, bugün 8 milyona varan nüfusu, 5 712 kilometrekare yüzölçümü, 25 ilçesi, 231 
köyü, 42 belediyesiyle bir dünya metropolüdür. İstanbul, en fazla sanayileşen ve kentleşen, Mar
mara Bölgesinde, ülkemizin en büyük şehri ve en büyük metropolüdür. 

Türkiye'de yıllık nüfus artışı yüzde 2,2 iken, İstanbul'da nüfus artış oranı yüzde 4,8'dir. 
Türkiye ortalamasında nüfusun büyük bölümünün tarımda çalışmasına karşın, İstanbul'da ça
lışanlar, hizmet ve sanayide yoğunlaşmıştır, ülke imalat sanayiinin yüzde 52'si Marmara Böl
gesinde, bunun 29,7'si İstanbul'da bulunmaktadır. Ülke ekonomisi içerisindeki payı yüzde 34'tür. 
Ayrıca, ülke ticaretinin yüzde 55'i de İstanbul'da yapılmaktadır. 

Nüfus artışı ve büyüme açısından kentlerimiz arasında iîk sıralarda olan istanbul, ülkenin 
içinde bulunduğu sorunların birkaç katını bünyesinde taşımakta, yaşamakta ve yaşatmakta
dır. Gelişen her dünya metropolü gibi, İstanbul da, kentleşme sürecinde, bu metropollerin ya
şadığı büyüme, yönetim, konut, ulaşım, altyapı, kentsel hizmet ve benzeri sorunları yaşamaktadır. 

Bunların yanı sıra, İstanbul'a özgü, daha özel sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar* 
şu başlıklar altında özetlenebilir : 

Çok hızlı büyüme, kaçak yapılaşma.kaynak yetersizliği, planlama eksikliği, asayiş ihlalle
ri ve terör. 

Hızlı kentleşme sürecinin doğurduğu sorunlar, geçmiş ANAP yönetiminin İstanbul'da kent 
planlama geleneğini yerleştirememesi sonucu kronikleşmiş ve özetlemeye çalıştığım tablo orta
ya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu tablonun oluşmasına katkıda bulunanların ya da bu tabloyu oluş
turanlarla ortak sorumluluğa sahip olanların, sanki, kendilerinin eseri değilmiş gibi, bu tablo
dan rahatsız olmaları ve bu tablonun faturasını genelde Hükümetimize, özelde ise, İstanbul'da 
yerel yönetimde iktidarda bulunan SHP'ye çıkarmaya çalışmaları, son derece insafsız bir giri
şim ve pişkinlik örneğidir. " • ' • • ' . 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yapmadık öyle bir şey. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Yapmadınız da, durdunuz, durdunuz bugün niye bu 

araştırma önergesini verdiniz? Sekiz sene iktidarda kaldınız, bırakın yahu!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önergeyi bile anlamamışsınız, yapmayın Allah aşkına. 
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İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Mustafa Bey, bekleyin... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — önergenin içeriğini bile anlamamışsınız. Bakın, gö

rüşmeler ne güzel gitti bu saate kadar. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Tabiî, işinize geldiği için güzel gitti; işinize gelmediği 

yerde çirkin gidiyor?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hiç ilgisi yok. Aman vazgeçtik, devam edin... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Tabiî vazgeçeceksiniz; vazgeçmeyip de ne yapa

caksınız?.. 
BAŞKAN — İbrahim Bey, buyurun, devam edin. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Bu tablonun yaratıcıları, hem yargıç, hem de savcı 

konumunda olmaktan rahatsızlık duymamaktadırlar. SHP bu sorunların çıkacağını önceden 
görerek çözüm için öneriler getirirken ve Yüce Meclisin bu konulara eğilmesi için çaba sarf 
ederken bu arkadaşlar neredeydi? O gün ortalıkta görünmeyenlerin, bugün ortaya çıkıp, çö
züm arıyor görünmeleri ne derece samimidir? 

Ama, biz, SHP Grubu olarak yine de kendilerine teşekkür ediyoruz. Hiç değilse, böyle 
bir önergenin verilmesiyle, İstanbul'un bugünkü görüntüsüne olumsuz katkıda bulunanların, 
geçmişte yaptıklarının bir bilançosu ortaya çıkmış olacaktır. Bu, bir şanstır. Geçmişte, bu ar
kadaşlarımız, benzeri tavırları 26 Mart 1989'daki yerel yönetim seçimlerinin hemen ardından, 
Sudi Türel ve arkadaşlarının verdikleri bir araştırma önergesiyle de göstermişlerdir. 

Hatırlayacaksınız, 1990 yılında, İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmıştı. Sözünü ettiğim bu ar
kadaşlar, yeni gelmiş İstanbul yerel yönetimini suçlamak amaayla, İstanbul'un su sıkıntısı üzerine 
bir Meclis araştırması önergesi vermişler; ancak, ne hikmetse, önergelerini geri almışlar ve böy
lece, İstanbul'da su sıkıntısına yol açan gerçek sorumluların belirlenme olanağı ortadan kalk
mıştı. İşte, bu açıdan bakıldığında, bugün verilen önergenin böyle bir sorgulama olanağını ver
mesi hepimiz için bir şanstır. 

Şimdi, önergede yer alan konuları değerlendirmeye çalışalım : 
Metropoliten kent bütünü içerisinde, tarih, kültür ve turizm değerlerini toplu olarak sine

sinde barındıran, klasik silüetiyle tüm dünya tarafından tanınan İstanbul kentimizle ilgili, sa
yın milletvekili arkadaşlarımızın önergelerinde bahis konusu ettikleri iddialara tümüyle katıl
mak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, geliniz, bu iddiaları teker teker değerlendirelim : 
Önergede, tstanbul nüfusunun 3/4'ünün gecekondulara ve sağlıksız binalara dolduruldu

ğu ifade edilmektedir. . ' • 
Bu iddianın gerçekçi olmadığı, Devlet İstatistik Enstitüsünün, İstanbul'daki yapıların sa

yısı ve bu yapılarda yaşayan insanlarımızın nüfusunun tespitinden anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 
böyle bir iddia kabul edilse bile, basit bir matematiksel hesapla bile, bu çarpıklığın, bizim ikti
darımız döneminden önceki dönemde oluştuğu kolayca anlaşılabilir. Eğer bugün gerçekten 6 
milyon kişi gecekondularda ve sağlıksız konut koşullarında yaşıyorsa, bunun 5.7 milyonu, başta 
ANAP olmak üzere daha önceki iktidarlar döneminde oluşmuştur, özellekle bu noktada, imar 
ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılmış yapılara getirilen afların sonuçları üzerinde bir kez 
daha durmak ve düşünmek gerektiğine inanıyoruz. 
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Ülkemizde, planllama ve kent planlama geleneğinin tam yerleşmemiş olması, kendiliğin
den oluşumu ve kaçak yapılaşmayı, her zaman, planlı gelişmenin önüne geçirmiştir, tyi niyetle 
yapılan Büyük İstanbul Nazım Planı, gelişen ve değişen koşullara göre revize edilip, geliştirile
memiştir. Kentin büyük bir bölümünün halihazır haritalarının ve uygulama planlarının bulun
mayışı, geçmiş yıllarda planlamaya verilen önemin göstergesidir. 

Gecekondu ve kaçak yapılaşma. Sürekli af ve tapu verme suretiyle yapılan yasal düzenle
meler ve seçim dönemlerinde bu alanlara götürülen hizmetler nedeniyle artmıştır. Böylece, bu 
tapu tahsis belgeleri, gecekondu bölgelerinde seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. 

İstanbul'un gelişme alanlarını ve kentsel arsa stokunu oluşturacak Hazine, belediye, ka
mu kurum ve kuruluşlarıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler bu yolla 
işgal edilmiştir. Diğer yandan, 2981, 3290 sayılı Af Yasasıyla, ıslah planı yapma yetkisinin ilçe 
belediyelerine verilmesi, nazım planın bütününe, kararlarına, hedef ve stretejlerine uymayan 
planların yapılmasına yasal olanak sağlamıştır. 

Kaçak ve yasa dışı planlama konusunda devletin aldığı bu tavır, giderek, kamu görevlileri
nin bu alandaki gelişmelere tepkisiz kalması sonucunu doğurmuş; çoğu kez, yaptırımlar ve ce
zalar uygulanamaz olmuş, unutturulmuştur. 

İstanbul'da 2805, 2981, 3290 ve 3360 sayılı İmar Affı Yasalarından yararlanmak için baş
vurulan kaçak yapfsayısı 122 475 dir. 3194 sayılı Yasadan yararlanmak isteyen yapı sayısı da 
47 769 dur. Mücavir alanlarla birlikte, kaçak yapı ve gecekondu toplamı 218 bindir. 

1988 yılından bugüne kadar yapılan gecekondu ve kaçak yapı sayısı hakkında ise sağlıklı 
bir bilgi bulunmamaktadır. ANAP dönemindeki bu plansız gelişmenin topluma yüklediği fa
tura çok ağır olmuştur. Toplum bunu, kıt kaynaklarını zorlayarak ödemiştir. Böylece, bu iddi
anın, bizim dönemimiz için geçerli olmadığı açıkça, görülmektedir. 

Niçin gecekondulaşma bu boyutlara ulaştı ve önlenemiyor? Daha önce de ifade ettiğim 
gibi, İstanbul'un nüfusu çok yüksektir. İstanbul'un nüfusu, 41 Avrupa ülkesinin 31' inden da
ha fazladır ve büyük bir kenttir. Nüfusu yılda 400 bin, 500 bin artan, dünyadaki tek kenttir. 
Her yıl, iki Eskişehir veya bir Strazburg kenti nüfusu kadar insan İstanbul'a taşinır. Son nüfus 
sayımı» 38 kentten bu kente göç olduğunu göstermektedir. Sivas ve Kars negatif kentleşmede 
yarış halindedir ve göç vermektedirler. 

Sanayileşmeden pay alamayan kentlerin insanları, başta İstanbul olmak üzere, büyük kent
lere hücum etmektedir..Eğer bu küçük kenterde fabrikalar, atölyeler kapanmış ve sanayileşme 
durma noktasına gelmişse, ne yapsın bu insanlar? Doğaldır ki, iş için, aş için büyük kentlere 
göç edeceklerdir. Peki bu sanayisizleşme tablosu kimin eseri? İşte rakamlar bunun yanıtının 
ANAP İktidarları olduğunu açıkça göstermektedir. 

1980 sonrasında, üretken yatırımlar, özellikle imalat sanayii yatırımları geri plana itilmiş
tir. 1980 öncesinde yatırımların yaklaşık 1/3'ü imalat sanayiine yönelikken, 1980 sonrasında 
bu oran yüzde 15'lere değin gerilemiştir. KİT'lerde ise imalat sanayii yatırımları, toplam yatı
rım içinde yüzde 5'lere kadar düşmüştür. Sonuçta, sanayileşme, durma noktasına gelmiştir. 

Göç veren kentlerde istihdam sağlanamadığından, büyük kentlere ve özellikle İstanbul'a 
göç, kaçınılınız hale gelmiştir. Ayrıca, İstanbul'un etrafında planlı bir şekilde uydu kentler oluş
turulamamıştır. Bu iki çarpık ve plansız gelişmenin doğal sonucu olarak, gecekondu olgusu, 
kanayan yara haline gelmiştir... 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; polis ve zabıta gücüyle, bu sosyal gerçeklik ortadan 
. kaldırılabilir mi? Gecekondu yıkımları sırasında "dama çıkan kadın, başına demir vurulan za-
bı ta memuru" görüntüleri, Hükümetimizin, göç veren kentlerde devreye sokacağı istihdamı 
artırıcı politikalarla ve planlı uydu kent projeleriyle inanıyoruz ve güveniyoruz ki, ortadan kal
kacaktır. 

önergede öne sürülen, İstanbul halkının sosyal ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasına 
gelince : 

İstanbul'un bazı ilçelerinde çöplerin birkaç gün toplanamamasının nedeninin, işçilerimi
zin yasal haklarından kaynaklandığı, hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Şimdi ise böyle 
bir sorunun olmadığı, yerinde incelendiğinde, açıkça görülecektir. Ayrıca, Büyükşehîr Beledi
yesince çöp imhasına yönelik 230-240 milyar liralık bir proje, uygulama aşamasındadır; proje
nin ihalesi tamamlanmıştır. Avrupa ve ASya yakasında, proje gereği inşa edilecek iki adet çöp 
imha istasyonunun yeri belirlenmiştir; ölnümüzdeki günlerde bunların temeli, atılacaktır. Por"-
je gereği, toplanan çöplerin bir bölümü yeniden değerlendirilecektir. 

İstanbul'un su ihtiyacına gelince : 

Barajlarımızın toplam kapasitesi 735 milyon metreküptür. Henüz yağmurların yağmama
sına rağmen, bu kapasitenin 485 milyon metreküpü mevcut olup, tstanbulumuzun iki yıllık 
su ihtiyacı karşılanabilecek durumdadır. Herhangi bir su kesintisinin olması -mücbir sebepler 
dışında- mümkün değildir. 2000'li yılların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bir mastar 
plan çerçevesinde yatırımlara başlanmıştır. 

Sazlıdere Barajı, Istranca dereleri ve Yeşil Vadi regülatörlerinin yapımı sürmektedir. Eski
miş tüm su ve kanalizasyon şebekesi elden geçirilmektedir; yenilenmesi gereken yenilenmekte, 
hiç şebekesi olmayan yerlere, yeni şebekeler döşenmektedir. 

Bugün, su hizmetleri, gecekondulara kadar ulaşmaktadır. Ne acıdır ki, bu hizmet bile, 
"gecekondulaşmayı teşvik ediyor" diye muhalefet tarafından eleştirilmektedir. Daha önce de 
ifade ettiğim gibi, gecekondulaşmanın nedenleri başka yerdedir. Böyle bir gerekçeyle bu ke
simlere su verilmemesi, çağdaş bir işkencedir. 

Ülkemizdeki elektrik enerjisi kapasitesi, hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir; bırakın 
elektrik kesintilirinin olmasını, ulaşım ağlarımızı, tarihî ve kültürel değerlerimizi, geceleri ışıl 
ışıl aydınlatmaktayız. 

Atık sular ve çevre kirliliğiyle ilgili sorunların çözümü için, Tuzla ve Küçükçekmece'de tam 
arıtma tesisinin yapımına başlanmıştır. Bununla birlikte İstanbul'un tümünde 16 arıtma tesisi 
gerçekleştirilecektir. Böylece, insanlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, Marmara ile yeniden 
kucaklaşacaktır. Ayrıca, İstanbul'umuz için ciddî tehlike oluşturan, açıktan akan derelerin ıs
lah çalışmaları sürdürülmektedir. 

Meclis araştırması önergesinde yer alan, İstanbul'un karışık ve karmaşık bir trafik sorunu 
olduğu iddiasına, tamamen olmasa bile kısmen katılmak mümkündür; ancak, bu sorun, bi
zim iktidarımız dönemindeki sorun olmayıp, daha önceki iktidarların, zamanında tedbir ve 
düzen almadıklarından kaynaklandığı da bir gerçektir. ' . • „ • . ' 
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Bizim iktidarımız döneminde, yılların birikimiyle, kısmen de olsa meydana gelmiş olan 
bu sorunu çözmek için Dörüncü Levent'ten Taksim'e, Taksim'den Topkapı'ya İstanbul metro
su yapımı 3 Temmuz 1992 tarihinde ihale edilmiştir. Ayrıca, daha önce Aksaray'da Ferhatpaşa 
etabı bitirilmiş olan tramvay hattının," Ferhatpaşa'dan havaalanına kadar olan etabı da yine 
bizim dönemimizde ihale edilerek, yapımına başlanmıştır. Bunlara paralel olarak, EminönÜ-
Topkapı arasında klasik tramvay hattı uygulamaya konulmuştur ve İstanbul'un ulaşım prob
lemlerinin çözümü, bunlara benzer birçok akslarda projelendirme ve uygulama çalışmaları ile 
devam etmektedir. 

İstanbullu vatandaşların, ulaşımlarını daha rahat bir biçimde yapmaları için, İstanbul Be
lediyesinin 650 otobüs alımı için yaptığı anlaşmanın, bizden önceki iktidarın, devlet teminatı 
vermemesi nedeniyle, sonuçlanmadığı bir gerçektir. Şu anda ise böyle bir problemle karşılaş
madan, İstanbul Belediyesi 1 000 adet otobüs almış ve 500 adet otobüs de gelmek üzere, anlaş
malar yapılmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın ulaşım problemleri büyük ölçüde çözülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis araştırması önergesinde, ayrıca, İstanbul'un Ha
zine, belediye ve vakıf arazilerinin ve diğer kamu mallarının kanunsuz olarak işgal altında bı
rakıldığı iddia edilmektedir. El insaf, sayın milletvekilleri; bu iddiayı yapanların, elini vicdan
larına koyup, biraz olsun düşünmeleri gerekmektedir. Daha iktidarımızın birinci yılını doldur
madığı süre içerisinde böyle bir ithamla karşılaşmış olmak, bizi son derece düşündürmektedir. 
Oysa, hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, bizden önceki iktidarlar döneminde, bahis konusu 
yerlerdeki işgalleri yasallaştırmak için, daha önce sözünü ettiğim İmar ve Gecekondu affını 
çıkarmışlardır. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Doğru Yollu Bedrettin çıkardı. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Hükümet çıkardı Sayın Akarcalı. 
Bizim dönemimizde ise İstanbullu vatandaşlarımızın ihtiyacı olan parklar, çocuk bahçe

leri, oyun alanları, gezinti yerleri, va saire yerler imar planlarına uygun olarak, 1 milyon met
rekaresi sosyal donatı alanı olarak uygulanmaya alınmış, bunlardan 600 bin metrekarelik kıs
mı halkımızın hizmetine sunulmuştur. 

İstanbul'un serbest piyasa ekonomisinin verdiği rahatlıkla bu ilkeyi çiğneyen kişiler tara
fından, haksız ve kanunsuz olarak alışveriş merkezi haline dönüştürüldüğü, Meclis araştırma
sı önergesinde iddia edilmektedir. 

Serbest piyasa ekonomisinin her koşulda geçerli ve gerekli olduğunun şampiyonluğunu 
yapanların bundan yakınmaları, frankenstein yaratıcılarının Frankenstein'den rahatsız olma
larına berzemektedir. Hem serbest piyasa ekonomisi diyeceksiniz, hem de bundan yararlan
mak isteyen kişileri "serbest piyasa ilkesini çiğnemiş" diye suçlayacaksınız! Sayın milletvekil
leri, bu, insaf ölçüleriyle bağdaşır mı? Vahşi kapitalizmi savunanlar, sonuçlarına katlanmak 
zorundadırlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Vahşi kapitalizm!.. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Evet, vahşi kapitalizm... 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Tamam Sayın Başkan, bitiriyorum. 
İstanbul'un anarşi ve terörün yatağı haline geldiği de önergede yer alan iddialar arasındadır. 
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Anarşi ve terör, bugünün sorunu değildir. Nitekim bugün bu önergeyi veren Sayın Musta
fa Kalemli de bir zamanlar öyle düşünmektedir ki, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin grup 
başkanvekillerinin müşterek imzasıyla -bu imzalardan biri Sayın Kalemli'ye aittir- yeni hükü
metin kurulduğu günlerde verilen bir genel görüşme önergesinde, İstanbul'da odaklasan anar
şik nitelikli terörün, uzun müddettir varlığını sürdürdüğü ifade edilmektedir. O günlerde bunu 
kabullenen Sayın Kalemli'nin, bugün bunu göz ardı etmesi ve sanki bugün yaratılmış bir so
run gibi ortaya kayması, samimiyetsizliğin ifadesinden başka bir şey değildir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Söylüyorum ya, anlamamışsın diye boşuna söyleme
mişim!.. önergeyi anlayamamışsın. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, lütfen... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Dinyeyin Sayın Kalemli... Sayın Kalemli dinleyin... 

Anlamışım, anlamamışım, bu kadar anlamışım... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tamam... Bravo... İkrar... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Siz, geçmiş hükümetin İçişleri Bakanıydınız... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şerefle yaptım... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Eğer Yunanlı olsaydı, bu kadar tahrik olmazdı bu 

Hükümet. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anlamadığını ikrar ettin ya, önemli olan o. 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Bugün, Laleli'yi Aksaray'ı gidin de görün... Sizin ese

riniz, sizin eseriniz... Bu önergeyi niçin o zaman vermediniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, lütfen süreniz doldu... 
İBRAHİM GÜRSOY (Devamla) — Artık kabul etmek gerekir ki, sorunları kim yaratmış 

olursa olsun, bugün bunlar önümüzdedir. İstanbul yerel yöneticileri ve valiliği, Hükümetimi
zin desteğiyle bu sorunları aşmaya çalışmaktadır. Ancak, bu çabalar, mevcut yerel yönetim ya
pılanması değiştirilmeksizin yeterli olmayacaktır. Nitekim, partimiz, bu zorlukların bilincinde 
olduğundan, son genel seçimler öncesinde, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasına yönelik 
bir projesini kamuoyunun tartışmasına sunmuştur. Yaşanan sorunlar, Türk yönetim sistemi
nin artık İstanbul'a çok dar geldiğini göstermektedir. Açıkça görülmektedir ki, 3030 sayılı Ya
sayla düzenlenen büyükşehir belediye sistemi de bir çözüm yolu olmaktan uzak bulunmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle ve İstanbul'un sorunlarının çözümüne katkı sağlamak düşüncesiyle, 
önergeyi destekliyoruz. 

Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Ne kadar da zor söylüyorsun!.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
önerge sahipleri adına Sayın Ekşi, buyurun. 
KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Millet

vekili Mustafa Kalemli ve arkadaşlarının verdiği öhergedekı imza sahiplerinden biri olarak söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Daha önceki konuşmacılar, İstanbul'un önemini, büyüklüğünü, Türkiye için etkilerini anlat
tılar. Ben, Bakırköy'de, 1984 yılından 1989 yılına kadar belediye başkanlığı yaptım. Bakırköy, o 
zaman köy değil, 1 milyon 303 bin nüfusuyla Türkiye'nin 64 vilayetinden daha büyüktü: Tabiî, 
bu kadar konuşmadan sonra, ben de bir iki kelimeyle İstanbul'un önemini vurgulamak istiyorum. 
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İstanbul, Türkiye sanayiinin yüzde 38'ini gerçekleştiriyor; Türkiye ticaretinin yüzde 55'i 
İstanbul'da yapılıyor ve İstanbul, Türkiye'de toplanan vergi gelirlerinin yüzde 50'sini karşılı
yor. Dolayısıyla, İstanbul, Türkiye için çok önemli bir şehir ve ayrıca Türkiye, İstanbul'a çok 
bağımlı halde. Belki, İstanbul'la ilgili çalışmalarımızı yaparken, bir ülkenin, bir şehre bu ka
dar bağımlı olmasının getireceği olumsuzlukları da tartışmamız gerekiyor. 

Bu kadar önemli, memleket ekonomisine bu kadar katkıda bulunan, ayrıca, bir turizm 
ve kültür merkezi olan, Türkiye'nin temsilcisi bir şehir hüviyetindeki İstanbul, şehirsel hizmet
ler bakımından, maalesef aynı derecede bakımlı ve önemli değil. Şehirsel hizmetler bakımın
dan son derece geri durumda; altyapı hizmetleri, eğitim hizmetleri, ulaşım hizmetleri, hepini
zin bahsettiği ve önergemizde belirttiğimiz hizmetler, İstanbul'da yok denecek kadar az. 

Bir şehrin insanları için çok önemli olan yeşil alan konusunda size birkaç rakam sunmak 
istiyorum : Biliyorsunuz. İmar Yasasına göre kişi başına en az 7 metrekare yeşil alan düşmesi 
gerekiyor. New York'ta kişi başına düşen yeşilalan miktarı 40 metrekaredir, Londra'da 25 met
rekaredir, Stockholm'de 83 metrekaredir; ama, İstanbul'da maalesef 2 metrekaredir. 

Yeşil alan -biz belediyecilik yaptığımız için, biliyoruz- şehir için, şehirli için çok önemlidir. 
Eğer, New York'un Central Parkı olmasa, bugün New York'ta her gün işlenen 30 cinayeti belki 
de 300 cinayet olarak görmek mümkün olacaktır. Çünkü, insanlar, orada -Central Parkta- ata 
binerek, paten yaparak, bisiklete binerek, müzik yaparak, dolaşarak veya kitap okuyarak bü
tün stresini atma imkânına kavuşuyor. 

İstanbul, şehir için ve ülke için çok önemli gelirleri temin ediyor; ama, kendi kaynakları 
bakımından da son derece yetersiz durumda. Mesela, New York'ta bir yılda kişi başına 17 270 
dolar, Tokyo'da 14 275 dolar harcanırken, İstanbul'da sadece 224 dolar harcanmaktadır/Yani, 
şehirsel hizmetler için kullanacağı kaynaklar bakımından son derece kısır ve yetersiz bir du
rumdadır. Bu bakımdan da İstanbul'a büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani, ülkemiz vergi gelir
lerinin yüzde 50'sini İstanbul verirken, karşılığında ancak yüzde 9 alabiliyor. Bunu, biraz önce 
verdiğim rakamlar da gösteriyor. İstanbul'un, bu rakamlarla, vergi gelirlerinden aldığı bu pay
la, bu gelirle kendi sorunlarını çözmesi mümkün değil. 

Biz bu genel görüşmeyi, bugünkü iktidarı veya geçmişteki iktidarı suçlamak için değil, 
İstanbul'un önemine uygun olarak, İstanbul'un meselelerini nasıl çözeriz sorusunu tartışalım 
diye verdik. Maalesef, İbrahim Gürsoy Bey, bizim önergemizi yanlış anlamış, yanlış değerlen
dirdi. Konuşmaları sırasında İstanbul'da 1989'dan önce yapılan bazı hizmetleri tenkit etti; ama, 
kendisi de o zaman belediyede görevliydi, biz birlikte çalışıyorduk; herhalde bu rakamları iyi 
hatırlayamadı. İstanbul'da, 1984'ten 1989'a kadar, İstanbul tarihi boyunca yapılanın 10 katı 
daha fazla harita yapılmıştır. Gene İstanbul'da, İstanbul tarihî boyunca yapılandan daha fazla 
imar planı yapılmıştır. İstanbul, çok sorunlu bir kentti tabiî, hâlâ da sorunlu bir kent. Biz, 
o zaman, bir taraftan ıslah planlarıyla, merkezden çevreye doğru yarayı sarmak, sorunları çöz
mek için uğraşırken, diğer taraftan da çevreden başlayarak, merkeze doğru uydu kent planları, 
bölge planları yaptık. Amacımız bir yerde karşılaşmak ve plan bakımından İstanbul'u kucak
layıp kaldırmaktı; ama, maalesef, bizden sonra gelen belediye yönetimi, bizim yaptığımız bu 
çalışmaların hepsini, incelemeden, bakmadan, elinin tersiyle itti, attı. 
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Aslında, o planları biz yapmamıştık; o planlar, bizim isteğimiz ve koordinatörlüğümüz 
altında, ilim adamları tarafından yapıImıştcMesele Harem'den Gebze'ye kadar bir otoban projesi 
geliştirilmişti, bir prestij projesi geliştirilmişti; "bu cadde daha iyi nasıl olabilir, bu caddenin 
kenarına getirilecek plan kararları neler olabilir, görüntü neler olabilir?" diye yapılan çalışma 
beş cilt tutmuştu ve Sayın Sözen bunların hiçbirine bakmadan, elinin tersiyle itti, attı, yani 
ilimi inkâr etti. PERPA Projesi öyle, İkitelli Projesi öyle... 

Maalesef, belediyecilik bilgisi az olduğundan, uzlaşmaz olduğundan, tartışmadığından, 
kavgacı olduğundan, geçmişte yapılan, güzel olan ve devam ettirilmesi gereken hizmetleri de
vam ettiremedi. Dolayısıyla, bizim amacımız suçlamak değil; ama, siz suçlamak amacıyla ko
nuşuyorsunuz. Plan yapılıp yapılmadığını anlamak bakımından rakamları incelerseniz göre
ceksiniz ki, bölge planı, kentsel plan, şehri geliştirme planlarının hepsine başlandı, bir kısmı 
bitirildi; ama, bizden sonra devam ettirilmediği için yarım kaldı, eksik kaldı. 

Dizden sonra yapılmış hiçbir bölge planı yoktur. Parsel bazında planlar yapılmaktadır ve 
onlarda, parsel bazında yapılacak plan değişikliklerinde anlaşmak, pazarlık uzun sürdüğü için, 
mâalesef, plan konusunda gömülmüş kalmıştır İstanbul Belediyesi. 

İstanbul'da, kaynak yetersizliğinin yanında, bir taraftan da kötü bir yönetim vardır. Kötü 
yönetim, yalnız bugünkü yerel iktidar değildir tabiî. Yönetimin yapısında, İstanbul'un ihtiya
cını karşılayacak unsurlar yoktur. Yapısal değişim, yeniden yönetim yapılanması da gerekmek
tedir İstanbul'da ve tabiî, korkunç bir israf vardır. İstanbul'a girdiğiniz zaman betonda, direk
te, kolonda veya dış sıvada, binlerce yarım inşaat vardır. Bu, ülke ekonomisine gitmesi gerekir
ken, bir an önce yapmak ve kapmak zihniyetiyle, eline geçen parayı binaya yatırmış olan in
sanlar sayesinde, ülkenin kaynaklarının israf edilmesidir. 

İstanbul'da bu binaların yarım yapılması, altyapının yetersizliği gibi sorunların yanında, 
önemli sorunlardan bir tanesi de kente olan büyük göçtür. Türkiye'deki kalkınma farklılıkla
rından dolayı, İşsizlikten, insanlar mecburen büyük şehirlere göç ediyor; ama, İstanbul'a göç, 
özellikle teşvik ediliyor. Sayın Sözen, İstanbul'da işportacılığı serbest bıraktı; bütün caddeler 
işportacılara açık... Sayın Sözen, İstanbul'da gecekondu yapımını serbest bıraktı; bütün tarla
lar, araziler gecekondu yapımcılarının emrinde... Tabiî, bir de bedava süt, su, ekmek edebiyatı 
var!.. Köyünden kalkan, büyük şehre göçmek zorunda olan bir kimse, bedava sütün, suyun, 
ekmeğin olma ihtimali olan, ayrıca gecekondu yapmanın, işportacılık yapmanın serbest oldu
ğu bir şehir varken, başka bir şehre gider mi? İşte İstanbul'a fazlaca göçün sebeplerinden bir 
tanesi de budur. 

Göçü önlemek, Sayın Sözen'in ve İstanbul Belediyelerinin yapabileceği bir iş,değildir; an
cak teşvik etmesini anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, göçü önlemek, elbette ki, ülkenin dengeli kalkınmasıyla mümkün 
olacaktır; ama, ondan daha kısa olabilecek bir yol da var : Mahallî idarelerin güçlendirilme
si... Eğer mahallî idareler güçlendirilirse, merkeze ait birtakım görevler (eğitim gibi, sağlık gi
bi, güvenlik gibi) mahallî idarelere verilirse; eğer mahallî idarenin yöneticilerine, kendi yörele
rinden toplamak ve kendi yörelerine harcamak kaydıyla, toplanan vergilere bir yüzde ilave et
me yetkisi verilirse; eğer tespit edilecek kanunlarla, yatırımı bilen, teşviki bilen, yatırımları ta
kip edebilecek, denetleyebilecek, hatta organize edebilecek kabiliyetteki insanların yönetime 
gelmesi sağlanabilirse; o zaman bütün Türkiye'nin mahallî idareleri, belki de, bu kalkınma 
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hamlesini başlatacaklar, ülke her tarafıyla birlikte kalkınacak ve kendi meselesini kendi yöre
sinde çözecektir, Ayrıca, belki, mahallî idarelere bu tür yetkiler verilirse, günde 10 bin kişi An
kara'ya gelmek zorunda da kalmayacak, yani istanbul'a, izmir'e, Ankara'ya da bu ölçüde göç 
olmayacaktır. Yani, belki de, göçü önlemek, ülkenin dengeli kalkınmasını sağlamak için, ma
hallî idarelerin güçlendirilmesi kısa ve etkin bir yol olabilir. 

„ Tabiî, istanbul'un sorunları, yalnız, aldığı kaynağın yetersiz olması, kötü yönetim, yapı
laşmadaki aksaklıklar değildir; Ayrıca, istanbul'da şehir kültürü de gelişmiş değildir; şehirsel 
kültür yok; çok çabuk büyüyor, çok fazla göç alıyor; tabiî, bu da şehirli olarak yaşanmasını 
engelliyor. 

Aslında, istanbul'un kaynağı, istanbul'un içerisinde var. Sayın Orhan Ergüder'in belirtti
ği gibi, Boğaz sırtlarının arkası, istanbul'daki Hazine, belediye, vakıf arsaları, istanbul Bele
diyesinin iyi yönetimle üretebileceği arsalar, emlakten kazanılan rantların belediyeye aktarıl
masının yolunun bulunması, istanbul için yeterli kaynağı temin edecektir, istanbul'da iyi yö
netim için kadro da var; ama, işte bütün bunlar -bizim araştırma önergesi vermekteki amacı
mızda bu zaten- enine boyuna, detayıyla, kurulabilecek bir istanbul komisyonunda tartışılma
sıyla meydana çıkacaktır. \ 

istanbul'un kurtarılması için bir siyasî irade gereklidir. Eğer bu Meclis -ki herkes hemfikir-
bu siyasî iradesini ortaya koyarsa, istanbul'un sorunları rahatlıkla çözülebilir. Biz, bu sorunla
rın çözüleceği ve kaynağın da, kadronun da var olduğu inancındayız; bu önergeyi de o inançla 
verdik. 

Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 

. önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 12 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 

14 Ekim 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

; Kapanma Saati : 21.02 

o 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir bele

diyelerinin kurduğu şirketlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/229) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : istanbul, Ankara, tzmir Büyükşehir Belediyelerinin kurduğu ve/veya çoğunluk his
sesine sahip olduğu şirketlerin 

A) 1. 26 Mart 1989 öncesi ve sonrası 
2. İstihdam ettiği daimi ve geçici işçi sayısı (yıllar itibariyle) 
3. Şirketlerin tek tek yıllar itibariyle cirosu 
4. Şirketlerin tek tek yıllar itibariyle toplam personel maliyetleri 
5. Şirketlerin tek tek yıllar itibariyle kârı/zararı 

nedir?, Ek-1 talep edilen bilgiler için bir bilgi formu taslağı verilmiştir. 

B) Bu şirketlerin zararlarının kapatılması için Belediyeler hangi yöntemlerle sübvansi
yon yapmakta veya destek vermektedirler, (bedava arsa, bedava bina, v.b.) 

T C . 
İçişleri Bakanlığı • • * 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 12.10.1992 
Sayı : B050MAH0650002/963 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 26 Haziran 1992 gün ve A. 01. 0. GNS. 0.10.00.02-7/229-1805/9658 
sayılı yazısı. ~ 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri
nin kurduğu ve/veya çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerin, 

A) 26 Mart 1989 öncesi ve sonrası; 
1. İstihdam ettiği daimi ve geçici işçi sayısı, 
2. Şirketlerin yıllar itibariyle cirosu, 
3. Şirketlerin yıllar itibariyle toplam personel maliyetleri, 
4. Şirketlerin yıllar itibariyle kârı veya zararı, 

B) Bu şirketlerin zararlarının kapatılması için belediyelerin hangi yöntemlerle sübvansi
yon yapmakta veya destek vermekte oldukları hakkındaki yazılı soru önergesine ait açıklamalar 
aşağıya çıkarılmış ve bilgi formları ekte sunulmuştur. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kurduğu veya Çoğunluk Hissesine Sahip Olduğu Şir
ketlerle ilgili Açıklamalar : 

Ticaret, Dağıtım ve Hizmet Sektörü Belpa A. Ş. : 
Şirket mağaza faaliyetine Mayıs 1990 yılında başlamıştır. 1991 yılında bir süre görev nede

niyle kapalı kalan firma, kullanılan kredinin geri ödenmesinin de başlaması nedeniyle zarar 
etmiştir. 1992 yılı içinde sermayesi arttırılan şirket faaliyetinin finansmanını sağlamaya başla
mıştır. 

Igdaş A. Ş. 
Şirket kazı çalışmalarına 1989 yılı ortalarında başlamıştır. Doğal Gaz boru Hattı Yatırımı 

halen tüm hızı ile devam etmekte olup, ilk gaz 1992 yılında verilmiştir. Konusu itibariyle za
man zaman nitelikli eleman alımı yapılmaktadır. 

Suser A. Ş. 
Daha önce dışarıya yaptırılan su dağıtım, faturalama, sayaç kontrolü gibi işlemleri bele

diyece direkt olarak yapabilmek için şirkete 1989 yılında aktivite kazandırılmıştır. Şirket kârda 
olup kaynak ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Bel-Pet LTD. Ş. 
Şirket kârda olup herhangi bir Sübvansiyona ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Araştırma ve Geliştirme Sektörü Belbim A.Ş, 
Belediyenin bilgi işlem işini yürüten şirketin kaynak ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 

sermayesi artırılmış olup bir kısım personeli belediye kadrosuna geçirilmiştir. Formda bulunan 
şirketler sektörlerine göre ayrılmış olup hissedarları istanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Bele
diyeleri ve grup şirketlerdir. 

A — Gıda Sektörü Haksu A.Ş. 
Şirket 1986 yılında özel bir şirkete kiraya verilmiş iken, 1989 yılı sonunda Belediyenin 

açtığı dava sonunda geri alınmış ve 1990 yılının ikinci yarısında işletilmeye başlatılmıştır. 
1991 yılını zararla kapatan şirket Mayıs 1992 sonu itibariyle kâra geçmiştir. 

tsmer A.Ş. 
A.E.T. normlarında kesim yapabilen şirketin kesik et holü yatırımı halen devam etmekte

dir. Yatırımın tamamlanması ile şirket kesimde tercih unsuru haline gelecek ve kendi kaynağını 
yaratacaktır. Ayrıca mevcut zararların sübvansiyonu için bir kısım personel Mart 1992 tarihin
de boş bulunan belediye kadrolarına alınarak en önemli maliyet kalemi aşağıya çekilmiştir. 

İstanbul-Kartal Halk ekmek A.Ş. 
Şirket 1989 yılındaki grev sonrasında yapılan protokolla ekim 1990 itibariyle işletme hak

kını İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'ne devretmiş ve halen faaliyetini bu şirket bünyesinde sürdür
mektedir. Bu nedenle şirketin 1991 yılında personel maliyeti bulunmamakta olup yılı kârla ka
patmıştır. İstanbul Halk Ekmek A.Ş. ise kapasitesini arttırarak finansman açığını kapatmayı 
hedeflemektedir. 

İnşaat İmalat Sektörü isbak A.Ş. 
Şirket kapasite kullanımını arttırarak rantabl hale gelmiş ve 1991 yılını kârla kapatmıştır. 
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İmar Ltd. Ş. 
1988 yılında Emlak Bankası ile ortak olarak kurulan firma E grubu müteahhitlik karnesi

ne de sahiptir. 

İsfalt A.Ş. 
Şirket kendi finansmanını yarattığı kaynaklarla sağlamaktadır. 

Iston A.Ş. 
İstanbul belediyesinin yaptığı alt yapı işlerinde kullanılan her türlü malzemeyi üreten fir

ma bünyesinde oluşturduğu Yapı Yatırım Bîrimi ile inşaat ihaleleri de almaktadır. Şirket bün
yesinde bulunan birkısım elaman belediyede boş bulunan kadrolara geçirilmiştir. Şirket taşın
mazları belediyenin olup kiralanmıştır. • 

Ulaşım Sektörü İDO A.Ş. 
Kuruluşundan beri zararda görünen firmanın finansman sorunu bulunmamaktadır. Za

rarın nedeni ise gemilerin alımından sonra şirket ile belediye arasında yapılan işletme sözleş
mesinde hasılatın % 65 inin hiç bir gider düşünmeksizin belediyeye Ödeneceği şartından kay
naklanmaktadır. 

Ulaşım A.Ş. 
Şirketin yolcu sayısındaki artışa paralel olarak geliri de artmaktadır. 1991 yılını kârla ka

patan firmanın finansman sorunu bulunmamaktadır. 
Sosyal Hizmet Sektörü Kültür Sanat Ürünleri A.Ş. 
1989 yılının ikinci yansında kurulan şirket Cemal Reşit Bey Konser saîo, Muammer Kara

ca Tiyatrosu, Yerebatan Sarnıcı, Atatürk Kitaplığı, Karikatürcüler Müzesi, Kent orkestrası, Folk
lar Etkinlikleri ve Kültür Etkinlikleri bölümlerinde oluşturdukları nitelikli kadro ile faliyetini 
sürdürmektedir. Gerektiğinde belediyece de Sübvanse edilmektedir. 

Spor A.Ş. 
1989 yılının ikinci yarısında kurulan şirket faaliyetlerini Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sa

rıyer, Spor komplekslerinde sürdürmekte, diğer ilçelerdeki salonların da inşaat faaliyetleri de
vam etmektedir. Salonlar belediyeye ait olup şirket kira ödemektedir. 

îzmir Büyükşehir Belediyesinin Kurduğu veya Çoğunluk Hissesine Sahip Olduğu Şirket
lerle İlgili Açıklamalar : 

Tansaş A.Ş. ' 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
Şirket 1986 yılından itibaren faaliyete geçmiştir. Kurulduğu günden bu güne kadar artan 

oranda devamlı kârlılık göstermektedir. 
İzmir îmar Limited Şirketi : 
1987 yılında kurulmuş iki daimi işçi ile göreve başlamış olup 1991 yılı itibariyle 30 daimi 

ve 44 geçici işçi ile faaliyetini devam ettirmektedir. 1987 ve 1990 yıllarında şirket bilonçosunu 
zararla, 1988, 1989 ve 1991 yıllarında kârla kapatmıştır. 

Ege Şehir Planlaması Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş. 
1987 yılında kurulan şirket iki daimi işçi ile faaliyete geçmiş olup 1991 yılı itibariyle 15 

daimi işçi çalıştırmaktadır. 1988, 1989 ve 1990 yılları bilançoları kârla, 1987 ve 1991 yılları bi
lançoları ise zararla kapatılmıştır. 
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izmir Ulaşım Hizmetleri ve Makina Sanayi A.Ş. 
1990 yılında kurulan şirket 178 daimi işçi ile faaliyetine başlamış olup 1991 yılı itibariyle 

faaliyetini 554 daimi işçi ile devam ettirmektedir. Şirketin 1990, 1991 yılı bilançoları zararla 
kapanmıştır. 

tzbelcom A.Ş. 
1986 yılında 1 daimi işçi ile faaliyetine başlayan şirket 1991 yılı itibariyle 2 daimi işçiyle 

faaliyetini sürdürmektedir. Şirket 1986 yılını zararla, diğer yılları ise kârla kapatmıştır. 

tzbeton A.Ş, 
Şirket 3 daimi işçi ile 1990 yılında faaliyete geçmiş olup 1991 yılı itibariyle de faaliyetine 

3 daimi işçi ile devam etmektedir. Şirket 1990 ve 1991 yılı bilançolarını zararla kapatmıştır. 

tzfaş A.Ş. 
Şirket 1990 yılında 59 daimi işçi faaliyetine başlamış, 1991 yılı itibariyle 64 daimi işçi ile 

faaliyetini sürdürmektedir. 1990 ve 1991 yılı bilançolarını kârla kapatmıştır. 

Arisko A.Ş. 
Şirket 1985 yılında kurulmuş ve 5 yılı şirket ile ilgili inşaat ve yatırımla geçmiş olup her 

hangi bir ticari faaliyeti bulunmadığından kâr veya zarar etmesi söz konusu olmamıştır. 1990 
ve 1991 yıllarında ise şirket bilançosunu kâr ile kapatmıştır. Şirket 1991 yılında faaliyetini 2 
daimi işçi ile sürdürmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurduğu veya Çoğunluk Hissesine Sahip Olduğu Şir
ketlerle İlgili Açıklamalar : , 

Belko Ltd. Ş. 
Şirket 1986 yılında 32 daimi işçi ile faaliyetine başlamış 1991 yılı itibariyle 1043 daimi işçi 

ile faaliyetini sürdürmektedir. Şirket 1986 yılından 1991 yılına kadar yıllık bilançolarını artan 
oranda zararla kapatmıştır. 

Belka A.Ş. 
Şirket 1989 yılında 106 daimi işçi ile faaliyete başlamış, 1991 yılı itibariyle faaliyetini 75 

daimi işçi ile sürdürmektedir. Şirket devamlı artan oranlarda yıllık bilançolarım zararla kapat
mıştır. > 

Anfa Ltd. Ş. 
1991 yılında 45 daimi işçiyle faaliyete geçmiş ve aynı yıl bilançosunu zararla kapatmıştır. 

Belpa A.Ş. 
Şirket 1989 yılında 98 daimi işçi ile faaliyetine başlamış, 1991 yılı itibariyle 106 daimi işçi 

ile faaliyetini sürdürmektedir. Şirket yıllık bilançolarının tamamını zararla kapatmış olup za
rar devamlı artış göstermektedir. 

Belso A.Ş. 
Şirket 1989 yılında 31 daimi işçi ile faaliyetine başlamış, 1991 yılı itibariyle 37 daimi işçi 

çalıştırmaktadır. Şirket 1989 ve 1990 yılı bilançolarını zararla kapatmış, 1991 yılı bilançosunda 
ise ilk defa kâra geçmiştir. 
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Belya A.Ş. 
Şirket 1991 yılında 85 daimi işçi ile faaliyetine başlamış ve aynı yıl bilançosunu zararla 

kapatmıştır. 

Belpas A.Ş. 
Şirket 1990 yılında 9 daimi işçi ile faaliyetine başlamış, 1991 yılı itibariyle 13 daimi işçi 

çalıştırmaktadır. Şirket 1990 bilançosunu zararla, 1991 yılı bilançosunu ise kârla kapatmıştır. 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 
Şirket 1984 yılında 93 daimi işçi ile faaliyetine başlamış olup 1991 yılı itibariyle 161 daimi 

işçi çalıştırmaktadır. Şirketin 1984, 1989 ve 1991 yılı bilançoları zararla, 1985, 1986, 1987, 1988 
ve 1990 yılları bilançoları ise kârla kapatılmıştır. 

Metropol imar A.Ş. 
Şirket 1986 yılında 34 daimi işçi ile faaliyete geçmiş ve 1991 yılı itibariyle 298 daimi işçi 

ile faaliyetini sürdürmektedir. Şirket 1986, 1987, 1988, 1989 ve 1990 yılı bilançolarını zararla 
kapatmış, 1991 yılı bilançosunda ise ilk defa kâra geçmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan BELKO topluluğu içinde faaliyet gös
teren şirketler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları protokoller gereği belediye bi
nalarını kiralamakta, karşılığında kâr payı vermektedirler. Zararları durumunda şirketler ken
di aralarında borçlanmaya gitmektedirler. 

Belko Limited Şirketi, Yüksek Planlama Kurulu kararlarına göre ithal ettiği kömürü ma
liyetinin altında bir bedel ile halka satmak zorundadır. Bu amaçla da devlet yardımı almakta
dır. Belko devlet yardımının ödeneceğini dikkate alarak kömürü 1986 yılından bu yana maliye
tinin altında bir bedel ile halka satmıştır. Ancak devlet yardımının ödenmesinde sürekli uzun 
gecikmeler olduğu için Belko Limited Şirketi kuruluşundan bu yana finansman açıklarıyla kar
şılaşmış ve bu açıklar bankalardan alınan krediler ile kapatılmıştır. Alınan kredilerin faizleri 
şirket üzerinde ek bir yük oluşturmuştur. Belko Limited Şirketi 1986 yılından bu yana 302 Mil
yar TL. devlet yardımı almış, buna karşılık 202 Milyar TL. tutarında banka kredisi kullanıl
mıştır. Bu banka kredileri karşılığında 242 Milyar TL. faiz ödenmiş bulunmaktadır. Aynı kre
diler için 22 Milyar TL. daha faiz ödenmesi gerekmektedir. Bunların dışında BELKO'nun 50 
Milyon TL. olan sermayesi 12 Milyar TL. sına çıkarılmıştır. Arttırılan sermayenin % 98'i An
kara Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kurulan veya çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerin finansman açıklarının ne şekilde ka
patıldıkları hususu şirketlerle ilgili tek tek yapılan açıklamalarda belirtilmiştir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu veya çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerin 
finans ihtiyaçları da Ankara ve İstanbul Belediyeleri tarafından kurulan veya çoğunluk hissesi
ne sahip oldukları şirketlerin finansman açıklarının karşılanmasındaki yöntemlere benzer şe
kilde giderilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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Yılı 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

T.B.M.M. 

Daimi tşçi 

32 
42 
59 

812 
922 

1043 

B : 

Şirket Adı 

Geçici tşçi 

- — • 

— 
• ' — 

—. 
— 

14 13 . 10 . 1992 

: BELKO LÎMÎTED ŞİRKETİ 

Ciro Personel Maliyeti 

13 955 026 926 44 721818 
67 869 054 835 122 154 867 
85 543 070 201 . 299 870 059 

316 868 979 682 1818 140 801 
411 461 150 615 10 784 215 185 
662 371 652 361 29 285 849 175 

O : 2 

Kâr/Zarar 

~ 335 337 747 
— 16 117 876 404 
— 75 840 788 670 
— 40 806 347 759 
— 39 850 432 779 
— 60 532 673 245 

1989 yılından sonra 44 adet kömür satış deposu açılmıştır. Büyük Kömür dağıtım merkez
leri işletmesi TKİ'den alınmıştır 750 kişi. Beton Boru Farbikası BELKO'ya devredilmiştir 150 
kişi 2 adet lokantanın işletmesi devralınmıştır. Odun satış hizmeti başlamıştır. 

Yılı 

Şirketin Adı : BELKA A.Ş. 

Daimi İşçi Geçici İşçi Ciro Personel Maliyeti Kâr/Zarar 

1989 
1990 
1991 

106 
96 
75 

— 
— 
__ 

377 492635 
1 342 359 926 
2 567 716 441 

864 651 059 — 845 282 128 
1 703 114 558 — 1 059 808 324 
3 198 982 862 — 2 676 626 277 

BELKO İşletmesi 1991 yılında kapatılmıştır. Şirketin başka konularda faaliyetlerine de
vam etmesi planlanmaktadır, 

Şirketin Adı •: ANFA LTD. 

Yılı 

1991 

Yılı 

1989 
1990 
1991 

Daimi tşçi 

45 

Daimi İşçi 

98 
120 
156 

Geçici İşçi 

— 

Geçici İşçi 

— 
— 

Ciro Personel Maliyeti 

363 085 156 692 091 747 

Şirketin Adı : BELPA A.Ş. 

Ciro Personel Maliyeti 

601846 423 1037 335 605 
2 886 221 984 2 896 746 259 
7 136 858 099 5 051 448 860 

Kâr/Zarar 

— 1 800 061 120 

-. 

Kâr/Zarar 

— 1 602 361 391 
— 2 995 448 512 
— 3 688 658 640 

Belpa faaliyetlerine 1989 yılında başlamış olmakla birlikte tesisin tümü başlangıçta işlet
meye açılmamıştır. Tesisin tümünün işletmeye alınmasına paralel olarak eleman sayısı da artmıştır. 

Şirket Adı : BELSO A.Ş. ' 
Yılı 

1989 
1990 
1991 

Yılı 

1991 

Daimi tşçi 

31 
31 
37 

Daimi tşçi 

85 

Geçici İşçi 

— 
. — 

Geçici tşçi 

Ciro Personel Maliyeti 

221291 066 244 844 973 
1 266 009 593 713 429 198 
2 564 959 111 1 515 609 649 

Şirket Adı : BELYA A.Ş. 

Ciro Personel Maliyeti 

3 092 054 294 1 365 342 080 

Kâr/Zarar 

— 450912 378 
— 87 052 880 
+ 131 562 118 

Kâr/Zarar 

— 1 497 019 850 
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Şirketin Adı : BELPLAS A. Ş. 

Yılı Daimi İşçi Geçici İşçi Ciro Personel Maliyeti Kâr/Zarar 

1990 9 — 51921984 1221980 657 —739 596 328 
1991 13 — 2 310 599 917 500 122 068 + 6 7 4 155 965 

Şirketin Adı : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Yılı 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Daimi İşçi 

93 
92 

101 
124 
138 
144 
150 
161 

Geçici 

. _ 

— 
— 
— 
-— 
— 

• — 

İşçi Ciro 

354 873 860 
367 067 858 

1 729 639 444 
3 109 170 780 
6 153 750 196 
8 408 558 823 

20 313 719 924 
37 216 752 816 

Personel Maliyeti 

145 824 581 
188 803 899 
192 627 908 
303 967 553 
572 127 034 

1 184 276 587 
2 916 923 112 
6 906 365 869 

Kâr/Zarar 

— 4 489 805 
+ 40 064 003 

+ 226 614 403 
+ 110-031 094 
+ 131 296 186 

— 485 976 146 
+ 273 822 372 
— 146 661 987 

Şirketin Adı : METROPOL İMAR A.Ş. 

Yılı 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Daimi İşçi 

34 
120 
160 
180 
250 
298 

Geçici İşçi 

' '' — 
— , 
— 
— . 
— 

Ciro 

580 259 076 
8 826 315 467 

13 522 061 361 
11 506 205 283 
12 834 535 153 
28 735 121 242 

Personel Maliyeti 

49 741 453 
276 543 373 
406 483 144 

1 739 440 190 
5 147 355 136 
9 844 954 560 

Kâr/Zarar 

67 517 865 
461 691 779 
273 376 032 

2 352 130 978 
1751045 405 
4 933 505 083 

Şirket Adı : POPTAŞ PORTAKAL ÇİÇEĞİ VADİSİ PROJE GELİŞTİRME, İŞLETME 
VE TİCARET A.Ş. 

Yılı Daimi İşçi Geçici İşçi Ciro Personel Maliyeti Kâr/Zarar 

1991 13 — *— 303 240 633 ** 3 062 749 

* Şirket taahhüt işlerini bizzat üstlenmediğinden, yüklenici firma ile projenin bitimini 
müteakip hosaplarını kapatarak cirosunu belirleyecektir. 

** Yüklenici firmalar ile kesin hesapların kapatılmasından sonra bu zarar kendiliğinden 
silinecektir. 1991 yılı zararı ise hiç bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından süb-
vanse edilmemiştir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHtR BELEDİYESİ ŞİRKETLERİ GIDA SEKTÖRÜ 

HALKSU 1988 1989 1990 1991 
Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

İSMER 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

K.H. Ekmek 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr/Zarar 

t.H. Ekmek 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr/Zarar 

İSBAK 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr/Zarar 

İMAR LTD. 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr/Zarar 

14 

72 390 651 
71 116 785 
19 369 094 

1988 

176 

149 412 985 
162 914 877 
539^093 669 

1988 

118 

2 131 845 729 
594 720 000 

— 358 637 726 

1988 

310 

9 127 713 281 
1 701 005 223 
1 069 870 761 

42 

492 992 646 
494 849 653 

99 667 221 

1989 

308 

2 362 566 225 
1 083 127 127 
2 069 742 503 

1989 

136 

3 614 395 073 
851 251 403 

— 783 701 067 

1989 

347 

15 693 252 804 
5 058 891 149 

273 395 413 

İNŞAAT SEKTÖRÜ 

1988 

431 
•* 

16 609 404 513 
2279 359 155 

— 1 056 393 005 

1988 

22 

685 024 350 
158 324 512 
381687969 

1989 

483 

35 615 910 443 
4 267 663 415 

— 1 106 609 722 

1989 

22 

254 223 113 
285 697 131 
217 344 621 

23 

607 108 231 
1 098999 802 

687 369 375 

1990 

291 

5 125 724 971 
8 615 466 725 
6 379 555 212 

1990 

122 -

2 438 464 709 
863 560 213 

— 592 044 426 

1990 

371 

32 013 975 717 
9 742 327 422 

171 184 461 

1990 

565 

73 473 220 000 
19 155 328 761 
— 162 283 000 

1990 

16 

598 033 484 
385 990 383 

— 86 964 226 

45 

1 660 597 831 
1 177 420 433 

515 844 668 

1991 

256 

8 544 763 821 
6 808 224 058 
8 725 244 448 

1991 

126 

600 000 000 

+ 264 611 968 

1991 

364 

37 955 368 185 
18 428 237 020 

— 5 175 167 271 

1991 

714 

125 364 657 000 
32 312 572 615 

+ 2 187 925 000 

1991 

13 

993 853 630 
799 607 894 

36 661 983 
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Isfalt 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHtR BELEDİYESİ ŞİRKETLERİ 

1988 1989 1990 1991 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr 

Iston 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

Ido 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

481 

916 346 196 
385 214 477 
68 143 885 

1988 

197 

2 983 630 100 
1 013 264 600 

759 024 070 

522 

32 407 583 854 
1 529 412 394 

377 344 634 

1989 

315 
156 

5 044 055 022 
1529 664 869 
281 328 727 

ULAŞIM SEKTÖRÜ 

1988 

220 

7 185 851 595 
2 720 317 000 
3 011 621 702 

1989 

311 

16 412 048 082 
4 797 814 571 
8 297 434 463 

520 

48 203 585 417 
4 746 352 767 

29 255 874 

1990 

382 

10 369 657 569 
3 421 651 984 
1 813 906 774 -

1990 

260 

32 092 129 796 
8 184 997 000 

15 383 199 679 

522 

13 320 270 734 
7 348 600 816 
1 002 125 650 

1991 

338 
-. 

31 394 299 247 
5 222 566 495 
8 391 828 624 

1991 

259 

45 864 520 813 
18 941 315 000 
22 822 191 494 

Ulaşım 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHtR BELEDİYESİ ŞİRKETLERİ 

1988 1989 1990 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr/Zarar 

201 

404 878 912 
2 577 122 107 
4 454 165 237 

156 
1991 

178 

5 967 720 820 14 412 295 659 
3 995 105 456 10 672 120 169 
632 846 622 + 2 355 983 398 

Kültür 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 

Personel Maliyeti 

Zarar 

SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜ 

1988 1989 1990 

2 78 

148 245 454 4 636 570 279 
128 774 895 2 273 741993 
164 496 601 2 057 115 769 

1991 

81 

6 480 214 123 
3 851 625 051 
5 637 439 033 
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Spor A.Ş. 1988 1989 1990 1991 

Daimi işçi ' 53 46 
Geçici İşçi 
Ciro 154 545 455 548 694 689 310 420 314 
Personel Maliyeti (13 089 092 453 778 174 1267 675 745 
Zarar 13 229 272 326 312 640 889 754 712 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHtR BELEDİYESİ ŞİRKETLERİ TİCARET DAĞITIM VE HİZMET 
SEKTÖRÜ ' , • • 

BelpaA.Ş. 1988 1989 1990 1991 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

Igdas A.Ş. 

Daimi işçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

Süper A.Ş. 

Daimi İşçi 
Geçici işçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr/Zarar 

-

1988 

28 

55 811 708 
27 242 000 

229 433 817 

1988 

27 

259 264 
6 316 949 

— 13 510 325 

13 

__, 
125 422 227 
278 590 345 

1989 

58 

707 992 419 
1 125 254 069 

811564 546 

1989 

608 

3 188 696 082 
2 464 397 347 

30 960 208 

226 

38 408 714 689 
4 007 061058 
2 669 163 368 

1990 

139 

969 647 198 
3 962 482 105 
2 139 034 322 

1990 

763 

28 502 382 432 
23 045 177 617 

52 282 364 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES! ŞIRKETLER! 
Bel-Pet A.Ş. 

Daimi işçi 
Geçici işçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Kâr 

' Belbim A.Ş. 

Daimi İşçi 
Geçici İşçi 
Ciro 
Personel Maliyeti 
Zarar 

1988 

10 

713 519 505 
71 150 416 

398 904 887 

ARAŞTIRMA 
1988 

72 

313 193 064 
97 487 039 
17 635 075 

1989 

11 

670 583 177 
200 909 138 
432 647-195 

1990 

10 
' 

1 003 984 254 
514 447 516 
327 394 630 

VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜ 
1989 

69 

628 917 727 
551 151 314 
342 314 835 

1990 

255 

3 130 386 903 
2 408 069 089 
1 046 839 735 

190 

53 229 606 
10 426 883 827 
11 577 029 708 

1991 

260 

12 120 481 421 
12 251 565 612 

150 893 960 

1991 

1 089 

68 833 713 786 
53 971 618 932 

16 637 225 

1991 

12 

3 207 520 142 
705 679 030 

1 500 785 375 

. ... 

1991 

163 

8 313 113 000 
12 081 784 000 
4 900 742 000 
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Şirket Adı : ARİZKO - ARAP VE İZMİR BELEDİYESİ TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Daimi 
İşçi 

4 
3 
3 
4 
2 
2 
2 

Geçici 
İşçi 

38 
153 
180 
34 
9 
7 

— 

Ciro 

İnşaat yat. 
İnşaat yat. 
İnşaat yat. 
İnşaat yat. 
İnşaat yat. 
494 522 949 
790 526 337 

Personel 
Maliyeti 

5 180 898— 
47 162 030— 
97 947 950— 
41 713 470— 
30 937 657— 
60 526 587— 
65 937 078— 

Kârı 

İnşaat yatırım 
İnşaat yatırım 
İnşaat yatırım 
İnşaat yatırım 
İnşaat yatırım 
— 
— 

Zararı 

370 358 268— 
172 120 265 

Şirket Adı : İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT 
İŞLER! TİC. A.Ş. 

Yıl 

1990 
1991 

Daimi 
İşçi 

59 
64 

Geçici 
İşçi Ciro 

— 5 890 455 848— 
— 15 021 066 238— 

Personel 
Maliyeti Kârı 

1 541 884 120— 374 408 365—' 
3 109 578 677— 560 850 057— 

Zararı 

Şirket Adı : İZBETON - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT TESİSLERİ 
' ' - TİC. VE SAN. A.Ş. 

Yd 

1990 
1991 

Yıl 

1990 
1991 

Yıl 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Daimi 
İşçi 

3 
3 

Daimi 
İşçi 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

Geçici 

İŞÇİ 

— 

Geçici 
İsçi 

— 
— 
— 
— v 

.— 
— • 

Ciro 

. — 
192 299 198 

Şirket Adı 

Ciro 

261 971 
64 375 094 
94 687 088 

179 275 879 
189 848 176 
209 672 395 

Personel 
Maliyeti 

10 037 494— 
94 380 730— 

İZBELCOM A.Ş. 

Personel 
Maliyeti 

891 414 
5 018 021 

11 125 594 
30 640 692 
48 557 396 
66 534 527 

Kârı 

— 

Kârı 

— 
29 444 472 
58 839 501 

• 118 907 754 
103 261 529 
93 190 972 

Zararı 

26 894 494— 
1 066 208 824— 

Zararı 

6 123 582 
— 

• — 

— 
—. 
— 

Şirket Adı : İZMİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. 

Daimi 
işçi 

178 ̂  
554 

Geçici 

İşçi Ciro 
Personel 
Maliyeti Kârı Zararı 

1 223 667 262 
103 457 580 737 

422 327 453-
10 688 728 323-

2 299 517 619— 
11 004 531 674— 
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Şirket Adı: EGE ŞEHİR PLANLAMASI TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ A.Ş. 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Daimi 
İşçi 

2 
3 
5 

12 
15 

Geçici 
İşçi 

— 
— 
— 
— 
—' 

Ciro 

8 155 326 
78 701 841 

181 701 527 
284 293 646 
705 623 229 

Personel 
Maliyeti 

871 003 
8 048 497 

85 254 473 
208 994 768 
765 801 948 

Kârı 

— 
45 707616 
53 305 736 
28 904 659 

— 

Zararı 

3 389 686— 
— 
— 
— 

217 773 756— 

Şirket Adı: İZMİR İMAR LİMİTED ŞİRKETİ 

Yıl 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Daimi 

İşçi 

2 
5 

16 
25 
30 

Geçici 

İŞÇİ 

. — 
— 

7 
23 
44 

Ciro 

— 
277 284 885— 
282 550 974 
750 695635 
2 789 471 775— 

Personel 
Maliyeti 

41 390— 
1 921 442— 

130 206 649— 
515 251 866— 
1 137 115 392— 

Kârı 

• — -

42 265 317— 

139 224 686— 

.— 
1 283 463 643— 

Zararı 

2 160 229— 

19 801 819— 

Şirket Adı: TANSAŞ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ç 

Yıl 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Daimi 

İŞÇİ 

472 
590 
695 
923 

1 264 

1 385 

Geçici 

İşçi 

— 
— 
— 
— . • • 

— 

Ciro 

257 
37 543 
86 006 

200 671 
390 179 
614 077 

Personel 
Maliyeti 

1 485 169 
1 552 888 999 
3 649 690 771 

10 685 558 461 
31 163 207 168 
56 187 044 993 

Kârı 

5 041 360 
1 716 353 440 
2 855 408 934 
7 242 813 287 

11 471 331 860 
15 617 752 177 

Zararı 

2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, belediyelere alınan işçilere ve sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/306) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

10.8.İ992 
H. Basri Eler 

Edirne 

Soru 1. Büyük Şehirlerimizde temizlik işçilerinin sendikasının talep ettiği ücretin beledi
yelerce kabul edilmediği bu yüzden işçilerin greve gittiği ve biriken çöplerin insan sağlığını teh
dit eden boyutlara ulaştığı malumlarınızdır. SHP'li belediyelerin geçmişte 23 kişilik bir servis
te 1 700 kişi görevlendirerek kadrolarının üzerinde işçi alımı yaptığı hatta hiç çalışmadıklan halde 
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aydan aya yalnız maaşını almaya gelen kişileri partizanca bir tutumla kadrosuna aldığı basın
da çıkan haberler arasındadır. Bu işçi alımlarının hangi senelerde ne sayıda ve hangi ücretlerle 
alındığının açıklanmasının kamuoyunun aydınlanması bakımından uygun buluyor musunuz? 

Soru 2. Bu açıklamanın iki yıl önce partileri muhalefette iken yüzde 200 zam yapan be
lediyelerin bugün sendikanın talep ettiği rakam kabul etmesinin nedeninin geçmişte şişirilen 
kadrolara yapılan fazla ödemelerden mi yoksa belediyelerin partileri iktidarda olmalarına rağ
men gelirlerinin yetersizliğinden mi kaynaklandığının daha iyi anlaşılması ve grevdeki işçilerin 
beklentilerinin kamuoyunca daha iyi değerlerdirilmesi bakımından uygun buluyormusunuz? 

* 
Soru 3. öteyandan seçim öncesi vaat edilen ancak şimdi unutulan çoğunluğu büyük Şe

hirlerimizde yaşayan memur, esnaf ve diğer ücretlilerle, 940 000 TL. asgari ücretle çalışan işçi
lerin sendikal haklarının verilmesini, belediye temizlik işçileri gibi seslerini duyurmaları açı
sından ve aynı şartları paylaşmaları bakımından yararlı görmüyormusunuz. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 13.10.1992 

Başbakan Yardımcısı 
Sayı : 03.1/003/931 

Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 27.8.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/306-5159-11432 sayılı yazınız. 
b) 8.10.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.1. 2-7/306-2159/11432 sayılı yazınız. 

Bakanlığıma Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler tarafından yöneltilen "Belediyelere alı
nan işçiler ve sorunlarına ilişkin" yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erdal İnönü 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Sayın Hasan Basri Eler Edirne Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Midisi başkanlığına, tarafımdan cevaplandırılmak üzere sunulan 
10.8.1992 günlü yazılı soru önergesi ile ilgili konular üzerinde özellikle durulmuş ve yanıtları 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. Yerel Yönetimlerin işçi alma ve çalıştırma yöntemleri önceden beri İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce belli ilke ve esaslara bağlanmıştır. Ancak her yerel yö
netim birimlerinin kendi özgü koşullarının mevcut olması nedeni ile belli büyüklükler için stan
dart bir kadro tesbit edilmesi mümkün olamamıştır. 

Yerel Yönetimlerin gelişmesi, kentlerin giderek büyümesi, kent kültürünün ve kamuoyu 
bilincinin artmasına koşut olarak hizmet beklentisindeki artışlar, yerel yönetimlerin yeni per
sonel kadrosu ihdas edilmesi istemlerini de beraberinde getirmektedir. 

Bu bakımdan, önceleri İçişleri Bakanlığınca işçi kadroları konusunda Bakanlık vizesinin 
aranması koşulu getirilmiş; Daha sonra her yıl Bütçe kanunlarına işçi çalıştırmalarına ilişkin 
hükümler konulmağa başlanmıştır. 
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Nitekim, 1992 yılı Bütçe Kanununun 48 inci maddesi ile Yerel yönetimlerin memur ve söz
leşmeli personel kadroları yanısıra işçi kadroları içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize 
verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Geçici işçi pozisyonları ise daha farklı bir gelişme göstermiştir. Yerel Yönetimlerin, geçici 
veya mevsimlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 30 günden fazla geçici statüde işçi çalıştır
maları ve üç ayda bir sözleşmeleri feshederek sonradan tekrar aynı işçilerle sözleşme imzala
maları geçici statüsünün devamlı hale gelmesine neden olmuştur. 

Bu bakımdan, 5.7.1991 gün ve 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi 
ile geçici işçi pozisyonları için İçişleri Bakanlığının vizesinin aranması koşulu getirilmiştir. 

Bu kısıtlama ise Yerel yönetimlerin, hizmete yönelik hareket olanağının ortadan kalkma
sına, mevsimlik veya geçici hizmetlerin yerine getirilebilmesi için aylarca vize almak için uğraş 
vermelerine yol açacak bir bürokratik engel ve kırtasiyeciliği artıran bir gelişme olarak nitelen
dirilmiştir. . - . . . . • 

Nitekim, 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne ilişkin 3767 
sayılı Kanunla geçici işçi pozisyonları için göngörüien 'İçişleri Bakanlığının vize vermesi koşulu" 
31.12.1992 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. 

Anayasamızın 127 nci maddesi uyarınca, Yerel Yönetimlerin görev ve yetkilerinin "yerin
den yönetim" illcesine uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yerel Yö
netimlerin hizmete yönelik personel alma ve çalıştırma zorunluluklarının aşırı biçimde kısıt
lanması söz konusu olmamalıdır. Bu konunun, hizmet-personel sayısı-hizmet maliyeti-Yerel Yö
netimlerin Bütçe olanakları, arasındaki dengeleri dikkate alarak takdiri, elbette Yerel yönetim
lere ait bir yetki niteliğindedir. Ancak, takdir yetkisinin yerinde kullanılmasını temin ve kont
rol açısından, idarenin bütünlüğü, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 
korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması dikkate alınarak bazı kısıtlamalar geti
rilmesi de olağandır ve Anayasa hükümleri çerçevesi içindedir. 

Bu hukuksal bakış çerçevesi içinde, Belediye işçilerinin grevi "yasal bir hakkın kullanımı 
biçiminde" düşünülmeli, Ancak, kamu zararına yol açması halinde Merkezi otoritenin müda
hale etmesinin söz konusu olacağı dikkate alınmalıdır. Nitekim, grevin halk sağlığını tehlikeye 
düşürebilecek boyutlara ulaşması sonucunda erteleme yoluna gidilmiş ve bu sırada sendika ile 
Yerel Yönetimler arasında anlaşma sağlanmıştır. 

Grev, çalışanlar için, yönetimle yürütülen toplu pazarlığın doğal bir sonucu olup; Yerel 
Yönetimlerce işe başlatılan işçi sayısı ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu bakım
dan, basında çıkan haberlere dayanılarak "çok işçi alınması ve bunun sonucunda fazla ücret 
verilememesi nedeniyle işçilerin gereve gitmesi" şeklinde bir genelleme yapılması veya grevin 
salt bu teze dayandırılması mümkün değildir. Grevin çalışanların genel ekonomik koşulları, 
Yerel Yönetimlerin gelir yetersizliği; sendikaların bakış açıları, diğer işkollarındaki toplu söz
leşmelerin örnek alınması, gibi çeşitli etkenlerin bileşkesi olarak değerlendirilmesi gerçekçi bir 
yaklaşım olacaktır. 

Yine basında çıkması gerekçe gösterilerek, önergenizde gazete, adı, sayısı ve tarihi belirtil
meden Belediye adı zikredilmeden "Göreve gelmeyen işçilerin ücret alması, 23 kişilik serviste 
1 700 kişinin görevlendirilmesi, partizanca tutumla kadroların doldurulması" yolundaki iddi
aların ileri sürülmesi, hukuksal açıdan bunların gerçek olduğunu ortaya koymamaktadır. Konusu 
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suç teşkil eden bu işlemlerin belediye adı belirtilmek suretiyle ilgili Bakanlıklara duyurulması 
en gerçekçi ve doğru yaklaşım tarzı olcaktır. 

Sayılan 2500'e yaklaşan Belediyelerin hangi yıl kaç işçi aldığı ve kaç işçi çalıştırdığı; bu 
işçilere ne kadar ücret ödendiği yıllar sürebilecek bir incelemeyi gerektirmektedir. Belediyele
rin ödeme emirleri yıllar itibarıyla kendi bünyelerinde muhafaza edilmektedir. Başkentte ör
nekleri olmayan ücret bordrolarının yıllar itibarıyla tüm belediyeler açısından değerlendirme
ye tabi tutulabilmesi için, özel ekiplerin kurularak yerinde incelemeler yaptırılması gerekmek
tedir. Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ile belirlenen 20 günlük süre içinde böyle bir 
çalışmanın yapılamıyacağını da takdirlerinize sunarım. 

Ancak, işçi alımlarının hangi yıllarda, hangi sayılarda yapıldığı ve bunlara ne miktar üc
ret ödendiği konusunda bir inceleme varsa, bunun kamuoyunun aydınlatılması için açıklan
masının uygun görülmesinden ötede yararlı olacağı inancında bulunduğumu belirtmek iste
rim. Böyle bir uygulama politikada açıklık ilkesinin ve demokrasinin bir gereği olarak nitelen
dirilmelidir. 

2. Böyle bir açıklamanın SHP'nin iktidarda veya muhalefette bulunması ile bağlantı-
landırılması mümkün görülmemektedir. 

Yerel Yönetimlerin, İşçi Sendikaları ile toplu pazarlığa oturmaları ve anlaşmazlığın belir
mesi üzerine sendikanın greve gitmesi belli bir hukuki prosedürün sonucu olup, grevin köke
ninde yukarıda belirtildiği üzere çok değişik sosyo-ekonomik göstergeler bulunmaktadır. SHP'nin 
iktidarda bulunup bulunmaması; bu göstergelerle doğrudan ilişkili bir unsur olarak nitelendi
rilmelidir. 

Nitekim, Yerel Yönetimlerle Sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar büyük ölçüde ortadan 
kalkmış ve karşılıklı anlayış çerçevesi içinde ortak çıkarlar gözetilerek uyuşmazlık çözümlen
miştir. Yazılı önergede belirtilen, SHP'nin iktidarda bulunmasının ve kadrolarının yerel yöne
timlerce doldurulmasının grev nedeni olarak gösterilmesi yolundaki görüşlerin doğru olarak 
kabul edilmesi halinde, bu uyuşmazlığın çözümlenmemesi gerekirdi. Oysa, böyle olmamış, doğru 
olan, uygun olan, karşılıklı anlayış ve özveriye dayanan gerçekleşmiş ve Yerel Yönetimlerle Sen
dikalar arasında toplumsal barış gerçekleşmiştir. Böylece gelişmeler, SHP'nin iktidarda bulun
masının ve Yerel Yönetimlerin istihdam yönteminin grev nedeni olarak gösterilmesinin yanlış
lığı da ortaya çıkarmıştır. 

Bu arada, sadece SHP'li Belediyelerin değil, belediyeler başta olmak 
Köyler dahil olmak üzere tüm Yerel Yönetimlerin gelir yetersizliği içinde 
tersizliği gidermek için İçişleri Bakanlığında yeni yasal düzenlemeler için 
rın son aşamaya getirildiğini; belirtmek isterim. 

Bu yasama döneminde Yerel Yönetimler yeni parasal olanaklara kavuşturulacaktır, 

üzere özel İdare ve 
bulunduğunu; bu ye-
yürütülen çalışmalâ-

3. Memurlara sendika kurma ve toplu sözleşme yapma hakkı verilmesi Solundaki çalış
malar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmektedir. 

Bu konudaki ilke kararı Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında yer almış ve 
kamuoyuna açıklanmıştır. 

Memurlarımızın sendikal haklara kavuşturulması sivil, demokratik ve örgütlü toplum ol
manın zorunlu bir gereği niteliğindedir. 
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Bu arada, işçi statüsündeki çalışanların sendikal haklarında bir kısıtlama bulunmadığını; 
"İ&zılı önergede yer alan "esnaf" deyiminin, herhalde yanlışlıkla önergeye dahil edildiğini; vur
gulamak isterim. 

Saygılarımla. 
Erdal tnönü 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

3.,— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlar Kurulu üyelerine tahsis edilen 
lojmanlarla makam odaları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/314) 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

^ Aşağıdaki sorumun başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

tstanbul 
Soru : 
1. Hükümetinizdeki Bakanların lojmanlara taşınması sonucu yapılan harcamalar neler

dir? Lojmanlar için ne gibi demirbaş malzemeler alınmıştır? Alınan malzemelerin Bakan ba
zında ve toplam olarak TL fiyatı nedir? 

2. ANAP dönemi Bakanları için yapılan harcamalar kamuoyuna açıklanırken, DYP-SHP 
Hükümetinin bakanlarının yaptığı harcamalar niçin kamuoyuna açıklanmamıştır? 

3. Makam odaları için yapılan harcamalarda dikkate alındığında her Bakan için ayrı ay
rı ne kadar harcama yapılmıştır? 

4. Yapılan harcamaları onaylıyor musunuz? . 
5. ANAP dönemi yapılan harcamalarla sizin döneminizde yapılan hacamalar karşılaştı

rıldığında hangi hükümet kamu kaynaklarını daha az kullanmış, daha az israf etmiştir? 

T. C, •">,'.. 
Devlet Bakanlığı 9.10.1992 

Sayı : B.02.0.006./300 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 11.9.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/314, 2180/11619 sayı yazıları 
b) Başbakanlığın 30.9.1992 tarihli ve B.02.0.BUS/18 sayılı yazısı 

tstanbul Milletvekili Adnan Kahveci tarafından Sayın Başbakanımıza cevaplandırılmak 
üzere yöneltilen ye Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip 
ettikleri sorulara ilişkin cevaplar Başbakanlığın ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile verilen bilgilere göre 
hazırlanmış olup, aşağıda sunulmaktadır : 

1. Başbakanlığa ait bulunan lojmanlardan iki adedi DYP-SHP Hükümeti Devlet Bakan
larına tahsis edilmiş olup; bunlar : • • • • ' 

Devlet Bakanı-Sayın Şerif Ercan; 
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Devlet Eski Bakanı Sayın Güler Ileri'din 
Halen dört ANAP Devlet Eski Bakanı, Başbakanlık Lojmanlarında oturmaya devam et

mektedir. 
Diğer taraftan, Başbakanlığa ait bulunan lojmanların hiçbirisine demirbaş malzeme alımı 

yapılmamış olup, eski malzemeler tamiratla kullanılmaya devam edilmektedir. 

2. Başbakanlıkça, Devlet Bakanlıkları için yeni malzeme alımı yapılmamıştır. 

3. Devlet Bakanları Makam Odaları için, Başbakanlıkça yeni demirbaş malzeme alımı 
yapılmamış olup; mevcut bulunan demirbaş malzemelere bakım-onarım ve yüz değişimi yapıl
mak suretiyle, kullanımına devam edilmiştir. 

Bütün Devlet Bakanlıkları Makam Odaları için, 1992 Julında yapılan toplam tamirat tuta
rı 46 324 000 TL'dir. Yapılan harcamalar dikkate alındığında her Bakan için ayrı ayrı yapılan 
harcama tutarı yaklaşık 3 100 000 TL'dir. 

4. Yapılan harcamalarda tasarruf tedbirlerine tam olarak uyulmuş olup, görüldüğü üze
re, hiçbir demirbaş malzeme alımı yapılmamıştır. 

5. Hiçbir malzeme alımı yapılmadığından kaynak kullanımı ve israfı mevzubahis değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. -
Akın Gönen 

Devlet Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, ET-BALIKKurumu 'nun özelleştirilmesi
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in yazılı cevabı (7/329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ANAP iktidarı zamanında başlatılan özelleştirme faaliyetlerini bir milletvekili ve KİT ko
misyonu üyesi olarak ben de yürekten destekliyorum. Bu çalışmalara DYP-SHP Hükümetinin 
de devam etme gayreti içerisinde olmasını memnunlukla karşılıyorum. 

Milletimizin tümüne ait varlıkların satılması sırasında ilgili idarenin müdehbir bir tüccar 
gibi hareket etmesi, alabildiğine şeffaflık içerisinde olması, kamu vicdanını rahatsız etmemesi 
yüksek takdirleriniz dahilindedir. ' „ • 

Et-Balık Kurumu özelleştirme işlemlerinin yukarıda belirttiğim genel kurallara uygun olarak 
yapılıp yapılmadığını belirliyebilmek ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlayabilmek bakımından, 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirci tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. „ 

Saygılarımla. 
Dr. Kemal Naci Ekşi 

- İstanbul 

1. Kamu Ortaklığı İdaresi, bağımsız bir kuruluşa, Et-Balık Kurumunun mal varlığının 
tesbiti için, görev verdi mi? Bu konuda hazırlanan ekspertiz raporunda kurumun mal varlığı 
için ne kadar değer biçildi? 
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2. Sözkonusu raporda kurumun mal varlığı değerinin yaklaşık 6 trilyon lira olarak tes-
bit edildiği belirtiliyor. Fakat Kamu Ortaklığı Idaresi'nin bu rakamı çok yüksek bulduğu, 500-600 
milyar liraya indirilmesi teklifinde bulunduğu ileri sürülüyor, Doğru mu? 

3. Ayrıca, Kamu Ortaklığı îdaresi'nin birinci ve gerçek değerli bu raporu yok sayarak 
yeni bir rapor hazırlatmaya başladığı ifade ediliyor. İdare, neclen yeni bir rapor hazırlatma ih
tiyacını duydu? 

4. Et-Balık Kurumu'nun 28 kombina, yüzlerce dönüm arsa ve bir o kadar da nakliye 
aracına sahip olduğu biliniyor. Kurumun hangi şehirde ne kadar arsası var? Kamuoyuna bilgi-
lendirebilir misiniz? 

5. Et-Balık Kurumu'nun tesis ve arsaları blok halde mi, yoksa parça parça mı satılacak? 
6. Kabinenizde görevli bakanlardan veya onların yakınlarından, bu tesis ve arsaların bir 

kısmını satın almaya hazırlanan var mı? Ve ekspertiz raporunu değiştirme çalışmalarında bun
ların etkisi olmuş mudur? 

',' T.'C.' ' _ 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.002-203/03036 12.10.1992 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.9.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.İO.00.02-7/329-2230/11804 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Naci Ekşi'nin Sayın Başbakan'ımıza tevcih ettiği Et-Balık 

Kurumu ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ekte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. s 

Cavit Çağlar 
Devlet,Bakanı 

Et ve Balık Kurumu'nun özelleştirilmesine ilişkin önergeye cevaplarımız : 
1. Özelleştirmeye konu Et ve Balık Kurumu'nun, 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Ba

kanlar Kurulu Kararı'nın 27.5.1992 tarihli Resmî Gazete de yayınlanması ile Kamu Ortaklığı 
İdaresine devrini müteakip; İdare bünyesinde çalışma grupları oluşturulmuş ve ilk etapta 3291 
sayılı kanuna uygun olarak hazırlanan şirket ana sözleşmesi 25.6.1992 tarihinde Yüksek Plan
lama Kurulu'nun onayına sunulmuştur. 

Aynı süre zarfında hazırlanan özelleştirme takip planı gereğince, sözkonusu Kurum'un he
saplarının incelenmesi ve düzenlenmesi ile değerlendirme işlemlerinin yerine getirilmesi ama
cıyla bağımsız denetçi ve mali/teknik danışmanlık hizmetlerini yürütecek firmaların seçimi ya
pılmıştır. ' 

Denetim hizmetlerini, yürütmekle Yalım A.Ş. Serbest Muhasebecilik Müşavirlik firması 
ve malî danışman olarak İktisat Bankası Türk A.Ş. görevlendirilmiştir. 

Bağımsız denetim firması, denetim raporlarını idareye sunarak çalışmalarını tamamlamıştır. 
Malî danışman ve teknik danışmanların özelleştirme stratejisi ve değerlemeye ilişkin çalışma
ların tamamlanmış olup; Kurum'un özelleştirilmesine ilişkin tanıtım dokümanlarının hazır
lanması ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. 
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Malî danışman İktisat Bankası Türk A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda net 
aktif değer ve iskonto edilmiş nakit akımları metodları kullanılarak Kurum'un değeri bulun
muştur. Bu metodlardan Net Aktif Değer yönteminde piyasa değerleri üzerinden tüm pasifler 
ödendikten sonra yine piyasa değerleri üzerinden aktiflerin, elden çıkarılması sonucu kalan 
değer dikkate alınarak Kurum'un değeri 2 trilyon Türk Lirası.olarak saptanmıştır. İkinci me-
todda ise, Kurum'un faaliyetleri sonucu gelecekte yaratacağı nakit akımları dikkate alınmış 
ve bunlar iskonto edilerek Kurum'un net bugünkü değeri 410 Milyar Türk Lirası (58 Milyon 
Amerikan Doları) olarak bulunmuştur. 

2. İnceleme konusu Et ve Balık Kurumu'nun iddia edildiği gibi, belirlenen mal varlığı 
değerlerinin yüksek bulunarak düşürülmesi şeklinde İdare'nin herhangi bir müdahalesi olma
mıştır. . 

3. Görevlendirilen malî danışman dışında bir başka firmaya rapor hazırlattırmak gibi 
bir uygulama da mevcut değildir. 

4. Et ve Balık Kurumu'nun arsa ve arazilerine ilişkin bilgi Ek-2'de ilişik tabloda sunul
maktadır. 

' 5. Kurum'un mevcut yapısı itibariyle blok veya halka arz şeklinde satışı mümkün olma
dığından, tesis bazında satışı uygun olacaktır. 

Et ve Balık Kurumu'nun tesis bazında özelleştirme stratejisine ilişkin KOYK karar taslağı 
hazırlanarak, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun gündemine sunulmuştur. 

6. Hükümet üyeleri ile yakınlarının sözkonusu tesis ve arsalarla ilgili olarak Kamu Or
taklığı İdaresi çalışanlarını objektiflikten uzaklaştırmaya çalıştıklarına ve talepde bulundukla
rına dair bir problem tesbit edilmemiştir. 

Konu hakkında Kamu Ortaklığı İdaresince kamuoyuna 10.9.1992 günü geniş açıklamada 
da bulunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, " . • ' Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 
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İşletme Adı 

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

M2 Ada No. Parsel No. Mülkiyeti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ADANA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sos. Tesis. 
Açık alan (Beton Saha, yol) 
Toplam alan 

AFYON Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

AĞRI Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

AMASYA (Suluova) Et Kombinası 
Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

ANKARA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan , 
BURDUR Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

15 745 
2 395 

34 640 
79 904 

11 168 
2 889 

16 290 
273 409 

12 250 
3000 

34 280 
231 864 

11 758 
2 890 

15 542 
116 903 
31 350 
7 500 

25 323 
168 829 

10 300 
3 000 

19 416 
140 960 

1719 
99 

t» 

782 
782 

' - — . 
• . , — 

4 
— 
— 

. —. 

426 
215 

— 
— 

2035 

— 
' — 
— 

120 
120 
— 
— i 

170^ 

» • • 

»» 
41 
43 

'— 
— 

. 4-7 
— 
— 
— • 

25 
1 

— 
— -
13 

—, 
— 
— 

16-17-15-5-4-10 
8-10 

. -.— . 
— 

E.B.K. 

E.B.K. 

E.B.K. 

E.B.K. 

E.B.K. 

E.B.K. 



İşletme Adı M2 

7. BURSA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

8. DİYARBAKIR Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

9. ELAZIĞ Et Kombinası Fabrikası arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

10. ERZURUM Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

11. ESKİŞEHİR Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan, 
Toplam alan ' 

10 100 
1 930 
14 884 
60 300 

8 340 
3000 
20 432 
161 112 
6 014 
1 439 
7 841 
39 855 

25 000 
3 000 
10 130 
312 124 
321 784 

14 000 
. 2 750 

18 248 
147 145 

Parsel No. 

1011 

Mülkiyeti 

E.B.K. 

6 
87 

E.B.K. 

E.B.K. 

19 
12 

T.M.O. 
E.B.K. 

12 019 E.B.K. 



İsletme Adı M2 

GAZİANTEP Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

KARS Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

KAYSERİ Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

KONYA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

MALATYA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan -
MANİSA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

5 640 
2000 
9 470 

81 683 

11 750 
2 100 

12 779 
751 208 

10 650 
1 850 

16 425 
106 441 

15 000 
2 310 

16 445 
155 400 

11 000 
1 950 

18 412 
372 200 

11 653 
2 289 

14 072 
152 847 

P&rsei No. Mülkiyeti 

39-67 E.B.K. 
35-36 " ' 

E.B.K. 

E.B.K. 

T.M.O. 

• - . - . . . • 

791-792 E.B.K. 

793 . . . . " " 

693 E.B.K. 

>» 



işletme Adı M2 Ada No. 

18. SAKARYA Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

19. SİVAS Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

20. TATVAN Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

21. ŞANLIURFA Et Kombinası Fabrika 

arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

22. VAN Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

23. FATSA Balık Mamul Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 

Açık alan 
Toplam alan 

13 500 
2 450 

16 789 
216 850 

11 000 
3 000 

22 653 
200000 

7 587 
2 130 
6 952 

100 250.63 

5 000 
A 1 200 

6 952 
79 465 
11 000 
4 465 

19 305 
344 559.15 

11 250 
2 030 

' 11 235 
40 490 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— -
106 

— 
— • • 

, — 

200 
— 
— 
— 
4 
4 

— 
— . 

i 

— 
— 

. — 

Parsel No. Mülkiyeti 

10 020 E.B.K. 

499 E.B.K. 

1 E.B.K. 

4 

E.B.K. 

E.B.K. 

11.12.33.34 E.B.K. 



İşletme Adı M2 Ada No. 

24. SİNCAN Et Sanayi İşletme. Fabrika 
. arazisi 

Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

25. TRABZON Balık Yağı Un Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

26. HAYDARPAŞA Et Sanayi Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

27. İSKENDERUN Soğuk Depo Fabrikası 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

28. ADIYAMAN Soğuk Deposu Fabrika 
• arazisi . 

Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

15 000 
2200 

21 705 
128 342 

2 960 
230 

1 352 
15 187 

3 300 
200 

5 273 
14.047 

1 290.35 

. — 
827 

3 797 

10 950 
.-r-

8 142 
203 660 

441 

361 

240 

476 

Parsel No. Mülkiyeti 

10 E.B.K. 

14-16 E.B.K. 
— . • ' " . ' 

— E.B.RT.M.O 

14 E.B.K. 

E.B.K. 

672 E.B.K. 



İşletme Adı M2 

29. BİNGÖL Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

30. BAYBURT Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Açık alan 

31. YÜKSEKOVA Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

32. KASTAMONU Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

33. K. MARAŞ Soğuk Deposu Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

34. KIZILTEPE Et Kombinası Fabrika 
arazisi 

. Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

6 435 
1 320 

24 112 
265 004 

9 509 
3 235 

19 287 
386 635 

, 
9 475 
3200 

19 082 
159 887 

9 700 
3 275 

20 159 
400 567.34 

8 330 
1 275 
3 150 

150 800 

12 350 
2 350 

14 629 
300 000 

Parsel No. Mülkiyeti 

E.B.K 

459 E.B.K. 

53-115-116-122 E.B.K. 
73-74-108-122 " 

276 E.B.K. 

491 E.B.K 

69 E.B.K. 



İşletme Adı M2 

35. GÖLBAŞI Merkez Atölye Fabrika arazisi 11 000 
Lojman ve Sosyal Tesis 540 
Açık alan 29 000 
Toplam alan 255 400 

36. KAYSERİ Soğuk Depo Fabrika arazisi 600 
Lojman ve Sosyal Tesis 455 
Açık alan ' — 
Toplam alan 7 153 

37.. ERZİNCAN Soğuk Depo Fabrika arazisi 420 
Lojman ve Sosyal Tesis — 
Açık alan — 
Toplam alan 2 942 

38. ÇEŞME Soğuk Deposu Fabrika arazisi 345 
Lojman ve Sosyal Tesis — 
Açık alan ,. ' • • — 
Toplam alan 946.85 

39. ÇEŞME Dinlenme Tes. Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 9S6 
Açık alan — 
Toplam alan 18 001 

40. SİNOP Soğuk Deposu Fabrika arazisi 702 
Lojman ve Sosyal Tesis — 
Açık alan — 
Toplam alan 2*109.33 

Parsel No. Mülkiyeti 

59 T.M.O. 
" 

250-251 , E.B.K. 

2357 E.B.K. 

14 E.B.K. 

1 T.M.O. 

22 E.-B.K. 



İşletme Adı M2 Ada No. 

41. SAMSUN Soğuk Deposu Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

42. İNEGÖL Et Merkezi Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

43. SİİRT Et Kombinası Fabrika arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

44. BALIKESİR Et Kombinası Fabrika 
arazisi 
Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

45. ÇERKEZKÖY Et Kombinası Fabrika 
arazisi 

. Lojman ve Sosyal Tesis 
Açık alan 
Toplam alan 

46. HINIS (Arsa) 
47. TEKMAN (Arsa) 
48. İNEBOLU (Arsa) 
49. URLA (Arsa) 
50. PATNOS (Arsa) 
51. MARDİN (Arsa) 

2 172 
— 
— 

35 753.62 

— 
— 
— 

183 940 
— 
— 
— 

183 000 

— 
. — 
— 

186 393 

— 
— 
— 

122 997 

47 986 
15 760 

1 305.50 
1 406 

.315 
2 000 

691 
691 

551 

_ 

998-999-1000 
1001-1018-1019 

1021 

675-689 
(15 Ad.) 

127 
— 

3-30 
1 

— 
18 

Parsel No. Mülkiyeti 

121 E.B.K. 
141 T.M.O. 

165 E.B.K. 

— E.B.K. 

101 Ad. E.B.K. 
Parsel 

E.B.K. 

21 
— 

1-73 
6-7 
— 
12 

E.B.K. 
E.B.K. 
E.B.K. 
E.B.K. 
E.B.K. 
E.B.K. 



İşletme Adı ' ' . . " M2 Ada No. 

52. DERİK (Arsa) 
53. KARASU (Arsa) 
54. RUMELİ FENERİ (Arsa) 
55. GENEL Müdürlük Lojman 

56. GENEL MÜDÜRLÜK Lojman 
57. ANKARA Et kom. Lojman 
58. GAZİANTEP Lojman 
59. MANİSA lojman , 
60. FATSA Lojman 
61. İSTANBUL lojman 

2 849 750 
1098 hisseli 

2 388 
765 nin 
192/384 

788 
681 
882 
296 

5060 
1353 

18/1754 

— • . 

— 
. — 
8433 

1486 . 
. 7043 

2575 
450 
— 
59 

Parsel No. Mülkiyeti 
, . 

1070 . E.B.K. 
— Hisseli 
532 E.B.K. 
20 Hisseli 

6 
16 
176 
20 

• 5 
7 

E.B.K. 
E.B.K. 
E.B.K, 
E.B.K. 
E.B.K. 

E.RK. hisse 
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Basın Açıklaması : 
30 Ağustos 1992 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yeralan "Et Bakıl Satışında Düşük Değer 

İddiası" başlıklı haberde Sayın Naci Ekşi İstanbul Milletvekili'nin, özelleştirilmek üzere İda
remiz portföyünde bulunan Et ve Balık Kurumu'nu değerlendirilmesine yönelik görüşmeleri
ne yer verilmiştir. Haberde, kurumun malî danışman firma tarafından belirlenen mal varlığı
nın 6 trilyon TL olduğu, bu tutarın İdare uzmanları tarafından 600 milyar TL düzeyine indiril
meye çalışıldığı idia edilmektedir. Konunun önemine binaen aşağıdaki açıklamanın yapılması 
gerekli görülmüştür. 

20 Mayıs 1992 tarih ve 92/3088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına 
alınan ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen Et ve Balık Kurumu için Temmuz ayı içerisinde 
malî danışman ve.bağımsız denetim firması seçimi yapılmış ve bu firmalar tarafından hazırla
nan raporlar Ağustos ayı içerisinde İdaremize ulaşmıştır. 

Kurumla ilgili malî ve idarî bilgilen içeren bu raporlara göre; 660 000 Ton/yıl kurulu ka
pasitesi bulunan Et ve Balık Kurumu'nun kullanılabilir kapasitesi 330 000 Ton/yıl dır. Kullanı
lan kapasite oranı ise kurulu kapasitenin 1990 yılında % 16'sı düzeyinde, 1991 yılında ise °/o 
11.5'i düzeyindedir. Et ve Balık Kurumu'nda büyük çoğunluğunda tek üretim hattının bulun
duğu 28 Et ve 2 Tavuk işleme tesisinden oluşan 30 Kombina tesisi bulunmaktadır. 2 adet olan 
balık işleme tesislerinden biri kapalı durumdadır. Balık unu ve balık yağı üreten tesisler ise 
son 3 yılda 1/3 kapasite ile çalışmaktadır. Müşterileri arasında askeri birlik, K.I.T., Genel Büt
çeli kuruluşlar vardır. Tüketiciye yönelik 71 adet parça et mağazası ve 183 adedi Frigorifik ve 
Termos araçtan oluşan ortalama 20 yaşında toplam 266 araçlık bir taşıma filosuna sahiptir. 
1991 yılı itibariyle toplam satışları 1 trilyon 75 milyar TL dır. Genel giderler ise aynı yıl itiba
riyle 1 trilyon 275 milyar TL dır. Özvarlıkları erimiş plan kurumun kıdem tazminatı borcu 
ise 244 milyar TL. 1991 yıl sonu itibariyle borçlar toplamı 923 milyar TL dir.. 1990 yıl sonu 
itibariyle birikmiş zararı 49.9 milyar TL olan kurumun malî danışman raporuna göre, 1991 
yılı zararı ise 205 milyar TL dır. 

Malî danışman firma tarafından hazırlanan değerleme raporunda net aktif değer ve is-
konto edilmiş nakit akımları metotları kullanılarak kurumun değeri bulunmuştur, bu metod-
lardan Net Akit Değer yönteminde piyasa değerlen üzerinden tüm pasifler ödendikten sonra 
yine piyasa değerleri üzerinden aktiflerin elden çıkarılması sonucu kalan değer dikkate alına
rak kurumun değeri 2 trilyon TL olarak saptanmıştır. İkinci metodda ise, kurumun faaliyetleri 
sonucu gelecekte yaratacağı nakit akımları dikkate alınmış ve bunlar iskonto edilerek kuru
mun net bu günkü değeri 410 milyar (58 milyon $)TL olarak bulunmuştur. 

Kurumun toplam borcu, satışları, kurulu kapasitesi ve kullanılan kapasitesi, dönem zara
rı gibi faktörler gözönüne alındığında, kurumun sağlıklı bir yapıda çalışamadığı, kamunun 
üzerinde ağır bir yük olduğu ve haberde iddia edilen rakamların ortada olmadığı meydana çık
maktadır. İncelemelerimiz ışığında kurumun aynı anda ve tamamen satılması hem teknik hemde 
Türkiye'nin şartlan açısından imkansız gözükmektedir, dolayısıyla kurumun tesis bazında sa
tılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Malî danışman firma tarafından öncelikle bir bü
tün olarak incelenen kurumda, tesis bazında da hem malî danışman firma hemde İdare uz
manları tarafından oluşturulan ekipler tarafında Türkiye'nin pek çok bölgesinde yerinde ince
lemeler yapılarak daha detaylı raporlar hazırlanmıştır. 
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Hazırlanan raporların incelenmesinden sonra satış stratejisi tespit edilecek, satılması dü
şünülen ve satılması halinde elde edilecek geliri belirleyen, satışın hangi yöntemle yapılabilece
ğini içeren teknik bilgilerin ışığında hazırlanacak öneriler Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu gün
demine götürülecektir. Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından verilecek karardan sonra satış 
prosedürü başlatılacak ve bugüne kadar olduğu gibi İdarermVin şeffaflık ilkesine paralel ola
rak kamuoyu detaylı aydınlaülabilecektir. 

Malî danışman firma raporlarındaki bilgileri içeren yukarıdaki açıklamalarımız doğrul
tusunda, basında çıkan ve İdaremiz elemanlarının kurumun değerinin indirilmesine yönelik 
çalışmalarda bulunduğu şeklindeki iddiaların yeraldığı haberde belirtildiği gibi, idaremiz ele
manlarının kurumun değerinin indirilmesine yönelik bir çalışma yapmaları sözkonusu değildir. 

Kamu Ortaklığı İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 

T. C. 
, Başbakanlık 

Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 9.9.1992 
Sayı : 4970 , 

Sayın Naci Ekşi (istanbul Milletvekili) 
TBMM-ARKARA • ' * - ' , . . - . -

30 Ağustos 1992 tarihli Milliyet Gazetesİ'nde yer alan "Et-Balık Satışında Düşük Değer 
İddiası" başlıklı haberde, özelleştirilmek üzere İdaremiz portföyünde bulunan Et ve Balık Ku-
rumu'nu değerlendirilmesine yönelik şahsınıza atfen görüşlere yer verilmiş. Haberde, kurumun 
malî danışman firma tarafından belirlenen mal varlığının 6 trilyon TL olduğu, bu tutarın İda
re uzmanları tarafından 600 milyar TL düzeyine indirilmeye çalışıldığı iddia edilmektedir. Ko
nunun önemine binaen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

20 Mayıs 1992 tarih ve 92/3088 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına 
alınan ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen Et ve Balık Kurumu için Temmuz ayı içerisinde 
malî danışman ve bağımsız denetim firması seçimi yapılmış ve bu firmalar tarafından hazırla
nan raporlar Ağustos ayı içerisinde İdaremize ulaşmıştır. Karamla ilgili malî ve idari bilgileri 
içeren bu raporlara göre 660 000 Ton/yıl kurulu kapasitesi bulunan Et Balık Kurumu'nun kul
lanılabilir kapasitesi 330 000 Ton/yıl dır. Kullanılan kapasite oranı ise kurulu kapasitenin 1990 
yılında % 16'sı düzeyinde, 1991 yılında ise % 11.5'i düzeyindedir. Et ve Balık Kurumu"nda 
büyük çoğunluğunda tek üretim hattının bulunduğu 28 Et ve 2 Tavuk işleme tesisinden oluşan 
30 Kombina tesisi bulunmaktadır. 2 adet olan balık işleme tesislerinden biri kapalı durumda
dır. Balık unu ve bahk yağı üreten tesisler ise son 3 yılda 1/3 kapasite ile çalışmaktadır. Müşte
rileri arasında Askeri Birlik, K.Î.T., Genel Bütçeli kuruluşlar vardır, tüketiciye yönelik 71 adet 
parça et satış mağazası ve 183 adedi Frigorifik ve Termos araçtan oluşan ortalama 20 yaşında 
toplam 266 araçlık bir taşıma filosuna sahiptir. 1991 yılı itibariyle toplam satışları 1 trilyon 
75 milyar TL dır. Genel giderler ise aynı yıl itibariyle 1 trilyon 275 milyar TL dır. Özvarlıklan 
erimiş olan kurumun kıdem tazminatı borcu ise 244 milyar TL, 1991 yıl sonu itibariyle borçlar 
tapîamı 923 milyar TL dır. 1990 yıl sonu itibariyle birikmiş zararı 49.9 milyar TL olan kuru
mun malî danışman raporuna göre, Î991 yılı zararı ise 205 milyar TL dır. 

Malî danışman firma tarafından hazırlanan değerleme raporunda net aktif değer ve iskon-
to edilmiş nakit akımları metotları kullanılarak kurumun değeri bulunmuştur. Bu metotlardan 
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Net Aktif Değer yönteminde piyasa değerleri üzerinden tüm pasifler ödendikten sonra yine 
piyasa değerleri üzerinden aktiflerin elden çıkarılması sonucu kalan değer dikkate alınarak ku
rumun değeri 2 trilyon TL olarak saptanmıştır. İkinci metotda ise, kurumun faaliyetleri sonu
cu gelecekte yaratacağı nakit akımları dikkate alınmış ve bunlar iskonto edilerek kurumun net 
bugünkü değeri 410 milyar (58 milyon S) TL olarak bulunmuştur. 

Kurumun toplam borcu, satışları, kurulu kapasitesi ve kullanılan kapasitesi, dönem zara
rı gibi faktörler gözönüne alındığında, kurumun sağlıklı bir yapıda çalışamadığı, kamunun 
üzerinde ağır bir yük olduğu ve haberde iddia edilen rakamların ortada olmadığı meydana çık
maktadır. İncelemelerimiz ışığında kurumun aynı anda ve tamamen satılması hem teknik hemde 
Türkiye'nin şartları açısından imkansız gözükmektedir, dolayısıyla kurumun tesis bazında sa
tılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Malî danışman firma tarafından öncelikle bir bü
tün olarak incelenen kurumda, tesis bazında da hem malî danışman firma hemde İdare uz
manları tarafından oluşturulan ekipler tarafından Türkiye'nin pek çok bölgesinde yerinde in
celemeler yapılarak daha detaylı raporlar hazırlanmıştır. 

Hazırlanan raporların incelenmesinden sonra satış stratejisi tespit edilecek, satılması dü
şünülen ve satılması halinde elde edilecek geliri belirleyen, satışın hangi yöntemle yapılabilece
ğini içeren teknik bilgilerin ışığında hazırlanacak öneriler Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu gün
demine götürülecektir."Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından verilecek karardan sonra satış 
prosedürü başlatılacak ve bugüne kadar olduğu gibi İdaremiz'in şeffaflık ilkesine paralel ola
rak kamuoyu detaylı aydınlatılabilecektir. 

Malî danışman firma raporlarındaki bilgileri içeren yukarıdaki açıklamalarımız doğrul
tusunda, basında çıkan ve görüşlerinizin yeraSdığı haberde belirtildiği gibi, İdaremiz elemanla
rının kurumun değerinin indirilmesi gibi bir çalışma yapmaları sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize sunarım. . 

Ek : 30 Ağustos 1992 Milliyet Gazetesi haber kupürü. 
Üstün Sanver 

Başkan 

5. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün' Erzurum İlinin yakacak sorununa ve hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ersin Faralyah'mn 
yazılı cevabı (7/336) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 
Malum olduğu üzere Erzurum, en ağır kış şartlarının yaşandığı, fakirlik ve işsizliğin önemli 

boyutlara vardığı bir kentimizdir. Kış mevsimi gelmeden halk, kışlık yakacak ihtiyacını karşı
lama telaşına düşmekte, bu sebeple de yakacağa olan talep son baharda giderek artmaktadır. 
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Sihirde kaloriferli bina adedi gün geçtikçe artmakta ise de halen,soba ile ısıtma önemli 
bir yer tutmaktadır ve yıllık 50 000 ton civarında kok kömürüne ihtiyaç olduğu ifade edilmek
tedir. Soba daha ziyade dar gelirli ailelerde kullanılmakta, bir kış için ortalama 2 ton köömür, 
1 ton odun gerekmektedir. Yetkililerden aldumız bilgiye göre halen Erzurum'a 20 000 ton kok 
kömürü tahsis edilmiş durumdadır ve bu miktar yıllık ihtiyacın yarısı dahi değildir. Ayrıca kok 
kömürünün tonu halen 1 000 000 liranın üzerinde olup kış yaklaştığında bu fiyatın daha da 
artması kaçınılmazdır. Bu durumda bir ailenin kışlık yakacak gideri 4 milyon lira civarındadır. 

Kaloriferli binalar ise kalitesiz kömür tüketimi nedeniyle hava kirliliğine sebep olmakta, 
şehir kış aylarında yaşanamaz hale gelmektedir. 

Arz ve izah olunan bu durum karşısında : 
1. Erzurum'un kışlık yakacak kok kömürü ihtiyacının karşılanması için ne gibi tedbirler 

alınmaktadır, yerli veya ithal kok kömürü Erzurum'un merkez ve ilçelerine yeterli miktarda 
verilecek midir? 

2. Kok kömürü fiyatlarının halkın alım gücünün çok üstünde olması sebebiyle sübvan
siyon uygulanması düşünülmektedir? 

3. Hava kirliliğinin önlenmesi için kalorifer yakıtı olarak kükürtü alınmış, kaliteli linyit 
kömürü tahsisi yapılacakmıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 12.10.1992 

Sayı : B. 15.0.APK.0.23-300-1500-14 229 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 Eylüf 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/336-2252/11998 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmışı

nı istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
- Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Soru önergesi ve Cevabı : 
S o r u : . " ' • ' • • . . . 

Erzurum'un kışlık yakacak kok kömürü ihtiyacının karşılanması için ne gibi tedbirler alın
maktadır, yerli veya ithal kok kömürü Erzurum'un merkez ve ilçelerine yeterli miktarda verile-
cekmidir? 

Cevap : 

Hava kirliliğinin önlenmesi ve yakıt ihtiyacının tam olarak karşılanması amacıyla, 7.8.1992 
gün ve 92/T-81 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Erzurum'a 20 000 ton kok kömürü 
tahsis edilmesini müteakip, kok üreticisi Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile Erzurum Valiliğine sözkonusu tahsis bildirilmiştin Sevkıyat, anılan Kurum ve Valiliğin te
masları doğrultusunda ve TDÇt'nin üretimi nisbetinde sürdürülecektir. 

' • • ; ' — ı i 6 — 



T.B.M.M. B : 14 13.10.1992 0 : 2 

Yine 1992-93 ısınma mevsimi için Valilik taleplerinin tamamı karşılanmak üzere Erzurum'a 
toplam 135 000 ton yerli linyit kömürü tahsis edilmiş ve Ağustos 1992 sonu itibariyle bunun 
28 098 tonu sevkedilmiştir. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle vatandaşların mağduriyetine mey
dan verilmemesi bakımından sevkiyat hızla sürdürülmektedir. 

Soru : 
Kok kömürü fiyatlarının halkın alim gücünün çok üstünde olması sebebiyle sübvansiyon 

uygulanması düşünülmektemidir? 

Cevap : 
Kok kömürü Üreticisi olan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1992 

yılı koklaşabilir taşkömürü ithalat programının finansman sıkıntısı nedeniyle kısıtlanması, ısın
maya verilebilecek kok kömürü miktarının da azalmasına neden olmuştur. Esas itibariyle bir 
sanayi yakıtı olan kok'un ısınma amaçlı olarak illerimize yüksek miktarlarda tahsisi, adı geçen 
Genel Müdürlüğün büyük malî sıkıntılar içine girmesine neden olmaktadır. Buna paralel ola
rak elde edilen kok kömürünün maliyeti de yüksek olmaktadır. Bu yüzden, kok'un ısınma ama
cıyla kullanımını terketme politikası çerçevesinde bu kömüre herhangi bir oranda Devlet yar
dımı yapılması düşünülmemektedir. 

Soru : 
Hava kirliliğinin önlenmesi için kalorifer yakıtı olarak kükürtü alınmış, kaliteli linyit kö

mürü tahsisi yapılacakmıdır? 

Cevap : 
İkinci sorunun cevabında belirtilen nedenlerden dolayı ısınmaya verilen kok'un azalma

sından doğan açığın kapatılması amacıyla, bazı doğu illerimizde düşük kükürtlü ithal kömür 
kullanımına gidilmesi düşünülmüş ve bu meyanda Yüksek Planlama Kurulu kararı çerçevesin
de Erzurum'a 1992-93 kış sezonu için 30 000 ton ithal kömür tahsis edilmiştir. Sözkonusu kö
mürde ton başına 105 000 TL. Devlet yardımı uygulanmaktadır. 

Ayrıca 1992 yılı içinde TKİ Genel Müdürlüğüne Erzurum Valiliğinin talepleri doğrultu
sunda Kurum imkanlarına göre 135 000 ton kömür tahsis edilmiştir. 

Kurumun Soma ve Tunçbilek bölgelerinde faaliyete geçecek olan, 6 000 000 ton/yıl kö
mür yıkama kapasiteli lavvarlardan da iyi kaliteli linyit kömürü üretiminin gerçekleştirilmesi 
ve bu konudaki kapasitenin artırılması ile ilerideki yıllarda, Erzurum İlinin ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere, düşük kükürtlü daha kaliteli linyit kömürü tahsisi yapılmasına çalışılacaktır. 

6. — Ankara Milletvekili M. Tinaz Titiz'in, Muğla'nın Bodrum İlçesinde araştırma deni-
zaltısı inşa eden şahısa engellemeler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişle
ri Bakanı îsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/345) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun : İşişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Ulaş
tırma Bakanı tarafından yazılı cevaplanması hususunda delaletinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla, 
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Soru : 
Muğla ili Bodrum ilçesinde kendi imkanları ile bir araştırma denizaltısı inşa eden Erkan 

Ayral'ın bu son derece faydalı girişimini baltalayan yerel, memur ve yöneticiler kimlerdir ve 
haklarında bir işlem yapılmakta ya da düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 12,10.1992 
Sayı : 1200.001/631 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 23.9.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/345-2280/12105 sayılı , 
yazısı. 

Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Baş
bakanımızın, tarafımızdan cevap verilmesini tensip ettikleri, Bodrum ilçesinde kendi imkanla
rıyla araştırma denizaltısı inşa eden Erkan Ayral ile ilgili yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
yapılan inceleme ve alınan bilgiler ışığında; 

Muğla İli Bodrum ilçesi Yalıkavak Kasabası Gökçebel Yalısında ikamet eden Erkan Ayral 
adlı şahsın,3.7.1992 tarihinde Muğla Valiliğine başvurarak „ 

a) Gökçebel Köyü Frenk azmağı mevkiinde kendisine ait bir araştırma denezaîtısı bu
lunduğunu ve burada denizaltı araştırma merkezi kurmak istediğini, 

b) Yalıkavak Belediyesi ile birlikte bir deniz müzesi kurmak istediğini, 
c) Anılan yerde, denizi doldurarak kazanılacak alanda bir iskele ve bina yapmak istedi

ğini bildirdiği, 
Valilikçe, bu şahsa yazılan 3 Temmuz 1992 gün ve Yazı İş. Md. 1085 yazı ile Erkan Ayraî'a, 

mevzuat uyarınca deniz dolgularının Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, dolgu üzerindeki ya
pıların ise Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni ile yapılabileceği, 

Dalış ve sualtı arkeolojisi ile özel bir müze kormak için ise Kültür Bakanlığının izninin 
gerektiğ, 

Bu hususlarda valiliğe müracaatı halinde yasalar çerçevesinde değerlendirileceğinin belir
tildiği; 

Buna karşın; adı geçenin yasal başvuru yollarına itibar etmeyerek, projesini emri vaki şe
kilde gerçekleştirme yolunu tercih ettiği, 

Denizi doldurarak bu alana bir de iskele yaptığının tespit edilmesi üzerine Valilikçe bele
diyesine verilen talimatla Erkan AyraPın yapmakta olduğu dolgu ve betonarme inşaatların dur
durulduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Mevzuatı uygulama ve uygulatma çabasının dışında İl yönetimince adı geçen şahsın "giri

şiminin baltalanması" olarak nitelendirilebilecek bir tutum içinde olunmamıştır. 
Bilgi ve gereği için arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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7. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.C.D.D. ekspreslerinin Kütahya Garında dur
mamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşaş Topçu'nun yazılı cevabı (7/351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Ulaştırma Bakanı Yaşar .Topçu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. T.C.D.D. Kütahya garında Ekspreslerin durmayıp Alayurt istasyonunda durmasının 
sebebi nedir? 

2. Kütahya ilimizin bu sıkıntısı ne zaman bitecektir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 8.10.1992 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-138-983-41645 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 25.9.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/351-2324/12253 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, TCDD ekspreslerinin Kütahya Garında durmaması 
nedeniyle alakalı ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

T. C. Devlet Demiryolları îşletmesi'nin, H. Paşa-Karaman-H. Paşa arasında işleyen tça-
nadolu Mavi, H. Paşa-Konya-H. Paşa arasında işleyen Meram, H. Paşa-Denizli-H. Paşa ara-. 
sında işleyen Pamukkale ve H. Paşa-Gaziantep-H. Paşa arasında işleyen Toros Ekspreslerinin 
Kütahya İli Garında durup yolcu inip-binmesi sağlanmaktaydı. 

Sözkonusu ekspreslerin, Kütahya îli'ne giriş-çıkışları nedeniyle meydana gelen 200 daki
kalık zanian kaybı ek' maliyet oluşturmakta, buna mukabil ise trenlere garda günlük inen bi
nen yolcu sayısı 169, tren başına ortalama inen yolcu sayısı 6, binen yolcu sayısı ise 15 kişi 
ile sınırlı kalmaktaydı. 

Bu nedenle, 7.4.1991 tarihinden itibaren yeni bir uygulama başlatılarak Toros ve Pamuk
kale ekspreslerinin Kütahya giriş-çıkışları kaldırılmış, bu trenlere Kütahya irtibatı düzenli oto
büs bağlantısı ile sağlanmıştır. 

Sözkonusu uygulama ile seyahat süreleri (trenlerin gara girmemesi nedeniyle) 45/55 daki
ka arasında kısaldığı gibi ayrıca ek maliyet unsuru da azaltılmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

8. — Ordu Milletvekili Nabi Poyraz'ın, İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin sorusu Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/359) 
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T.B.M.M. B : U 13 . 1© . 1S?92 O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Nabi Poyraz 
- • Ordu 

Soru : Halen tstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü olan Altan Köseoğlu'nun üniversite me
zunu olmamasına rağmen Bölge Müdürlüğü yaptığı ifade edilmektedir. 2 yıllık Sultan Ahmet 
Ticaret Yüksekokulu mezunu olan bu kişinin; 

1. Ekol Denizcilik Eğitim Merkezinden aylık aldığı iddia edilmektedir. Aldığı para ne 
kadardır? 

2. Tatilini yurt dışında geçirdiği bilinmektedir. Pasaportu talep edildiği takdirde, pasa
port giriş-çıkışlarından bu görülecektir. Tabiî böyle bir girişimde bulunulduğu takdirde, pasa
portunu kaybettiğini iddia edecektir. Yurt dışındaki tatilini hangi imkânlarla gerçekleştirmiştir? 

3. Kaptan Köseoğlu adına Emniyetçe tanzim edilmiş hem kırmızı, hem yeşil, hem de la
civert pyasaportun mutlaka araştırılması gerekmektedir. Bu kişinin bu pasaportlarını kaybetti
ğini iddia etmeside hiç de ihtimal dışı değildir. Yurt dışındaki bu seyahatlerini nasıl finanse 
etmektedir? 

4. Çeşme'deki yazlığını nasıl satın almıştır? Ve bu yazlığın donatılması sırasında hangi 
armatörlerden ne gibi imkânlar temin etmiştir? 

5. Kendisinin herhangi bir bilgi ve tecrübesi yokken,boğazlann radarla kontrolünü sağ
layacak pprojeler için yabancı firmalara kendisini nasıl davet ettirmiştir? Bakanlıkta bu proje
nin dışarda tetkiki için oluşturulacak heyete ismini nasıl ilave ettirmiştir? 

Ve yabancı firmalardan ne kadar dövizi harcırah olarak talep etmiştir. 

6. Hiçbir teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bu kişi nasıl Bölge Müdürü yapılmış
tır? Veya bu kişi nasıl hâlâ Bölge Müdürlüğünde tutulmaktadır? 

7. Bu kişinin DYP ile bağlantısı nedir? Kimler kanalıyla görevini korumaktadır? 

T,C, 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 9.10.1992 

Hükmü : B.ll.O.KHM.O.OO.00.00/525-139/989-31895 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28.9.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/359-2358/12386 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın Nabi Poyraz'ın tstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin, ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 
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T.B.M.M. ' B : 1 4 13 . 10 . 1992 O : 2 

Soru 1. Halen Ulaştırma Bölge Müdürü olan Altan Köseoğlu'nun 2 yıllık Sultan Ahmet 
Ticaret Yüksekokulu mezunu olduğu, Üniversite mezunu olmamasına rağmen Bölge Müdür
lüğü yaptığı ifade edilmektedir. 

Cevap 1. Halen Bakanlığımız İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü olan Altan Köseoğlu 
öğrenim süresi 4 yıl olan İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletmecilik bölümü 1969 
yılı mezunu bulunmaktadır. 

Soru 2-5-8. Ekol Denizcilik Eğitim Merkezinden aylık aldığı iddia edilmektedir. Aldığı 
para ne kadardır? 

Çeşmedeki yazlığını nasıl satın almıştır? Ve bu yazlığın donatılması sırasında hangi arma
törlerden ne gibi imkanlar temin etmiştir? 

Bu kişinin DYP ile bağlantısı nedir? Kimler kanalıyla görevini korumaktadır? 

Cevap 2-5-8. Sorularda belirtilen iddialar hakkında herhangi bir ili bulunmamaktadır. 

Soru 3-4. Tatilini Yurt dışında geçirdiği bilinmektedir. Pasaportu talep edildiği takdirde, 
pasaport giriş-çıkışîanndan bu görülecektir. Tabiî Böyle bir girişimde bulunulduğu takdirde, 
pasaportunu kaybettiğini iddia edecektir. Yurt dışındaki tatilini hangi imkanlarla gerçekleştir
miştir? 

Altan Köseoğlu adına Emniyetçe tanzim edilmiş hem kırmızı, hem yeşil hemde lacivert 
pasaportun mutlaka, araştırılması gerekmektedir. Bu kişinin bu pasaportlarını kaybettiğini id
dia etmeside hiç de ihtimal dışı değildir. Yurt dışındaki bu seyahatlerini nasıl finanse etmektedir? 

Cevap 3-4. Adıgeçen Devlet Memuru statüsünde bulunması ve 1 inci derecede Bölge Mü
dürü kadrosunda olması nedeniyle 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğin
ce hususi pasaport (yeşil) verilmektedir. 

İddia olunan diğer hususlarla alakalı olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Soru 6. Kendisinin herhangi bir bilgi ve tecrübesi yokken, boğazların radarla kontrolü
nü sağlayacak projeler için yabancı firmalara kendisini nasıl davet ettirmiştir? Bakanlıkta bu 
projenin dışarda tetkiki için oluşturulacak heyete ismini nasıl ilave ettirmiştir ve yabancı fir
malardan ne kadar döviz harcırah olarak talep etmiştir? ' 

Cevap 6. Adıgeçenin boğaz trafiğini radarla kontrolünü sağlayacak proje için yurt dışı
na gidişi, kurulan resmî heyet içerisinde yer almasıyla gerçekleşmiş olup, heyet üyelerine Har
cırah Kanununa göre belirlenen oranda günlük verilmiştir. 

Soru 7. Hiçbir teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bu kişi nasıl bölge müdürü yapıl
mıştır? Veya bu kişi nasıl hala bölge müdürlüğünde tutulmaktadır? 

Cevap 7. Adıgeçen Başmüfettiş olarak uzun yıllar Bakanlığımız merkez ve taşra teşkila
tının teftişini yapmış 5 yıl süre iîe bölge müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 

î 2 2 u S = ^ = ~ ~ - -
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEM! 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 13 . 10 . 1992 Salı Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu Raporu (3/539) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 8.10.1992) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletveki
li Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir 
Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 
ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kaf
kasya Bölgesinde meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli ön
lemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 
tarihli ve 12 nci Birleşiminde açılması kabul edilen Genel Görüşme (8/19, 8/20, 8/21) 

• . • • ' 3 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖnÜŞMELER 

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

2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
N işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol

larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyannca 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, içtüzüğün 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 Anayasanm 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 amaayla 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 Anayasanın 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

16. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 9Ğ 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 amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

19. — Şırnak 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

22. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarım 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, sorunlarım 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 ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

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

29. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları 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. — 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 Altım 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 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

0 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 konularını 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

4 1 . — 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
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

46. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

48. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 esasların^ tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 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 ye çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 îli 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 Kemalettin 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 Aİınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dişi 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 Ergüder 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. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddiaların! 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, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

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

67. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 
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1. — İstanbul 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 aşiların 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 İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 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) 

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

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

14. — Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'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) 
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18. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) •' < 

19. — tstanbul 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) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin içişleri 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 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'lulardân 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 Demirel - CIA randevusu" habere 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 iskân 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 iskân 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 Dikicİ'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 sözm 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 Dikicİ'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'İn, 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 testim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayın
dırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

*52. — 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 ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

57. — 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'riın, 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. — Esldşehir 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 İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'riın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

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

69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli 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 Eskişehir 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 Dikici'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 Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) . • ' • . ' ' • • 

81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

82. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

83. — İstanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

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

85. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

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 Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sdru 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 önergesi (6/2 İ4) 

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 "istisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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y4, _ Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vak
fı (StSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'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 vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

99. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilçn açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

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

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi 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 Bakanından 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 İlçesi 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 İline SSK hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/229) ' 

107. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzım-
karabekir - Şarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve.diğer 
ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 
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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 İli 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, ÂSALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an 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 - Meröin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 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 sıkıntılara 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) 



6 

S Ö Z L Ü ' S O R U L A R 

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 hakları 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 yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

132. — içel 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 iskân 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) 

17 — 
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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 ve 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 soru Önergesi (6/274) 

150. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaşürma 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 Yücclen'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 İzine 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.'lerin 
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 İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

167. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi 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'in, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

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

179. — İstanbul 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) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

182. — tstanbul 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, idil'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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

186. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletmesinde 
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 iskân 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 ilinde 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) 

İ95. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, tstanbul 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) 

^ — — — -R — 
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196. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi tmam 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, İstanbul - 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 Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

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

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

219. — İstanbul Milletvekili İsmail 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

221. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

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

225. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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226. — Afyon Milletvekili Halil îbrahim 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, Karabağ 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 Derin'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, AGÎK 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 İddialarına 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 konuşunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 
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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. — İstanbul 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 Şendiller'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 Şendiller'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 İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

256. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

258. — Ordu Milletvekili Şükrü, Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

250. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

260. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

261. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

262. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

263. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

265. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline 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 İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

268. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

269. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

270. — İstanbul Milletvekili Cayit Kavak'ın, İsparta İline 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 önereesi f6/404) 
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273. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

274. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

275. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

276. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline 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 tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4İ0) 

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 kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'le 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 soruönergesi (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. — Nevş'ehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel 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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291. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

292. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

293. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

294. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

295. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

296. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

297. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

298. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

299. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

300. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

301. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

302. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İmam - Hatip okullarına ve yük
seköğretim için yurt dışına giden öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/435) 

303. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere İlişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

304. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kop Dağında bulunan Krom madeni 
hakkında ne düşünüldüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/437) ' 

305.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

306. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

_ "2JI — — — :—: •• 
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307. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından .sözlü soru önergesi (6/440) 

308. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

309. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 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; 
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, 190 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, İmar, 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) 

X 7. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

8. — 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) 

9. — 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 : 
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X 10. — İşletmelerde işçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 11. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 12. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve istihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 14. — Sanayi işyerlerine 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 15. — insan 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 tşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel 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) 

18. — 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) 

19. — 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) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir 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) (Dağılma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — 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) 

22. —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 trfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile tzmir 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) 

23.— 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) 

24.. — 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 tlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — 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 tlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına tlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı': 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — tzmir 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) 

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

X 32. — 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 33. — 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) 

34. — ilköğretim 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) 

35. — ihraç 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) 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sav.unma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — 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 (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu R,aporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — 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) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

42. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında im
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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) 

46. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — 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 48. — 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 49. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

—— [34i; ; :—__ _ — _ — _ — ; . 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

50. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 51. — 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 52. — 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) 

53. — 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) 

54. — 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) 

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 Raporu 
(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 İlişkin 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 ve 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 Arkadışının, 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 Elkâtmış 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 İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkâtmış 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) 

36 
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X 72. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlan 
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 İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 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 İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin 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 İşbirliği 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 İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, 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, İyi Komşuluk ve İş
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 İşbirliği 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 Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen İç 
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 İşbirliği 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 AnlaşmanıntOnaylanmasının 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. Sayışı : 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) 

94. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Saylsı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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Dönem : 19 

T.B. M. M. (S. Sayısı: 

Cumhurbaşkanlığı 1991 Malı Yılı Kesinhesap Ce 
nulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekr 
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları 

Komisyonu Raporu (3/539) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği 

B.Ol.O.PER.0.00.00.03 
MMD. : 32-13-92/1506 

KONU: 1991 Yılı Kesinhesap cetveli. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN 

1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınc 
lunan Cumhurbaşkanlığı 1991 yılı kesinhesap cetveli, 20 Ocak 1992 tarih ve 
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kara 
maddesinin 2 nci fıkrası "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcamaların 
Hesaplan İnceleme Komisyonu tarafından, malî yılın sonunda hazırlanarak 
ğı Genel Sekreteri tarafından tasdik edilen kesinhesap cetvelleri üzerinden y 
göre işlem yapılmak üzere.ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
M. Kemal Y 
Cumhurbaşk 

Genel Sek 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞIL 

Program Açıklama 
Genel ödenek 

Toplamı 
Toplam 

Harcama 
îptal 

Öd 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

900 .' HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

28 546 775 000 28 072 644 200 474 

1 411 550 000 1 121 335 100 29 

TOPLAM 29 958 325 000 29 193 979 300 764 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172 



Kuruluşun 
Adı 

İTA AMİRLERİ CETVELİ 
(Asil veya Vekil) 

BİRİNCİ DERECE İTA AMİRİNİN 
İşe Başlama Ayrılma 

Adı Soyadı Tarihi Tarihi 
CUMHURBAŞKANLIĞI M. Kemal Yamak 1.1.1991 31.12.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17 



Daire 
Kurum 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

— 7 — 

ÖDENEK YE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 

ödenek 
türü A Ç I K L A M A 

BÎR ÖNCEKİ YIL UYGULAMASI Yılı İçinde 
Genel ödenek Toplam Bütçe Başlangıç Eklenen (+) 

Toplamı Harcama ödeneği Düşülen (—) 

1 

2 
3 

CARİ HARCAMALARI (a+b) 
a) PERSONEL GİDERLERİ 
b) DİĞER CARİ GİDERLERİ 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFER HARCAMALARI 

16 769 000 000 
12 065 000 000 
4 704 000 000 

_ — 

606 000 000 

16 750 447 520 
12 064 906 730 
4 685 540 790 

• 
502 540 512 

28 350 000 000 
19 260 000 000 
9 090 000 000 

"" 1985 000 000 
1 030 000 000 

- 2 468 950 000 
— 514 600 000 

- 1 954 350 000 
+ 680 725 000 
+ 381 550 000 

TOPLAM 17 375 000 000 17 252 938 032 31365 C00 000 -1406 675 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17 
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DAİRE 
Kurumu 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞ 

Kodu 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
000 

A Ç I K L A M A 

Personel Giderleri 
Yolluklar 
Hizmet Alımları 
Tüketim M. Malz. Al. 
Demirbaş Alımları 
Makine Teç. ve T. Al. 
Yapı Tes. Bü. On. Gid. 
Diğer Ödemeler 
Transferler 
Özel Ödenek Hare. 

TOPLAM 

Genel ödenek 
Toplamı 

12 065 000 000 
245 000 000 
672 000 000 

3 026 000 000 
761000 000 

— - . 
— -

. . 
606 000 000 

- — 

17 375 000 000 

Toplam 
Harcama 

12 064 906 730 
228 397 797 
671924 729 

3 024 763 001 
760 455 263 

—— 
: 

. - — 
502 540 512 

17 252 988 032 

Bütçe Başlangıç 
ödeneği 

19 260 000 000 
442 000 000 

2 599 000 000 
5 078 000 000 

971 000 000 
.1 985 000 000 

1 030 000 000 
. 

31365 000 000 

Yılı İçinde 
Eklenen (+) 
Düşülen (—) 

- 5 1 4 600 000 
- 24 830 000 

— 558 885 000 
— 813 970 000 
— 556 665 000 
+ 680 725 000 

- — 

+ 381 550 000 
' - — 

-1406 675 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 



Daire .-CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

9 — 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILI 

Program A Ç I K L A M A 

Bütçe Yıl İçinde Genel 
Başlangıç Eklenen (+) ödenek Toplam İ 
Ödeneği Düşülen (—) Toplam Harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE 
DESTEK HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

30 335 000 000 - 1 788 225 000 28 546 775 000 28 072 644 200 

1 030 000 000 + 381 550 000 1 411 550 000 1 121 335 100 

31365 000 000 - 1 4 0 6 675 000 29 958 325 000 29 193 979 300 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172) 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEM 

Ö D E N E K L E R 
Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A 

110 Aylıklar 
120 Sözleşmeli Personel Ücreti 
130 îşçi Ücreti 
140 Sosyal Yardımlar 
150' Ek Çalışma Karşılığı 
160 Tazminatlar ve Ödüller 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze 

giderleri 
190 Diğer personel giderleri 

100 PERSONEL GİDERLERİ 
TOPLAMI 

Cari 
d) 

18 745 400 000 

Yatırım 
(2) 

. 

Transfer 
(3) 

Toplam 
(1+2+3) 

; 

18 745 400 000 

Cari 
(D 

4 616 584 2 
4 531 406 1 

1962713 8 
2 250 585 5 
3 819 671 5 

420 000 0 

686 188 4 

18 2S7149 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 



— ıı — 
Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEM 

t 

Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A 

210 Yurtiçi. Geçici Görev 
Yollukları 

220 Yurtiçi Sürekli Görev 
Yollukları 

Cari 

(1) 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım Transfer Toplam 
(2) (3) ( 1 + 2 + 3 ) 

H 

Cari 

(D 

372 924 7 

23 889 2 
230 

240 

250 

260 

Yolluk Karşılığı ' 
Verilen Tazminatlar 
Yurtdışı Geçici 
Görev Yollukları 
Yurtdışı- Sürekli 
Görev Yollukları 
Tahliye Giderleri 

19 144 1 

200 YOLLUKLAR TOPLAMI 
310 Müşavir Firma veya 

Kişilere Ödemeler . 
320 Ulaştırma Giderleri 
330 Taşıma Giderleri 
340 Tarifeye Bağlı Ödemeler 

417 170 000 417 170 000 415 958 0 

546 474 3 
19 815 5 
10 403 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEML 

Ö D E N E K L E R 
Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A 

350 Kiralar 
360 Makine Tec. Demirbaş 

Taşıt Bakım ve Onaran 
370 Bina Küçük Onanım 
380 1050 Sayılı Kanunun 

48. Maddesi Giderleri 
390 Diğer Hizmet Alımları 

300 HİZMET ALIMLARI 
TOPLAMI 

410 Kırtasiye Baskı ve 
Yayın Giderleri 

420 Yakacak Alımları 
430 Akaryakıt ve Yağ. Gid. 
440 ' Elektrik Su ve Havagazı 

Giderleri 
450 Yiyecek ve Yem Alımları 
460 özel Malzeme Alımları 
470 Savunma Alım ve Giderleri 

Cari 
(D 

2 040115 000 

. • 

"hatırım 
(2) 

— • 

r 

' 

Transfer 
(3) 

— 

Toplam 
(1+2+3) 

• * 

2 040115 000 

Cari 
(D 
8000 00 

1 050 964 00 
97 956 70 

— 
298 202 00 

2 031816 00 

555 722 70 
1 439 589 40 

752 055 30 

423 256 70 
568 733 20 

52 109 50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEM 

Ö D E N E K L E R 

Harcama , Cari 
Kalemi A Ç I K L A M A (1) 

Yatırım 
(2) 

Transfer 
(3) 

Toplam 
(1+2+3) 

Cari 
(1) 

.480 Temsil, Ağırlama, Tören, 
Fuar ve Tanıtma Giderleri 

490 Diğer Tüketim Mal. ve 
Malzeme Alımları 

400 TÜKETİM MALLARI VE 
MALZ. ALIM. TOPLAMI 

510 Büro Malzemeleri Alımları 
520 Büro Makinaları Alımlan 
'530 Yangından Korunma 

Malzemeleri Alımlan 
590 Diğer Demirbaş Alımları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 
TOPLAMI 

610 Taşıt Alımlan 
620 Makina Teçhizat 

Alımlan ve Büy. On. 

4 264 030 000 

414 335 000 

4 264 030 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

232 801 

234 991 

00 4 259 260 
7 634 

40 195 

4 582 
361524 

00 413 937 

(S. Sayısı : 1 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : <. • • 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEML 

Ö D E N E K L E R 
Harcama 
Kalemi A Ç I K L A M A 

630 

600 

710: 

720 

730 

700 

810 
820 

830 

Dış Alım Kredilerinin 
Devredi. Ar. Karşılığı 

MAKİNE TEÇHİZAT VE 
ALIM TOPLAM 
Yapı Tesis ve Büyük 
Onarım Gid. 
NATO Enfrasrüktürün 
İnşaa ve les. ile İl. Gid. 
Taahhütlerden Devren 
Artıklar Karşılığı 

YAPI TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİD. TOP. 
Vergi Resim ve Harç. 
Diğer ödül İkramiye ve 
Benzeri Ödemeler 
Gizli Hizmet Giderleri. 

Cari 
(D 

2 665.725 000 

Yatırım 
(2) 

• 

Transfer 
(3) 

• ' — 

-

Toplam 
(1+2+3) 

2 665 725 000 

- • ' 

Cari 
(D 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : , 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALE 

Ö D E N E K L E R 

Harcama Cari Yatırım Transfer Toplam Cari 
Kalemi A Ç I K L A M A (1) (2) (3) (1+2+3) (1) 

840 Ulus. Proje. Uzman. ' • ' . . ' . 
Memur ve ö | . Müba. G 

850 Karanti. Alınma ve Em. 

860 
870 

800 

910 

920 

930 

940 

NATO Giderleri 
Tablo Heykel ve Eski 
Eser Al. ile Arke. Gid. 

DİĞER ÖDEMELER 
TOPLAMI 
Kamulaştırma YC Bina 
Satın alımları 
Kurumlara Katılma 
Pay ve Sermaye Tes. 
İktisadî Transfer ve 
Yardımlar 
Malî Transfer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışı : 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kuram : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEMLE 

Ö D E N E K L E R H 

Harcama Cari Yatırım Transfer Toplam Cari 
Kalemi A Ç I K L A M A (1) (2) (3) (1+2+3) (1) 

950 Sosyal Transferler — 
960 Borç Ödemeleri . 

900 TRANSFERLER TOPLAMI 1411550 000 1411550 000 

000 Özel Ödenek Harcamaları 

GENEL TOPLAM 29 958 325 000 — 29 958 325 000 25 408121000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172) 





Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI: 

Kurum : 

T E R T İ P 

• • ! i . i • $ ! • •-es, s* g -s- g§ 
S & ^ o S S & a 3 . . . Aç I KLAMA 

101 GENEL YÖNETİM VE 
DESTEK HİZMETLERİ 

01 GENEL YÖNETİM 
1 

001 Cumhurbaşkanlığı 
100 Personel Giderleri 

- 170 Ödenekler 
002 Yönetim Hizmetleri 

100 Personel Giderleri 
110 Aylıklar 
120 Sözleşmeli Per. Ü c 
140 Sosyal Yardımlar 
150 Ek Çalışma Karşılıkları 
160 Tazminatlar 
180 Tedavi "ferdimi ve 

Cenaze Giderleri 

' . - • ' . ' 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanam 
Bütçe Kamım ikYapdan Ek 

ilefcikn Kesinti ft 
TL TL 

. 30 335 000 000 2 525 525 090 
19 702 000 000 1302 730 000 
19 702000 000 1302 730 000 

420 000 000 27 300 000 
420 000 000 -27 300 000 
420 000 000 27 300 000 

19 282000 000 1275 430 000 
18 840000 0001224 600 000 

ve Olağanüstü 
Ödenek 

TL. 

— 
— 
— • 

. — 
• — 
— 
— 
— 

1050 S& 
48. ve 59. UL 

Gereğince 
TL. 

—. 
— 

— • 

-
— 
— 
— 
-

YIL 

105 
83. 
Ger 

T 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172) 
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H E S A P CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen Yıldan 
Devreden 

TL. 

— 
— 
— 
— 

— ' 
— 

Yılı İçinde 
Alman 

TL. 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

Yılı İçinde İptal 
Edilen 
TL.. 

— 
— 

,— 
— 

— 
— 

Yıl Sonu 
Genel Ödenek 

Toplamı 
TL. 

28 546 775 000 
19 162 570 000 
19 162 570 000 

420 000 000 
420 000 000 

18 742 570 000 
18 325 400 000 

Yıl Sonu 
Harcamalar 

Toplamı 
(Nakten Ödenen" 

veya 

Emanete 
Alınan) 

TL. 

28 072 644 200 
18 703107 500 
18 703 107 500 

420 000 000 
420 000 000 
420000 000 

18 283 107 500 
17 867 149 500 
4 616 584 200 
4 531 406 100 
1962 713800 
2 250 585 500 
3 819 671500 

İptal Edilecek 
Ödenek 

TL. 

474130 800 
459 462 500 
459 462 500 

— 
— 
—-

459 462 500 
458 250 500 

— 
— 

— 

Ödenek Dışı 
Harcamalar 

TL. 

686 188 400 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17 



Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kuram : 

T E R T İ P 

Bö
lü

m
 

, 
(P

ro
gr

am
) 

K
es

im
 

(A
lt 

Pr
og

ra
m

) 
öd

en
ek

 
tü

rü
 

M
ad

de
 

(F
aa

li.
-P

ro
je

) 
H

ar
ca

m
a 

K
al

em
i 

200 Yolluk 
A Ç I K L A M A 

' 

Başlangıç ödeneği 

Bütçe Kanam 
. Bütçe Kamını ile kapılan Ekve01a|anQstü 

i l e r l e n Kesinti % ödenek 
TL TL TL. 

442 000 000 50 830 000 -

1050 SJ:. -
48. ve 59. Md. 

Gereğince 
TL. 

— 

-

YILI 

• 1050 
- 83.. 

Gere 
T 

210 -Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 
•• 220 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 

240 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu 
02 DESTEK HİZMETLERİ 

• 1 • 

001 * Destek Hizmetleri 
300 Hizmet Alımları 
320 Ulaştırma Giderleri 
330 Taşıma Giderleri 
340 Tarifeye Bağlı Ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, demirbaş, 

taşıt, bakım ve onarımı 
370 Bina Küçük Onarımı 
390 Diğer Hizmet Alımları 

10 633 000 000 1222 795 000 
8648 000 000 994 520000 
8 648 000000 994 520 000 
2 599 000 000 298 885 000 

T ü r k i y e Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen Yıldan Yılı İçinde Yılı içinde İptal 
Devreden Alınan Edilen 

TL. TL. TL. ' 

Yıl Sonu 
Genel Ödenek 

• Toplamı . 
TL. 

Yıl Sonu 
Harcamalar. 

Toplamı 
(Nakten Ödenen 

veya 

Emanete 
Alınan) 

TL. 

İptal Edilecek 
Ödenek 

TL. 

- Ödenek Dışı 
•Harcamalar 

TL. 

417 170 000 

- 9 384 205 000 
- 6 718 480 000 

i. "71 o AOI\ ı\nn 
- u ııo t o u w v 
- 2 040 115 000 

415 958 000 
372 924 700 
23 889 200 
19 144 100 

9 369 536 700 
6 705 013 500' 
c i n e m^ cr\r\ O /UJ VU JVU 

2 031 816 000 
546 474 300 

19 815 500 
10 403 500 
8000 000 

.1212 000 

14 668 300 
13 466 500 
13 466 500" 
8 299 000 

1 050 964 000 
97 956 700 

298 202 000 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172 



Daire : C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 
• Kurum : 

T E R T İ P 

Başlangıç Ödeneği YI 

_ 
400 Tüketim Mal ve Malzeme Ahmlan İS 078 000 000 583 970 000 - -
410 Kırtasiye Baskı ve Yayın Giderleri 
420 Yakacak Alımîan 
430 Akaryakıt ve Yağ. Gid. 
440 Elektrik Su ve Havagazı Giderleri 
450 Yiyecek ve Yem Ahmlan 
460 Özel Malzeme Ahmlan 
480 Temsil, Ağırlama, Tören, \ 

Fuar ve Tanıtma Gider. 
490 Diğer Tüketim Mal ve 

Malzeme Ahmlan. 
500 Demirbaş Ahmlan 971000 000 111665 000 - -
510 Büro Malzemeleri Alım. 
520 Büro Makineleri Alım. 
530 Yangından Korunma 

Malzemeleri Ahmlan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 172 

« . . g " g ^ BûtçeKanuaı 1050 SI. 10 
s | 2 -g «^ | g BütçeKanunu ile Yapılan Ek ve Olağanüstü 48.ve59.Md. 8 
İ S - g ^ l S İ l g - l ile Men - Kesinti % Ödenek • Geregnce G 
c & a S o S S & K * AÇIKLAMA TL. TL. TL. TL. 

http://48.ve59.Md
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 
Geçen Yıldan Yılı İçinde Yılı İçinde İptal 

Devreden Alman Edilen 
\1L TL. TL. 

Yıl Sonu 
Genel ödenek 

Toplamı 
TL. 

Yıl Sonu 
Harcamalar 

Toplamı 
(Nakten Ödenen 

veya 
Emanete 
Alman) 

TL. . 

İptal Edilecek 
ödenek 

TL. 

ödenek Dışı 
Harcamalar 

TL. 

- 4 264 030 000 4 259 260 300 
555 722 700 

1 439 589 400 
752055 300 
423 256 700 
568 733 200 
52 109 500 

232 801 900 

4 769 700 

- - 414 335 000 
234 991 600 
413 937 200 

7 634 700 
.40 195 400 

4 582 200 

397 800 

361 524 900 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17 
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Daire : CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

T E R T t P 

-?- §. 

•OtS " 3 5 .5 *3t2 .2** 
A Ç I K L A M A 

Başlangıç ödeneği 

Bütçe Karam 
ile M e n 

• . T L • ' 

1985 000 000 
1 985 000 000 
1 985 000 000 

Bütçe Kanuna 
ile Yapılan Ek 
Kesinti ft 

TL 

228 275 000 
228 275 000 
228 275 000 

vs Olağanüstü" 
Ödenek 

TL. 

— 
.' — 

1050&K. 
41 ve 59. M i 

Gereğince 
TL. 

— 
— 

10 
83 
Ge 

590 Diğer Demirbaş Alımları 
2 

001 Makine, Teçhizat ve Taşıt Alımları 
600 Makine, Teçhizat ve Taşıt Akmlarl 
610 Taşıt Alınılan 
620 Makine, Teçhizat Alım Bakım 

ve Onarımı 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

BAĞITILAMAYİN TRANSFERLER 
04 S0S\AL TRANSFERLER 

3 " 
422 Diğer dernek, birlik, kurum, kuruluş, 

. sandık ve benzeri teşekküllere yardım 
900 Transferler 
950 Sosyal Transferler 

05 BORÇ ÖDEMELERİ 

1030 000 000 
975000 000 
975 000 000 

975 000 000 
975 000 000 

118450 000 
112125 000 
112 125 000 

112 125 000 
112125 000 

55000000 6325000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 
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H E S A P CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen Yıldan Yılı içinde Yılı içinde îptal 
Devreden Alınan Edilen 

TL. TL. TL. 

— - — 

•• _ _ 

- — 

. _ 

— — 

• — . — 

— 

_ 
— 
— 

— 

— 

Yıl Sonu 
Genel Ödenek 

Toplamı 
TL. 

2 665 725 000 
2 665 725 000 
2 665 725 000 

1 411550 000 
544 875000 
544 875 000 

544 875 000 
544 875 000 

866 675 000 

Yıl Sonu 
Harcamalar 

Toplamı 
(Nakten ödenen 

veya 

Emanete 
Alınan) 

TL 

361 524 900 
2 664 523 200 
2 664 523 200 
2 664 523 200 
2 337 304 000 

327 219 200 

1121335 100 
300 960 400 
300 960 400 

300 960 400 ' 
300960 400 
300 960 400 
820 374 700 

iptal Edilecek 
ödenek 

TL 

1 201 800 
1 201 800 
1201800 

290 214 900 
243 914 600 
243 914 600 

243 914 600 
243 914 600 

,46 300.300 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ödenek Dışı 
Harcamalar 

TL. 

(S. Sayısı : 
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Daire : C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 
Kuram : 

'T E R T t P 

Başlangıç ödeneği 

Ukü A Ç I K L A M A 

BKçeKamm 1050SK. 1 
Bütçe Kanam ik^püan £k ve Olağanüstü 48. ^ 59. Kîd. '8 

ile %i!en Kesinti % • ödenek Gereğince G 
TL TL TL. TL 

3 
521 Personel Giderleri 

Geçen Yıllar Borçlan 
900 Transferler 
960 Borç ödemeleri 

522 Diğer Cari Giderler 
Geçen Yıllar Borçlan 

900 Transferler 
960 Borç Ödemeleri 

528 .2978 Sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler-

900 Transferler .. 
. 960 Borç ödemeleri 

55 000 000 

5 000 000 
5000 000 

50 (XX) 000 
50 000 000 

325 000 

575 000 
575 000 

5 750 000 
5 750 000 
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H E S A P C E T V E L İ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen Yıldan 
Devreden 

TL 

. -

—-

-— 

— 

Yılı İçinde Yılı İçinde İptal 
Alman Edilen 

TL. TL. 

-

—~ 

" 

— 

-

™ — 

~̂ 

— 

Yıl Sonu 
Genel Ödenek 

Toplamı 
TL 

866 675 000 

17 425 000 
17 425 000 

349 250 000 
349 250 000 

500 000 000 
500 000 000 

Yıl Sonu 
Harcamalar 

Toplamı -
(Nakten Ödenen 

veya 

Emanete 
Alman) 

TL 

820 374 700 

9 674 600 
9 674 600 
9 674 600 

337 486 000 
337 486 000 
337 486 000 

"473 214 100 
473 214100 
473 214 100 

İptal Edilecek 
Ödenek 

TL. 

46 300 300 

7 750 400 
7 750 400 

11 764 000 
11 764 000 

26 785 900 
26 785 900 

10 
ve 

Ödenek Dışı 
Harcamalar 

TL 

. ._ 

'— 

— 
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Dâire . -CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kurum : 

T E R T İ P 

Başlangıç ödeneği 

Is S 
İ M * 
İS İS 

ö fiil MU A Ç I K L A M A 

Bütçe Kanunu 
ilebilen 

TL 

Bütçe Kamım 
ileYkpdan 
Kesinti & 

TL 

Ek ve Olağanüstü 
Ödenek 

TL. 

1050 SI . 
48. ve 59. Md. 

Gereğince 
TL 

105 
83 
Ge 

101 

900 

A PROGRAMLAR İTİBARÎYLE 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 30 335000 000 2 525 525 000 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS-. 
FERLER 1030 000 000 118 450 000 

TOPLAM 31 365 000 000 2 643 975 000 

A/r 
A/2 
A/3 

B ÖDENEK TÜRLERİ 
İTİBARİYLE 
CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 

28 350000000 2 297 250 000. 
1985 000 000 228 275 000 
1 030 000 000 118 450 000 

31365 0O0OO0 2 643 975 0Ö0 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17 



H E S A P C E T V E L İ 

• 
ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

- Geçen Yıldan Yılı İçinde Yılı İçinde iptal 
Devreden Alman • Edilen 

TL. TL. TL. 

Yıl Sonu 
Genel ödenek 

Toplamı 
TL. 

Yıl Sonu 
Harcamalar 

Toplamı 
(Nakten Ödenen 

veya 

Emanete 
Alman) 

TL. 

. 

İptal Edilecek 
Ödenek 

TL. 

ödenek Dışı 
Harcamalar 
- TL. 

- 28 546 775 000 28 072 644 200 474 130 800 

- 1411550 000 1121335 100 290 214 900 

- 29 958 325 000 29193 979 300 - 764 345 700 

25 881050 000 
2 665 725 000 
1 411 550 000 

25 408121000 
2 664 523 200 
1 121 335 100 

. 472 929 000 
1 201 SCO 

290 214 900 

29 958 325 000 29193 979 300 764 345 700 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 
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GÎDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 
PROGRAM 

ALT PROGRAM : 

FAALİYET-PROJE 

: 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLE 

DAİR 
: ' KURU 

Cumhurbaşkanlığı 1991 yılı hizmetleri program bütçe esaslarına uygun olarak 2 program üzerind 
hizmetleri" ile "Hizmet programlanna dağıtılamayan transferler"den oluşan bu iki program için alınan 
lenler dahil), bu ödeneklere dayanılarak -yapılan harcamalar ile iptal edilen ödenekleri gösterir tablo 

Program 

a) 101 
b) 900 

TOPLAM 

Alınan ödenekler 

28 546 775 000 
1 411 550 000 

29 958 325 000 

Harcamalar Toplamı t 

28 072 644 200 
1 121 335 100 

29 193 979 300 

ptal Edilen ö 

474 
290 2 

764 3 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinde görüleceği gibi 1991 yılı içinde; 
a) Cari harcamaları kapsayan ve 01 ile 02 alt programlarından oluşan 101 (Genel yönetim ve de 

lira ödenek alınmış bu miktarın 28 072 644 200 lirası harcanmış ve kullanılmayan 474 130 800 liralık öd 
leşme orarn 98.3 olmuştur. 

b) Transfer harcamalarını kapsayan 900 (Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler) progr 
bu miktarın 1 121 335 100 lirası harcanmış ve kullanılmayan 290 214 900 lirası yıl sonunda iptal edilm 

Genel olarak iki program için alınan toplam 29 958 325 000 liralık ödeneğe karşılık 29 193 979 30 
764 345 700 liralık ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı °7o 91A iptal oram ise % 

1991 malî yılında (Eklenenler ve düşülenler dahil) harcanan ve iptal edilen ödeneklerin Cari, Yatırı 
aşağıda gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT PROGRAM : 

FAALİYET-PROJE 

: 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜT 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERL 

DAİ 

: KUR 

TOPLAM 

Alman Ödenekler Harcamalar Toplamı İptal Edilen 

Cari Harcamalar 
Yatırım Harcamaları^ 
Transfer Harcamaları 

25 881 050 000 
2 665 725 000 
1 411 550 000 

25 408 121 000 
2 664 523 200 
1 121 335 100 

472 
1 

290 

29 958 325 000 29 193 979 300 764 

Tablodaki rakamların tetkikinde cari harcamaların % 98.1, yatırım harcamalarının % 99.9, transf 
tiği görülmektedir. 

Bu programın genel yönetim alt program a) Cumhurbaşkanlığı b) Yönetim hizmetleri faaliyetlerin 
kapsamaktadır. 

a) Cumhurbaşkanlığı faaliyetine yalnız Cumhurbaşkanı ödeneği için ödenek alınmış olup, öden 
kalemi düzeyinde aşağıda gösterilmiştir. 

Harcama 
Kalemi A ç ı k l a m a 

Bütçe 
ödeneği 

Aktarmalarla Toplam 
Eklenen Düşülen Ödenek 

100 Personel Giderleri 392 700 000 27 300 000 420 000 000 

b) Yönetim hizmetleri faaliyeti için alman ödenekler, harcamalar ve oranlar harcama kalemler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 



ĞîjDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

: 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

': 01 GENEL YÖNETİM 

: 001 CUMHURBAŞKANLIĞI 
: 002 YÖNETİM HİZMETLERİ 

BÜTÇE 

DAİRE 

KURU 

Harcama Bütçe Aktarmalarla Toplam H 
Kalemi A ç ı k l a m a ödeneği Eklenen Düşülen ödenek #. 

100 Personel Giderleri 17 615 400 000 710 000 000 — 18 325 400 000 17 
200 Yolluklar 291 170 000 26 000 000 — 417 170 000 

TOPLAM 18 006 570 000 736 000 000 18 742 570 000 18 

J991 yılında personel ve harcırah kanunlarının uygulanmasında bütçekanunu ile yapılan katsayı ve 
teki bütçe başlangıç ödeneklerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinden 710 000 000 lira, bütç 
736 000 000 lira ödenek alınmış, yıl sonu itibariyle 18 742 570 000 lira ödeneğin 18 283 107 500 liras 
iptal oranı ise % 2.5 olmuştur. 

Programın, Destek Hizmetleri programı a) Destek hizmetleri faaliyeti, b) Makine, teçhizat ve ta 

Türkive Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17 
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GÎDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT PROGRAM 

. FAALÎYET-PROJE 

: 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

: 02 DESTEK HİZMETLERİ 

BÜTÇE 

DAİRE 

KURUM 

a) Destek Hizmetleri faaliyeti ile cari harcamaları karşılamak üzere bütçe ile alınan ödenekler, yıl i 
ödenek toplamı, harcamalar ve oranlar harcama kalemi düzeyinde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Harcama 
Kalemi 

300 
400 

500 

A ç ı k l a m a 

Hizmet Alımları 
Tüketim Mallan Mal
zeme Al. 
Demirbaş Alımları 

TOPLAM 

Bütçe 
ödeneği 

2 300 115 000 

4 494 030 000 
859 335 000 

7 653 480 000 

Aktarmalarla 
Eklenen 

— 

Düşülen 

260 000 000 

230 000 000 
445 000 000 

935OOOG0O 

Toplam 
ödenek 

2 040 115 000 

4 264 030 000 
414 335 000 

6 718 480 000 

H 

2 

4 

6 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinde görüleceği gibi; 
Toplam 6 718 480 000 lira ödenekten 6 705 013 500 liralık harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 
b) Makine, teçhizat ve taşıt alımları projesine taşıt alımı için (aktarmalarla birlikte) Toplam 2 665 72 

lirası harcanmıştır. Harcama oranı % 99.9, iptal oranı ise % 0.1 olmuştur. 

Harcama Eütçe Aktarmalarla Toplam H 
Kalemi A ç ı k l a m a ödeneği Eklenen Düşülen ödenek 

600 Makine, teçhizat ve 
taşıt alımları 1 756 725 000 909 000 000 — 2 665 725 000 2 6 
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PROGRAM 

ALT PROGRAM 

FAALÎYET-PROJE 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

: 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HÎZMETLERÎ BÜ 

: 04 SOSYAL TRANSFERLER 
: 05 BORÇ ÖDEMELERİ DA 

: KU 

Harcama 
Kalemi 

a) 900-04-3-422-900 
b) 900-05-3-521-900 
c) 900-05-3-522-900 
d) 900-05-3-530-900 

Açıklama 

Transferler 
Transferler 
Transferler 
Transferler 

TOPLAM 

Bütçe 
ödeneği 

862 875 000 
4 425 000 

44 250 000 
— 

91Î550ÖÖ0 

AKTARMALARLA 
Eklenen 

13 000 000 
305 000 000 
500 000 000 

§1§ 000 000 

Düşülen 

318 000 000 
— 
— 

' — 

318 000 000 

Toplam 
ödenek 

544 875 000 
17 425 000 

349 250 000 
500 000 000 

141155Ö0ÖO 

a) Bu harcama kaleminden, bütçe kanununa ekli "R" cetvelindeki açıklama muvacehesinde öğr 
öğrencilere, muhtaç durumdaki vatandaşlara ve çeşitli okullara yardım yapılmış, alınan Toplam 544 
harcanmış'yardıma muhtaç öğrenci sayısı tasarruf amacıyla sınırlı tutularak'toplam ödeneğin % 45 
harcanmayarak iptal edilmiştir. 

b) Personelin geçen yıla ait hastane tedavi giderlerine ait çeşitli sağlık kurumlarından gelmesi 
diğer personel borçları toplamı tahminlerimizin altında gerçekleşmiş, aktarmalarla birlikte 17 42500 
tekabül eden 9 674 600 liralık kısmı harcanmış, % 44.5'ne tekabül eden 7 750 400 liralık kısmı is 

c) İlgili malî yıl geçtikten sonra gelecek PTT, Elektrik ve Su gibi giderlerin karşılanabilmesi için 
alınmış, 337 486 000 lirası harcanmıştır. Gerçekleşme oram % 96.6, iptal oranı ise % 3.4 olmuştu 

d) 2978 Sayılı Vergi İadesi Kanunu uyarınca personele yapılan Vergi İadelerini karşılamak üzere 
473 214 100 lirası harcanmıştır. Gerçekleşme oram % 94.6,J.ptaI oram ise % 5.4 olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi lS. Sayısı 
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YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE 
YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

KURULUŞU : CUMHURBAŞKANLIĞI 

DAİRE 
KODU 

02 • 

D A t R E A D I 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Yılı İçindeki 
Harcamalar 

29 182 450 500 

H A R 

Mahsup Süre 
Harcam 

11 528 8 

GENEL TOPLAM 29 182 450 500 11 528 8 
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Türkiye Büyük Millet meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyona 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 3/539 
Karar No : 1 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhurbaşkanlığı 1991 Malîyılı kesinhesaplanm ihtiva eden bu cetve 
celenerek, kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzü 
gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Sakarya 

Komisyon Başkanı 

Mustafa Yılmaz 
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C 
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Manisa 
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Ağrı 
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Şanlıurfa 
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