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kili Sait Kemal Mimaroğlu, SHP tzmir Milletvekili Atilla Mutman, CHP An
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2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Türk Eximbank'ın Nahci-
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4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türk Hava Yollarınca özel tele
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, Aydın Milletvekili Tunç Bilget, Av

rupa Parlamentosunun, Türkiye Cumhuriyetine karşı hasmane birtavır içinde olduğuna; hiç
bir kanıt göstermeden, haksız ve iğrenç saldırılarda bulunduğuna; Hükümeti, güvenlik güçle
rini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini cinayet işlemekle suçladığına; 

Erzurum Milletvekili Oktay öztürk de, TRT dahil, tüm televizyon programlarında Türk-
çenin dejenere edildiğine; tarihimize, örf, adet, gelenek ve göreneklerimize aykırı yayınlar ya
pıldığına; bu yayınlarda millî ve manevî değerlerimize küfredildiğine; TRT-INT yayınlarının 
diğer Türk Cumhuriyetlerinde büyük infiale sebep olduğuna, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
TBMM'de grubu bulunan siyasî partilerden çekilmeler ve yeni oluşan siyasî parti grubu 

nedeniyle, Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadında meydana gelen oran 
değişikliklerine uygun olarak siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM'nin 26.6.1992 tarihli ve 179 Sayılı Kararı ile 19.7.1992 günü saat 17.00'den itiba
ren 4 ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Sürt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin 19.11.1992 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan görüşme
lerden sonra kabul edildi. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar sırasında Başkanlığın uyarısına rağmen söz isteminde 
bulunmayan siyasî parti grubunun, kişisel konuşmalardan sonra söz almasının mümkün ol
madığı yönünde görüş belirten Başkanın tutumunun, içtüzüğün 62 nci maddesine uygun olup 
olmadığı hakkında usul görüşmesi açıldı; konuşmalardan sonra yapılan oylamayla, Başkanın 
tutumunun usule uygun olduğu kabul edildi. 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açılma
sından sonra Karadeniz ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzlukları araştır
mak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla açılması kabul edilen gelen görüşme (8/24) 
tamamlandı. 

12.11.1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere,, birleşime 21.05'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Âli Günaydın 
Manisa Konya 

Kâtip Üye * Kâtip Üye 

o 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12.11.1992 Perşembe 

Teklifler 

1.. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un; Sinop îîinde Güzelkent Adıyla Bir İlçe kurul
masına İlişkin Kanun Teklifi (2/514) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.11.1992) '• , 

2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 19 arkadaşının 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/515) (Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.11.1992) 

3. — Bplu Milletvekili NecmiHoşver ve Nazmi Çiloğlu'nun İki İlçe ve Bir İl Kurulmasına 
İlişkin Kanun teklifi (2/516) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi ": 6.11.1992) 

4. —̂  İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Devlet Memurları Kanununun 418 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu Maddesiyle 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Değişik IV sayılı Makam Tazminatı Cetveline Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/517) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1İ.1992) 

; Raporlar 

1. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan 
Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
BÛtçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) (GÜNDEME) 

2. -T- Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanu Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/449, 2/54) (S; Sa
yısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11,11.1992) (GÜNDEME) 

3. — Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları raporu (1/414) (S. 
Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) (GÜNDEME) 

4. — Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kastamonu Millet
vekili Münif Islamoğlu'nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ye Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/459, 2/191) 
(S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 12.11.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir gazete
nin aboneliğinin İptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 
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2. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Seks-shoplarda satılan cinsel gereçlerin itha
line sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/58) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İsparta ve 
Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.11.1992) 

4. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kullandığı 
iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.11.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.11.1992) 

6. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, D.M.O. Işıkkent Ajans Müdürünün haksız 
olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorumlulurına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/512) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin piyasaya 
satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/515) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.11.1992) 

İl, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilenen birliklerin 
amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ihracatı 
ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.11.1992) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sahil
lerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/519) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprülü kav
şak temelinin* söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/520) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdürünün 
misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 
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16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi rahatsız 
ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.11.1992) 

17. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Batman Milletvekili Nizamettîn Toğuç'un, Doğu ve Güneydoğuda gözaltına alındık
tan sonra öldüğü iddia edilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/468) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

2. —Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, Musa Anter cinayetiyle ilgili iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/469) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

\ - ' ' • . • . . • • • . 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'niri, TESTAŞ'ta işten çıkarılan bir grup işçiye 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından.yazılı soru önergesi (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.11.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, SSK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Baş
kanlığı Müfettiş Yardımcılığı imtihanı hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/471) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

5. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı hakkın
da basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/472) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan oto
büs alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.11.1992) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan bakanlık 
personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/474) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

8. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tem
silcisi olarak SSK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan bir şahsa ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tüm bakanlıklarda 20 Kasım 1991 tarihinden 
bugüne kadar üçlü kararname ile atanan yöneticilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/476) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar verilen 
teşviklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1992) 

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991'den bugüne kadar Türkiye Kal
kınma Bankasınca ödenen kaynak kullanımı destekleme primlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım. 1991'den bugüne kadar KİT yönetim 
kurullarına atanan şahıslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş 
tarihi': 10.11.1992) 
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13. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tüm bakanlıklara 1992 yılında alınan geçici iş
çilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

14. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek Planlama Kurulu Geliştirme ve 
Destekleme Fonundan belediyelere ayrılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

15. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin öncelikli iller kapsamına 
ne zaman alınacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.11.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
' - . • . — • 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR . 

1. —Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in, Türkiye - AT Ortaklık Konseyinin son toplantısı 
ve Batı Avrupa Birliğiyle ilişkiler konusunda gündem dışı açıklaması ve ANAP Ankara Mil
letvekili M. Vehbi Dinçerler, DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu, SHP İzmir Mil-^ 
letvekili AtillaMut man, CHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve RP Sivas Milletvekili Abdül-
latif Şener'in, grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyinin son toplantısı ve Batı Avrupa Birliğiyle ilişki
ler konusunda Genel Kurula bilgi sunmak istemektedir. , 

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

leri; Avrupayla ilişkilerimizi etkileyen iki konuda, yani Avrupa Topluluğu ve Batı Avrupa Bav 
ligiyle ilişkiler konusundaki gelişmeler hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak için söz aldım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. „. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, dün bilgi vermeyi istiyordum, öyle düşünmüştüm; çünkü, 
bir gece önce gelmiştim; fakat, grup yetkililerine, grup sözcülerine hazırlanma ve konular hak
kında düşünme olanağını vermek amacıyla, konuşmamı dün yapmadım; o nedenle bugüne kaldı. 

O konudaki düşüncemizi de biliyorsunuz : Hükümet olarak, bütün bu konularda, zaman 
geçirmeden Yüce Meclise bilgi vermeyi, Yüce Meclise bilgi sunmayı bir temel görev ve temel 
politika kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimizden başlamak istiyorum. Ortak
lık Konseyi, 1963'te imzalanan ve 1964'te yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasının bir organı. 
Bu organ, aslında, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana sürekli çalışmıştır; ancak, 1980 
yılında, özellikle ara rejim döneminde, birçok ilişkiler bakımından bu da askıya alınmış ve ge
çen yıl 1991 Eylül sonunda, Sayın Safa Giray'ın katılımıyla Ortaklık Konseyi toplanmıştır. 

Bu yılki toplantı 9 Kasımda yapıldı. Toplantı sırasında, Dönem Başkanı, İngiliz Dışişleri 
Bakanı bjrkonuşma yaptı, arkasından Komiser Matutes'in bir konuşması, sonra Avrupa Yatı-
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rımlar Bankası yetkilisinin konuşması, sonra da benim Türkiye adına yaptığım bir konuşma 
oldu. Tabiî, arkasından, bir ortak basın bildirisi, ortak basın toplantısı ve basın bildirisinin 
ekleri geldi. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce toplantıya katılan değerli arkadaşlarım da anımsayacak
lardır ki, gerçekten, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimizde, Yunanistan, sürekli bloke eden, sü
rekli vetosunu kullanan ve Türkiye ile Avrupa Topluluğu ilişkilerini adeta kilitlemeye çalışan 
bir tutum içinde. Onu, daha önceki değerli arkadaşlarım da çok kere yaşamışlardır. Bu sefer 
de bu yapılmaya çalışıldı ve yapılma yoluna da gidildi. 

İngiliz Dışişleri Bakanı açış konuşmasında, birçok konularla birlikte, özellikle, katılmadı
ğımız, Kıbrıs konusunda bir konuşma yaptı. Kıbrıs konusunda yaptığı konuşmada, özellikle 
üzerinde durduğu Dublin Deklarasyonuna da atıfta bulunarak, Kıbrıs'ın, egemenlik, bağım
sızlık, toprak bütünlüğü ve birliği esasına dayalı bir çözüme kavuşturulması amacıyla New York'-
taki görüşmeleri desteklediklerini, Kıbrıs'taki bugünkü statüsünün kabul edilemez olduğunu, 
New York'ta devam eden görüşmelere destek verdiklerini, bu ana kadar alınan bilgilerin, ciddî 
güçlüklerin devam ettiğini gösterdiğini ve Türkiye'nin, mevcut sorunların aşılması için nüfu
zunu kullanmasını söyledi. Yani, konuşmanın meali, özeti bu. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Genel Sekreterin toprak... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Tabiî, bu bağlamda, toprak ayar
lamaları dahil, Genel Sekreterin fikirler dizisini, müzakere için zemin olarak kabul ettiklerini 
ve Topluluğun, Türkiye'den, mevcut sorunların aşılması için nüfuzunu kullanmasını istediğini 
konuşmasında belirtti. Bu nedenle ben, konuşmamda, Kıbrıs sorununun, Ada'daki Kıbrıs Türk 
ve Kıbrıs Rum halkları arasında bir sorun olduğunu, çözümün bu iki toplum arasında yapıla
cak müzakerelerle bulunacağını ifade ettim. Daha sonra da şunları söyledim : Türkiye bir ga
rantör devlet ve Anavatan ülkesidir; ancak, görüşmelerin ve ihtilafın doğrudan tarafı değildir. 
Türkiye, sorunun çözümü için elinden geleni yapmaktadır; ancak, çözüm, iki tarafın,.eşitlik 
ilkesine göre yapacakları serbest müzakerelerle bulunacaktır. Ada'da, iki toplum arasında yeni 
sorunların çıkması ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim olması istenmiyorsa, çözümün 
adil ve sağlıklı olması gerekir. Dışarıdan, Kıbrıs Türk tarafının meşru haklarını dikkate alma
yan hiçbir çözüm empoze edilemez. Türkiye bu sorunun en kısa zamanda çözümlenmesini ar
zu etmekte ve bu amaçla Genel Sekreterin iyi niyet görevini desteklemektedir; ancak, herkesin 
aynı yapıcı rolü oynaması lazımdır. Zira, Ada'da, serbestçe ulaşılmış bir çözüm olmadığı süre
ce, Kıbrıs'ın geleceği ve Avrupa'daki yeri, zorunlu olarak, kararsız ve belirsiz kalmaya mah
kûmdur. 

Avrupa Topluluğu, özellikle Dublin bildirisinden bu yana, Kıbrıs konusunda yapıcı bir 
rol oynama olanağından kendini mahrum etmiştir. Bunun yakında değişmesini ümit ederiz. 
Aksi halde, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimiz etkilenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş dönemlerde de, yani, 1991 yılında da buna benzer bir ko
nuşma yapılmış. O zaman, tabiî, Dublin zirvesi olmadığı için, onun sözü edilmemiş. Yine, o 
zamanki değerli bakan arkadaşım Sayın Giray da kendilerine gerekli yanıtı vermiştir. 

Ortaklık Konseyi, tam üyeliğin kararlaştırılacağı bir kurul değildir. Yani, o toplantıda ya 
da o görüşmelerden, Türkiye'nin tam üyelik kararı çıkmaz. Ortaklık Konseyinin öyle bir göre
vi de yoktur. Bu toplantıda iki şey yapılmaya çalışılmıştır. Birincisi, Lizbon zirvesi çerçevesin
de, Türkiye ile siyasî diyalogun kurumsal hale getirilmesi ve bunun düzeyinin yükseltilmesi 
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amaçlanmıştır. îkmci beklenen de, ortaklık komitesinin, ekonomik ve sosyal ilişkileri düzenle
yen raporunun onaylanmasıdır. 

Bu konuda, özellikle Yunanistan'ın çok önemli engellemeleri olmuştur. Bütün gün, Tür
kiye toplantıya katılmadan önce, Brüksel ile Atina arasında telefon görüşmelerinin yapıldığı 
bilinmektedir. 

Biz, kendilerine, tüm unsurları içermeyen bir toplantıya katılmayabileceğimizi, bu neden
le, ancak bütün bu unsurları içerebilecek bir toplantının yarar sağlayacağını söyledik. Bu ko
nuda akşama kadar devam eden müzakerelerden ve görüşmelerden sonra toplantı yapılabilirdi. 

Değerli arkadaşlarım, toplantıda, siyasî diyalogun kurumsallaşması, yapılması ve bunun, 
devlet ve hükümet başkanları düzeyinden başlayarak dışişleri bakanları ve ondan sonraki dü
zeylere kadar devam etmesi konusunda bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat, gerek basın 
toplantısında ifade edilmiş; gerekse, üzerinde varılan anlaşma gereği, Dışişleri Bakanı, Toplu
luğun önerişi olarak bunu ileri sürmüş, benim tarafımdan da, bunun herhangi bir önkoşula 
bağlı olmaksızın kabul edileceği belirtilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bu toplantı sırasında, başta İngiltere olmak üzere, Hollanda, 
Almanya, Fransa Dışişleri Bakanlarının Yunanistanla ilgili sorunun çözümü için gösterdikleri 
çabayı özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplantı sonunda, amaçlananlar elde edilmiştir. Biraz önce de 
belirtitgim gibi, bunlardan bir tanesi, ilişkilerin normal süreci içinde ve kurumlar eliyle devam 
etmesi konusunda bir görüş birliğinin ortaya çıkmış olmasıdır; bu, kararlaştırılmış olmakta
dır; bu Ortaklık Konseyi devam edecektir. 

Siyasî diyalog kurumsallaşmış, diyalogun düzeyi artırılmıştır. Bunun yanında, Ortaklık 
Komitesinin raporu onaylanmıştır. Burada, komitenin toplanacağı nisan ayına kadar, gümrük 
birliği, kişilerin dolaşımı, hizmetler sektörü, rekabet hukuku, ekonomik ve sosyal konseyle iliş
kiler gibi, ortaklık anlaşmasının normal işleyişi kapsamına giren konular yanında, Türkiye ile. 
Komisyon arasındaki çalışma programı, transavrupa şebekesi, Bağımsız Devletler Topluluğu
na yardımlarda ortak girişimler, yenileştirilmiş Akdeniz politikası gibi yeni alanlarda, Türkiye 
ile Topluluk arasında ekonomik işbirliği yapılması konuları üzerinde görüş birliğine varılmış
tır. Diğer bir deyişle, önümüzdeki altı ay içinde Toplulukla yapılacak olan müzakerelerin genel 
anlamda gündemi ve takvimi belirlenmiştir. 

Böylece, son on yılda, sürekli hale gelmeyen ve bir anlamda -1991 yılındaki toplantı hariç-
dondurulmuş olan organlar, normal çalışma düzeyine ulaşmıştır. 

Yunanistan, bilinen tutum ve politikası çerçevesinde gerekli başarıyı elde edememiştir. NN 
tekim, bugün, Yunan basınında çıkan haberlerde, Yunan Dışişleri Bakanı "Bizi arkadan han
çerlediler; bunun, basın bildirisinde yer alacağını biz bilmiyorduk" gibi birtakım mazeretlerle 
bunların üzerinde durmuştur. Bunların kopyaları da bende var. 

Böylece, uzun yıllardır ilişkilerde hâkim olan hareketsizlik aşılmaya çalışılmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusu 1987 yı

lında yapılmıştır. 1987 yılından bu yana -belirtmeye çalıştığım gibi- birçok nedenlerle bunda 
herhangi bir.önemli ilerleme sağlanamamıştır. Tabiî, bu, bir anlamda, Avrupa Topluluğunun 
kendi içindeki sorunlardan da kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi, Maastricht'te alınan karar 
gereği Avrupa birliği henüz 12'ler olarak kendi içlerindeki süreci tamamlayamamışlardır. Da-
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nimarka'daki referandumda "hayır" denilmiştir; ingiltere'de Avrupa Birliği konusunda çalış
ma yapılması için yetki isteyen parlamento müzakerelerinde ancak 3 oyla güven sağlayabilmiş
tir; yani, 316 oya karşılık 319 oyla "devam" denmiştir. Bu, henüz, Maastricht Anlaşmasının 
onaylanması anlamına gelmemektedir, öyle anlaşılıyor ki, evvela, kendi içlerindeki bu sorunu 
ancak mayıs ayında aşabileceklerdir. Yani, mayıs ayında Danimarka'da yapılacak olan yeni bir 
referandumla, yine belki o tarihlerde İngiltere'nin Meclis müzakeresiyle yapacağı onayla, ken
di aralarındaki sorunu bir ölçüde çözmüş olacaklardır. 

Genişleme konusu şu anda ikinci plana itilmiştir; ama, genişlemenin ilk halkasının 5'ler 
olacağı anlaşılmaktadır. Bunlar, Avusturya, İsviçre, İsveç, Norveç ve Finlandiya'dır. Nitekim, 
Norveç, iktidarda olan İşçi Partisinin son kongresinde Avrupa Topluluğuna başvurma kararı 
aldı; bu suretle, yakın bir tarihte Norveç'in de başvurması beklenmektedir. Onun dışındaki ge
nişlemenin henüz ne takvimi ne süresi ne de şekli belli değildir. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, Ortaklık Konseyi, Ankara Antlaşmasının bir organı
dır; 1964'ten beri çalışan bir organdır; zaman zaman inkıtaa uğramakla birlikte, son yıllarda 
tekrar çalışmaya başlamıştır ve bu toplantıda da, amaçlanan hedefe ulaşılmıştır. 

Yine bu toplantıda, Ankara Anlaşmasının nihaî hedefi olan tam üyelik, Ankara Anlaş
masına atıf yapılmak suretiyle tekrar belirtilmiştir. Bu konuyu, toplantıdan hemen sonra Yüce 
Meclisin bilgisine sunmayı görev bildim. 

Değerli arkadaşlarım, değineceğim ikinci konu, Batı Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerdir. Bi
lindiği gibi, Batı Avrupa Birliği içinde de, Türkiye, 1987 yılında, tam üye olma arzusunu belirt
miştir. Yine o konuda da bugüne kadar herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. Türkiye bugü
ne kadar, Batı Avrupa Birliğinin Parlamentosunda sadece gözlemci milletvekili bulundurmak
la yetinmiştir; komisyonlara katılmamaktadır, hiçbir karara katılma yetkisi yoktur; sadece par
lamentoda konuşma hakkına sahip gözlemci üye statüsü devam etmektedir. 

Batı Avrupa Birliği başlangıçta, NATO'nun Avrupa kolu olarak kuruldu; fakat zamanla, 
bunu oluşturan üyeler, özellikle Avrupa Birliğinin oluşacağını da dikkate alarak, Batı Avrupa 
Birliğini, Avrupa Topluluğunun bir savunma ve güvenlik örgütüne dönüştürmeyi düşündüler. 
Sonunda, 1991 Maastrich Zirvesinde alman bir kararla, Batı Avrupa Birliğine üyelik, Avrupa 
Topluluğu üyeliğiyle özdeş hale getirildi. Yani, "Batı Avrupa Birliğine tam üye olabilmek için, 
Avrupa Topluluğuna da tam üye olmak gerekir" kararı çıktı. 

Bu kararla birlikte "ortak üyelik" ve "gözlemci üyelik" diye iki statü daha getirildi. Bu 
durumda, üç üyeye, yani Avrupa Topluluğuna üye olmayan, ama NATO üyesi olan üç Avrupa 
ülkesine (Türkiye, Norveç ve İzlanda'ya) ortak üyelik statüsünün önerilmesine karar verildi. 
Buna karşılık, eğer isterlerse, Yunanistan, Danimarka ve İrlanda'ya da -tabiî, İrlanda'nın ayrı 
bir sorunu var; çünkü, o NATO üyesi değil- tam üye veya gözlemci üye olabileceği çağrısı ya
pıldı. Bu karardan sonra Türkiye'ye ortak üye olma çağrısı yapıldı. 

Hemen şunu belirteyim, konu, birçok bakımlardan değerlendirildi. Elbette ki Türkiye'nin 
temel amacı, hedefi, Avrupa'nın güvenliğinin, Avrupa'nın savunmasının içinde olmak ve tam 
üye olmak. Başvuru da o şekilde yapılmış; ancak, bugün Maastricht'te alınan karar çerçeve
sinde, ortada bir olanaksızlık var. Avrupa Topluluğuna tam üye olunmadığı sürece, Avrupa i 
birliğine de tam üye olmak söz konusu değil. j 

Türkiye'ye ortak üyelik çağrısı yapıldığında, iki konu üzerinde önemle duruldu. Bunlar- i 
dan bir tanesi -bu, çok açıkça kendilerine söylendi- Türkiye böyle bir statüyü, böyle bir üye-
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ligi sürekli bir üyelik olarak kabul edemez. Eğer koşullarda anlaşılabilirce, Türkiye, böyle bir 
ortak üyeliği, ancak geçici bir süre içini ve Avrupa Topluluğuyla olan ilişkilerine göre düzenle
yecektir; yani, Avrupa Topluluğuna tam üye olmaması durumunda veya onun gündemden çık
ması halinde, Türkiye'nin böyle bir üyeliği kabul etmeyebileceği ve kabul etmeyeceği kendileri
ne söylenmiştir.' 

Bu konuda uzun,müzakereler yapılmıştır. Bu uzun müzakereler sonunda -çok fazla zama
nınızı almak istemiyorum; o da 10 Kasım günü sonuçlanmıştır- gelinen noktayı kısaca özetle
mek istiyorum. 

Bir kere, Avrupa Birliğinin bütün organlarına, bütün toplantılarına, bütün komitelerine, 
ortak üye olarak, Türkiye'nin katılması sağlanmıştır. Türkiye, bütün toplantılara katılacak, bütün 
komisyonlara katılacak, önerge verebilecek, katkı yapabilecek, konuşabilecektir; ancak, oyla
ma gerekirse, oy kullanması söz konusu değildir. 

Bu arada, önemli iki şey aşılmıştır. Bilindiği gibi, Batı Avrupa Birliğinin 10 uncu madde
sinde, herhangi bir üyeye yapılan bir saldırının, tüm üyelere otomatik saldırı şeklinde algılana
cağı söylenmiştir. Tabiî, Türkiye tam üye olmadığına göre, burada bir sorun çıkabileceği söy
lenmiş ve böylece, alınan bir kararla veya üzerinde anlaşmaya varılan bir görüşle, ittifak üyele
ri arasında -NATO anlamında- bu 10 uncu maddenin işlemeyeceği, yani Türkiye ile Yunanis
tan arasında bu maddenin işlemeyeceği söylenmiştir. 

Yine, Batı Avrupa Birliğini statüsünde ihtilafların Lahey Adalet Divanına gideceği söy
lenmiştir. Yine üzerinde görüş birliğine varılan anlaşmaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasın
daki ihtilafların Lahey Adalet divanına götürülemeyeceği konusu karara bağlanmıştır. 

Yine önemli bir konu şudur : Türkiye istediği faaliyetlere katılabilecek, istediğine katıl
mayacaktır; ancak, istediği faaliyetlere katılırken, katılmayı isterken veya katılma kararı verir
ken, bir ülkenin vetosunun aşılması üzerinde durulmuştur. Denmiştir ki: Yunanistan tam üye 
olacağına göre, her seferinde bunu veto edebilecektir. O konuda bizim üzerinde durduğumuz 
bir öneri vardı; "bu ancak salt çoğunlukla önlenebilecektir" önerisi yapılmıştır ve uzun müza
kerelerden sonar bu öneri kabul edilmiştir. Yani, bugün 9 üye olduğuna göre, Türkiye, Batı 
Avrupa birliğinin herhangi bir faaliyetine katılmak istediği zaman, buna, "hayır" cevabı, an
cak 5 üyenin oyuyla ve kararıyla verilebilecektir. 

Bununla şunu söylemek istiyorum : Türkiye, ortak üye statüsü bakımından üzerinde dur
duğu bütün konularda, uzun müzakerelerden sonra, gerekli sonuca ulaşmıştır, bütün faaliyet
lere katılma olanağını sağlamıştır ve Türkiye'nin kendisi bakımından bir yükümlülüğü olma-. 
yacaktır. Türkiye, askerî faaliyetlerden, istediğine katılacaktır; yani çağrı yapıldığı zaman, is
terse katılabilecek, isterse katılmayacaktır; böylesine bir serbesti getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, yeni Avrupa mimarisinde ve Avrupanın gelişmesinde, Tür
kiye'nin dışarıda kalmasının sakıncaları Hükümetçe değerlendirilmiş ve Hükümet olarak böy
le bir ortaklık anlaşmasının kabul edilmesi kararına varılmıştır. Tekrar ediyorum : Kendilerine, 
bunun geçici bir süre için kabul edildiği, Türkiye'nin böyle bir statüyü sürekli kabul etemeye-
ceği ifade edilmiştir. Zaten, Türkiye'nin istediği zaman çıkma olanağıda elinde bulunmaktadır. 

Tabiî, bu arada, Avrupa'da, savunma sanayileri ve silah imalat projeleri konusunda faali
yet gösteren Bağımsız Avrupa Programı Grubu ile, Avrupa Grubunun faaliyetleri de, Batı Av
rupa Birliğine devredilmiştir. Bu alanda, ortak üyelerin müktesep hakları dikkate alınarak, or
tak üyeler, veto hakkı da dahil tam üye statüsünde olacaklardır. Bilindiği üzere, bu iki kuruluş 
da, ittifakın, Avrupa üyelerinin işbirliği yaptığı örgütlerdir. 
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Bütün bu görüşmelerde, çalışmalarda, müzakerelerde, arkadaşlarımız, Bakanlıktan ve Hü
kümetten aldıkları direftiflerle, ortak üyelik ile tam üyelik arasındaki farkları en az düzeye in
dirme çabasında olmuşlardır ve bunda da -biraz önce verdiğim bilgiler çerçevesinde- başarılı 
olunmuştur. Buradaki temsil, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimizin çok üzerindedir, çok daha 
ileri düzeydedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, bugün Avrupa, bir bütünleşme süreci için
dedir. Bu bütünleşme sürecine, güvenlik, savunma ve dış politika konuları da dahil edilmiştir. 
Türkiye, başından beri, Avrupa'nın bütünleşmesini desteklemiş ve bunun bir parçası olma is
teğini söyleye gelmiştir. Batı Avrupa Birliği, işte böyle bir sürecin hem savunma boyutunu oluş
turmak hem de üyesi olduğumuz Kuzey Atlantik İttifakının Avrupa bacağını güçlendirmek için 
oluşturulmuş bir araçtır. Türkiye, diğer iki ortak üye (Norveç ve İzlanda) gibi bu sürecin dışın
da kalamayacağını düşünmüştür. Dışında kalması, Avrupa bütünleşmesi sürecinin, daha ba
şından itibaren, dışında kalması anlamına gelirdi. 

Şunu hemen belirtmekte yarar görüyorum : Türkiye, tam üyeliği 1987'den beri amaçla
maktadır ve bu amaçtan hiçbir şekilde bir sapma ya da vazgeçme söz konusu değildir; ama, 
biraz önce ayrıntılarıyla sunmaya çalıştığım gibi, Avrupa Birliği konusunda Maastricht'te alı
nan karar çerçevesinde, Türkiye'nin önündeki seçenek, ya hiçbir şekilde ilgilenmemek, bunun 
dışında kalmaktı ya da ortak üyeliği tam bir katılımla sağlayabilmekti. Hükümet olarak, ortak 
üyeliğin, tam bir katılımla, olabildiğince tam bir katılımla sağlanmasının Türkiye açısından 
yararı olduğuna kararverilmiş ve bu müzakere böyle yürütülmüştür. Bununla ilgili olarak, 20 
Kasımda, Roma'da, gerek ortaklık belgesi gerek mutabakat muhtırası Dışişleri Bakanları tara
fından imzalanacaktır. Bu toplantı sırasında, Yunanistan'ın tam üyeliği de sağlanmış olacak
tır. Düşünüyoruz ki, Yunanistan'ın tam üye olması ve Türkiye'nin tümüyle dışarıda kalması 
durumunda -Avrupa Topluluğunda karşılaşılan sorunlar ve engeller dikkate alındığında- çok 
daha büyük sorunlarla ve engellerle karşılaşılacağı açıktır. Bu nedenle de, en üst düzeyde bir 
katılımla ortak üyeliğin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkanım, dünkü gündem dışı konuşmaya daha sonra cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, dünkü gündem dışı konuşmayla ilgili açıklamalarını bilahara 

takdim edeceğini ifade ediyorlar. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Hükümetin bu açıklaması üzerine, İçtüzük gereğince, gruplarımıza söz hakkın doğmuş 

bulunmaktadır. 
İlk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Dinçerler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Bilget'e, dünkü konuşmasından ötürü önce teşekkür etmek isterim. Gerçekten, Par

lamentomuzun, üzerinde hassasiyetle durması gereken fevkalade Önemli bir konuyu gündeme 
getirdiler ve aşağı yukarı bir senedir devam eden bir didişmeyi, bir çatışmayı, ciddî bir kavgayı, 
huzurunuzda gayet güzel bir şekilde takdim ettiler. 

Yalnız, konuşmamın hemen başında, Sayın Bakanın, Sayın Bilget'in dile getirdiği mesele
ye daha sonra cevap-verme takdirini yadırgıyorum. Aslında, dünkü sözünde, konuşmaya bu
gün cevap vereceğini ifade etmişti; ama Avrupa Parlamentosuyla ilgili herhangi bir şey söylemedi. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkanıma bugün cevap 
vereceğimi arz ettim; o, ayrı bir konudur. Gündem dışı bir konuşmaya, Hükümet, o gün veya 
başka bir gün cevap verebilir. Sayın Başkana bugün yanıt vereceğimi arz ettim; bu konu bittik
ten sonra o konuda da görüşümü söyleyeceğim. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Sayın Başkanım, öyle anlaşılıyor ki o zaman, usul 
gereğince, Sayın Bakanın cevabından sonra bize bir cevap hakkı doğuyor. Takdirinize sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, gruplara açıklama hakkı, Hükümetin bu açıklaması münasebetiy
le doğmuştur. Malumuâliniz, Hükümet, yapılmış bulunan gündem dışı bir konuşmaya, aynı 
oturumda ya da bir sonraki birleşimde cevap verebilir; bu cevap yeni bir cevap hakkı doğurmaz. 

Devam buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yeni öğreniyor!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz, verilecek cevabı da 

tahmin ederek, söyleyeceklerimizi söyleyelim. 
Sayın Bakana, şimdiki açıklamaları için gerçekten teşekkür ediyorum. Zaten, bizim ger

çekten itiraz ettiğimiz ve kabul etmediğimiz bazı şeyleri aslında itiraf ettiler; müsaade ederse
niz onları teker teker açıklayacağım. 

Bunlara geçmeden önce, şunu açıklamak istiyorum; bundan kısa bir süre önce Avrupa 
Konseyi Parlamentosu Başkanı Sayın Martinez Türkiye'ye geldi; çok yüksek seviyeli görüşme
ler yaptı ve 6 gelmeden önce de bendeniz burada gündem dışı bir konuşma yaparak, Avrupa-
nın yeniden inşası veya Avrupa'nın geleceğinin inşası konusunda görüşlerimi, endişelerimi dile 
getirdim. Bu konuşmamda özetle, Avrupa'daki felsefenin, düşüncenin, iktisadî ve siyasî birleş
menin vesairenin büyük bir kargaşa yarattığını ve bu şartlar altında, beklediğimiz, onların da 
beklediği, "Büyük Avrupa'nın oluşmasının zorlandığını, gecikeceğini; hatta özellikle sadece 
batı Hıristiyanlığına dayalı bir birleşme felsefesinin kavrayıcı olmayacağını, kucaklayıcı olma
yacağını ve çok daraltıcı olacağını ifade etmiştim. Onun üzerine de, Sayın Martinez, daha son
raki konuşmalarında, Türkiye'deki ve Avrupa'daki konuşmalarında çok net ve açık bir şekil
de, çok tekrarlanan bir sözü tekrarladı; o da, "Türkiyesiz Avrupa olamaz." 

" Evet, bugün Avrupa'nın geldiği nokta burasıdır, bunu biliyoruz. Sanıyorum, bu konuş
malarda ve bu görüşmelerde de bu nokta teyit edilmiştir; yani hadiseyi, ne şu yaptı ne bu yaptı 
değil de, gerçekten, biraz da Avrupa'nın kendi menfaati bu noktaya getirmiştir. 

Gene kısa bir açıklama yapmak istiyorum : Burada dış politika konuşulduğu zaman, ge
nellikle doğrudan doğruya Sayın Dışişleri Bakanına, Dışişleri Bakanlığına (yani oradaki bü-
rakratlara) bazı tavsiyelerde veya tenkitlerde bulunuluyor. 

Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki, aslında, dış politikanın ve genel olarak tüm politi
kanın sorumlusu, dış politika konusunda, bilhassa güvenlik konusunda takdiri, tercihi, tespiti, 
gelişmeleri yapan, iradeyi beyan eden, Hükümetin kendisidir ve Başbakandır. Tabiî, bu politi
kaların yürütücüsü ve sorumlusu da, şüphesiz Sayın Bakan ve Bakanlıktır. Dolayısıyla, gerek 
tenkitler gerek tavsiyeler, her halükârda, başta Hükümetin kendisinedir, sonra da, şüphesiz, 
Sayın Bakanadır. 

Dün, Sayın Bilget, Avrupa Topluluğunun parlamento kanadındaki meseleyi gündeme ge
tirdi ve gerçekten, ortak parlamento komitesinin çok sıkıştığını ve bir senedir bir toplantının-
dışında toplantı dahi yapamadığını ifade etti. Ayrıca, bir problemin süregeldiğini ve Hüküme
tin bu probleme katkıda bulunmadığını çok açık ve seçik bir şekilde ortaya koydu. Bu arada 
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da, 9 Kasımda ortak konsey toplandı. Tabiî olarak beklenirdi ki, süregelen bu problem, ortak 
konseyin meselesi haline gelsin, orada görüşülsün; sadece, bizim, Avrupa Topluluğuna girişi
miz, çıkışımız ve hükümetlerarası götürülen meseleler değil, şu anda en yetkili organ olan bu 
organda parlamentolararası ilişkiler de konuşulsun. Fakat, açıklamalardan öyle anlıyoruz ki, 
-eğer daha başka şeyler yoksa- bu mesele orada gündeme getirilmemiştir. Getirilmeyen mesele 
nedir. Avrupa Parlamentosu ne yapıyor; ne istiyor; Türkiye'yi nasıl görüyor? Asıl mesele orada... 

Sayın Bilget'in, dün buraya getirdiği konulardan üç dört tanesini hatırlarsak, Avrupa Kon
seyi bizi nasıl görüyor, ne istiyor?.. Bir kere, Türkiye'ye baktığı zaman, "Türkiye'nin güneydo
ğusunda savaş hali var" diyor ve sanki, savaş haline de âdeta, o parlamento kendisi karar veri
yor; meseleye, öyle bir anlayış tarzıyla bakıyor. Başka ne istiyor? Diyor ki, "Türkiye'nin gü
neydoğu meselesini, hatta Kürt realitesini halledebilmek için, uluslararası bir konferans topla
yın." Yani, Hükümet, bunu, neye müdahale sayıyor veya neye müdahale saymıyor, onu da bil
miyorum. Yani, Avrupa Parlamentosunun veya herhangi bir parlamentonun, kendi yetkilerini 
ne kadar aşıp aşmadığının tartışılması, en azından gündeme getirilmesi gerekiyor. O parlamento 
ne yapıyor? Diyor ki, "Türk Devleti, yargısız infaz yapıyor" gene Sayın Bilget'in ifadesiyle, 
"Yargılamasız idamlar yapıyor" diyor ve Türkiye'den, insan haklarına riayet istiyor. Avrupa 
Parlamentosu bunları istiyor; ama, bunları isterken de çok ayrıcalıklı davranıyor; yani, âdeta, 
"ölen insanların hakkını değil de, öldürenlerin hakkını niye vermiyorsunuz?" diye üzerimize# 

geliyor. 
Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, orada, bu derece, her yönüyle, Türkiye'yi, Türk dış siyasetini 

ve geleceğimizi ilgilendiren bir konu gündeme gelmiyor. Doğrusu, bunu yadırgamamak müm
kün değil. Belki, Sayın Bakan, vereceği cevaplarda bu konuya da açıklık getirirler. Hatta, şöyle 
bir abartılı benzetmeye de gidebiliriz : Avrupa Parlamentosu, uzun zamandan beri gösterdiği 
tutumuyla, sanki, Avrupa'nın parlamentosu değil de, Barzani ve Talabani tarafından, Kuzey 
Irak'ta seçtirilen parlamentonun kendisiymiş gibi mütalaalar serd ediyor. Bunu yadırgamamak 
mümkün mü? Buna cevap vermemek mümkün mü? Buna müdahale etmemek mümkün mü? 

Şimdi, hem parlamento kanadının hem hükümet kanadının işlerini görüşmek üzere yapı
lan ortaklık konseyinden ne çıkıyor? İşte, çıkan belgeyi elimde görüyorsunuz, bizde de var; 
sağ olsunlar, temin ettik... Bakınız, burada hepimizin bildiği ve yaşadığı konulara ilaveten, Kıbrıs 
konsuna da iki büyük paragrafla yer vermiş. 

Arkadaşlar, şimdi, mahiyetine geçmeden evvel şeklini söyeleceğim. Sizler çok iyi hatırla
yacaksınız, biz de hatırlıyoruz, 1989 senesinde, Sayın Mesut Yılmaz'ın Dışişleri Bakanıltğı dö
neminde, böyle bir toplantıda bir tek cümle vardı, "Kıbrıs meselesi, Türkiye ile Avrupa Toplu
luğunun ilişkilerini ilgilendirir" diyordu, ikinci bir cümle yoktu ve Sayın Yılmaz toplantıyı terk 
etti. 

Evet, "bu mesele, sizin meseleniz değil; bu meseleyi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu mese
lelerinin önüne bir ön şart olarak koyamazsınız" dedi ve toplantıyı terk etti. Hatırlarsanız, 
Konsey toplanmadı, Ortaklık Konseyi toplantısı bitti, yarıda kaldı yani. 

Şimdi, bir ona bakıyoruz, bir de bugünkü metne bakıyoruz... Sayın Bakan da ifade ettiler 
buradan; çok net ve açık bir ifadeyle, "Avrupa Topluluğu, Kıbrıs'taki mevcut durumu kabul 
etmiyor, kabul edilebilir bulmuyor" diyor. Bu yetmiyor, "Biz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin 774 sayılı kararını destekliyoruz" diyor. Nedir bu?; bu Gali'nin Denktaş'a, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetine, özellikle toprak konusu da dahil olmak üzere, Anayasal konular, göç-
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men konulan ve diğer konulardaki dayatmasının, Avrupa Topluluğunca kabulüdür; yani, Tür
kiye'nin hareket alanını son derece daraltan bir politikanın Avrupa Topluluğunca benimsen
mesinin ilanıdır ve. bu toplantı devam ediyor!.. Ortak basın açıklamasında -o da var burada-
Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki rezervinden bahsedilmiyor; sadece, başbakanlar, bakanlar, Av
rupa Topluluğu Başkanıyla, komisyonlar da aralarında toplansın, gümrük birliği, diğer temen
niler vesaire, bilinen konular yazılıyor; ama denilmiyor ki, "Biz, Kıbrıs konusuna girmenizi 
kabul etmiyoruz; biz, Gali'nin dayatmasının, Avrupa Topluluğunun görüşü haline gelmesini 
kabul etmiyoruz." Böyle bir ifade yok... 

Bence, bu, dış politikamızda, özellikle Kıbrıs politikamızda bugüne kadarki en büyük ge
riye gidiştir. Net olarak tekrar ifade ediyorum : Avrupa Topluluğu ile Türkiye'nin ilişkilerinin 
önüne, âdeta bizim zımnî rızamızla, itiraz etmemek kaydıyla -biraz abartılı ifade ediyorum belki-
bir büyük engeli kendimiz koymuş oluyoruz. 

Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu, sanıyorum, Sayın Bakan cevaplayacaklardır. 
iki davranış farkını da bir kere daha gözünüzün önüne getirmek istiyorum. 

Şimdi, bir taraftan, Avrupa Parlamentosu, bunlarla uğraşırken, Türkiye'ye karşı tutumu 
bu iken, öbür taraftan, hayretle her zaman, geldik, burada anlattık, izledik, Avrupa'nın için
deki, kalbindeki -insan hakları meselesiyle, Türkiye'nin güneydogusuyla, Irak'ın kuzeyiyle 
ilgilenirken- Bosna-Hersek meselesini bir türlü göremiyor; bakıyor, ama göremiyor! "Orada 
vahşet var" diyen Ortodoks papazını, Katolik papazını, hatta. Papa'nın kendisini unutuyor; 
her şeyi unutuyor... Her gün orada insanlar öldürülüyor, insanların dizleri oyuluyor, gözleri 
oyuluyor, bebeklerin kafalarıyla top gibi oynanıyor; bunlar, Batı basınında, Avrupa'da ve Ame
rika'da her gün yazılıyor çiziliyor; Avrupa'nın en büyük televizyon şirketleri, Bosna-Hersek'i 
özel diziler haline getiriyor; herkes görüyor; ama, Avrupa Parlamentosu görmüyor!.. Ne Av
rupa Parlamentosu görüyor ne Avrupa Konseyi Parlamentosu görüyor. 

Avrupa Konseyi Parlamentosunda daha geçen gün yaşadığımız bir olay : Sayın bakanın 
da Başkanlık yaptığı dönemde -Türk Dışişleri Bakanı olarak değil, Bakanlar Komitesi Başkanı 
sıfatıyla- eski bir parlamento başkanı şu ifadede bulunuyor : "Sayın Başkan, Avrupa Konseyi
nin veya başkalarının -yani kim olursa olsun- gücü, Bosna-Hersek'teki meseleyi çözmeye yetmez" 
diyor; yani, aczini ifade ediyor Avrupa Konseyi Parlamentosunun. Fakat, öbür tarafta, Avru
pa Parlamentosuna dahil olan ülkelerin çok kuvvetli imkânları var, bağları var ve arkasından 
da, şimdi geleceğimiz BAB meselesi var. Onu görmüyorlar; ama, bunu görüyorlar!.. Şimdi, 
bu ikiyüzlülüğü diyeceğim müsaade ederseniz -çifte standart diyorlar; bunun Türkçesi, 
ikiyüzlülük- bunu nasıl izah edeceğiz ve buna niye müdahale etmiyoruz, niye dikkatlerini çek
miyoruz, bunu anlamak mümkün değil! Bosna-Hersek meselesini daha fazla karıştırmak iste
miyorum. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bu araya bir de şunu sıkıştırmakta fayda görüyorum : işte," Or
taklık Konseyi Başkanı veya Konsey Başkanı Hurd'un açıklamaları burada... Endişelerimizi 
dilç̂  getirdik. 

Bir taraftan bu olurken, "acaba Amerika'da ne oluyor?" diye bakarsanız, şuradan bir 
metin okumak istiyorum, tabiî, doğruluğunun tahkik edilmesi lazım; ben, Anadolu Ajansının . 
yayımlarından aldım, onlar da Yunanistan'da bir gazeteden almışlar. Dünkü, Yunan Nesimu-
rini Gazetesinde Clinton'a atfen -doğru olmayabilir, ben bilemem, Anadolu Ajansının metnini 
okuyorum size- şu ifade var : "Kıbrıs'taki yasa dışı işgalin sona ermesinde, Amerika Birleşik 

- ' . ' . . l ' —378— " 



T.B.M.M. B : 26 1 2 . 1 1 . 1 9 9 2 0 : 1 

Devletlerinin, hem manevî yükümlülüğü hem de millî güvenlik açısından çıkarları vardır. Hü
kümetimin dış politikasının öncelikli konularından birisi olacak olan Kıbrıs sorunu hakkında 
Avrupa Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerle birlikte çalışarak, bu trajedinin kalıcı bir çözümü 
için baskı yapacağım..." Nereye; Türkiye'ye ve herkese belki. Avrupa Topluluğunun görüşü ne? 
Biraz evvel ifade ettik, Gali'nin görüşü. "Clinton, bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri
nin Yunanistan ve Türkiye'ye verdiği askerî yardım oranında 7/10 dengesinin, bölgede barış 
ve istikrara katkısı olduğuna inandığını da belirtti. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki Yunan asıllıların seçimlerde kendisine verdikleri destek
ten ötürü teşekkürlerini de dile getiren Clinton, 'Yunan halkına, iki ülke ilişkilerinin yakın ve 
üretken olmaları için çalışacağıma dair güvence vermek isterim' ifadesini kullandı." 

Sayın Hükümet, yeni ABD Başkanından, ülkemiz ve halkımız için acaba ne güvence aldı 
veya alacak, eğer bu ifadeler doğruysa? Yunanlılar güvence almışlar- diye soruyorum. Şu ana 
kadar görünen hiç. Çünkü, bizim edindiğimiz bilgilere göre, yeni seçilen ABD Başkanıyla, Hü
kümetin çok ciddî bir teması olmadı ve oyunu tamamen, Bush'un kazanacağına göre oynadı. 
Böylece, bize, tabiî, güvence yerine, muhtemelen daha ağır baskılar gelebilir diye düşünüyorum. 

Tabiî, şöyle bir sual da akla geliyor : Hükümetimiz, acaba, "Amerika Birleşik devletleri 
Başkanları göreve başlayacakları döneme kadar ve göreve başladıktan sonraki kısa bir dönem 
içerisinde -onların kendi tabiriyle- bir balayı dönemi yaşarlar; o dönemde verdikleri sözleri de 
genellikle unuturlar; dolayısıyla biz, nasıl olsa işimizi görürüz" diye mi böyle bir ihmalin içe
risine girdi? Onu da bilmiyoruz. 

Bunu niye gündeme getirdim?; Yani, Avrupa'da bunlar olurken, Amerika'da da çok farklı 
şeyler olmuyor ve dolayısıyla birbirine de çok bağlı konular olarak önümüze bir problem geti
riyor, bir değişiklik getiriyor. 

Gelelim, müsaade ederseniz, BAB meselesine. Sayın Bakan da ifade ettiler -biz de biliyo
ruz, hepimiz biliyoruz- BAB, âdeta, Amerika Birleşik Devletlerini dışarıda bırakan askerî bir 
pakt. Bu pakt, Avrupalıların paktı; yani, ortak değil de, Pasifik'in öte tarafı, bu tarafıyok, 
sadece Avrupa tarafında bir ortak pakt olarak ortaya çıkmış. Bunun için çeşitli görüşmeler 
olmuş, bize ortaklık teklif etmişler, Norveç'e ortaklık teklif etmişler,. NATO üyelerine teklif 
etmişler. Bizim dönemimizde oldu bu ortaklık teklifi. 

Nedir bu ortaklık teklifi? Biraz evvel Sayın Bakan en gelişmiş halini ifade etti : Her şeye 
katılıyorsunuz; sizi askerî harekâta çağırırlarsa, isterseniz katılıyorsunuz, isterseniz katılmıyor
sunuz; ama, unutmayın ki, askerî harekâta karar verme işine sizi dahil etmiyorlar, onlar kendi
leri karar veriyor; siz, askerî harekâta isterseniz katılıyorsunuz. Yani, kararın, iradenin, terci
hin, takdirin, her şeyin dışındasmız, politikanın dışındasmız; ama, ondan sonraki her mükel
lefiyetin içindesiniz. Müsaade ederseniz, biz buna, Türkçe tabiriyle, "seyirci üyelik" diyelim, 
hatta "ikinci sınıf üyelik" diyelim. 

Bizim dönemimizde, bu, iki kez reddedildi. Hatta, Sayın Bakanın kendileri, eğer yanlış 
hatırlamıyorsam, buradan, bu kürsüden, böyle bir üyeliği Türkiye'nin kabul etmeyeceğini, bu
nun Türkiye'yi rencide edeceğini iki kez ifade ettiler. Norveç'e teklif edilen bu üyeliği, Norveç, 
eski tabirle, kemalî asaletle reddetti, "ya hep ya hiç" dedi. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, toparlamanızı rica ediyorum. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
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Ama, Türkiye, böyle ikinci sınıf üyeliği, herhangi bir Avrupa organizasyonunun içinde 
-ilk defa- ikinci sınıf üye olma durumunu kabul etti. Müsaade ederseniz, böyle bir sıkıntının, 
böyle bir kabulün şerefini, biz, size verelim, bu şerefi hiç kimse yüklenmesin! 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz; Muhtemelen, bu davranışımızla, Avrupa Topluluğuna 
üyeliğimizi de tehlikeye attık, yeni bir tehlikeye attık. Çok açık seçik diyecekler ki: "Siz, BAB'ta 
ikinci sınıf üyeliği kabul ettiniz. Zaten otuz senedir. 1964'ten beri de ortak üyesiniz; benzer 
sıfatla, benzer özellikleri olan bir üyelik, o da. öyleyse, siz zaten bu işlere alıştınız, devam edin. 

Bu, çok basit bir gerekçe, çok da kolay anlatılabilir bir gerekçedir. Burada uzatmak iste
miyorum, başka sebepleri de üst üste koyarsanız, muhtemelen, Avrupa Topluluğuna tam üyeli
ğimizi de suya düşürdük. Zaten Sayın Bakanın deminki izahından da, enteresan bir nokta or
taya çıkıyor : Sayın Bakan diyor ki, "Eğer, Avrupa Topluluğuna üye olmazsak, çekileceğiz." 

Bir nokta daha var : Bunu Norveç kabul etmiyor; ama, Türkiye kabul ediyor. Niye?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Gaziantep) — Norveç imzaladı efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Ortaklığı imzalıyor mu?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — İmzalıyor; niye yanlış söylü

yorsunuz?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Onu şimdi öğreniyoruz. Yani, o zaman, entere

san gelişmeler olmuş demektir, onları da dinleriz. 
Tahminim şudur : Bence, Norveç'in olayından ziyade, bizim kabulümüz, Yunanistan'ın 

tam üye olarak girme durumudur. Yunanistan'ın olduğu herhangi bir yerde bizim olmamamız 
halinin kötülüğü yıllardır söylenir ve klasik bir politikadır. Bence, bu politikanın tuzağına dü
şülmüştür. Aslında, belki, bu işin kabul edilmemesi, bizim için, gerek AT'a, gerekse BAB'a 
tam üyelik için çok daha sağlam bir zemin oluşturacaktı. 

Bize sorarsanız -Sayın İnönü'nün ifadesiyle- bu, bir aldatmacadır, kandırmacadır ve ma-
salcılıktır; yani, orada kazandığımız çok fazla bir şey yok; ama, dönüp geldiğimiz zaman, Türk 
kamuoyuna diyoruz ki, "çok şey kazandık." kendi kendimizi kandırıyoruz ve müsaade ederse
niz, diyelim ki, Hükümet kendi kendini kandırıyor. Eğer, Avrupa böyle, Amerika böyle, BAB 
böyle İse; bunları üst üste toplarsanız, Türkiye'nin dış itibarında çok büyük gelişmeler beklen
mesine rağmen beklenti gerçekleşmemiştir. Türkiye'nin kendisinin getirdiği büyüklük var şu 
anda. Baştan da söyledim. Avrupa, Türkiyesiz olamaz; herkes, Türkiye'yi güçlü görüyor; ama, 
itibar noktasında bir gerileme var. İşte, bu üyeliğin kendisi de, bunun bir ölçüsüdür. 

Müsaadenizle -kabul edersiniz veya etmezsiniz -sözlerimi şöyle tamamlayayım : On yılda 
inşa etmek, yapmak, gerçekten çok önemli, çok zor bir şey -yapmak için on yıl da yetmiyör-
ama, bazı şeyleri yıkmak için on ay kâfi geliyor! 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Sait Kemal Mimaroğlu; buyu

run. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; Sayın Dışişleri Bakanımızın, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve 
diğer konularda verdiği izahat üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirt
mek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Her şeyden önce, yaptığı çalışmalar ve verdiği izahat dolayısıyla, Sayın Dışişleri Bakanı
mıza şükranlarımızı sunarım. Ayrıca, bu konuda görüşlerini belirten ve Anamuhalefet adına 
konuşan Sayın Dinçerler arkadaşıma da şükran sunarım. 

Müsaade ederseniz, Önce, Batı Avrupa Birliği hakkındaki yaklaşımımızı kısaca belirtece
ğim; sonra, Ortak Pazara yönelik görüşümüzü dile getireceğim; sonra, Kıbrıs ve Batı ilişkileri
ne değineceğim ve son olarak da, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye yönelik tutumuna çok 
kısa olarak değineceğim.. & 

Biz, meseleyi şöyle görüyoruz : Soğuk savaşın.sona ermesi, Sovyet Rusya'nın tarih sahne
sinden silinmesi ve Sovyet peyklerinin yeni statüleri içinde hayatlarını sürdürmesi, hiç şüphe 
yok, bütün dünya toplumlarını, devletleri ve bu arz üzerinde yaşayan insanları, hem ideolojik 
olarak hem siyasî olarak son derece etkilemiştir. Devletler, Sovyet Rusya potansiyelinin dünya 
arenasından kaybolmasından sonra, yeni kontekstin (context) yarattığı yeni arayışlara başla
mışlardır; bu arayışlar, politik arayışlardır, ekonomik arayışlardır ve askerî arayışlardır, Bu ara
yışlar içinde, özellikle Avrupa, Rus tehdidinden kurtulmuş ve Rus tehdidi dışında yeni olu
şumları başlatmıştır. Bu yeni oluşumların başlaması, 1989'lara rastlıyor. 

O zaman muhalefette olan Doğru Yol Partisi olarak, Hükümeti uyardık ve "Batı Avrupa, 
siyasal, sosyal, ekonomik ve askerî arayışlar içindedir; bu arayışların dışında kalmayınız; bu 
arayışların dışında kalırsanız, Türkiye'yi tek başına bırakırsınız; Türkiye'yi, bilhassa savunma 
bloklarının dışında bırakırsınız" dedik. Bunu, muhalefet olarak, 1989-1991 yılları arasında de
falarca söyledik; fakat, Batı Avrupa, arayışlarını başlatmıştı, sonuçlandıracaktı. Nitekim, ha
len iktidarda bulunan Hükümetin güvenoyu almasından tam yirmi gün sonra, yani henüz işle
ri devralma safhasındayken, 10 Aralık 1991'de, Avrupa Topluluğu, maastricht'te yaptığı bir 
zirve toplantısında, ekonomik ve siyasî birleşme kararı yanında, son derece önemli bir karar 
daha aldı; bu karar, fevkalade sessiz sedasız alınmış bir karardı; bu karar, 1948'de kurulan ve 
1948'den o tarihe kadar, âdeta, buzdolabında saklanan, inaktif olan bir kuruluşu yeniden ha
yata getirmekti; bu, kısaca "BAB" dediğimiz Batı Avrupa Birliğiydi. Biz muhalefet olarak uya
rılarımızı yaptığımız zaman, mevcut Hükümet bu oluşumların içinde olsaydı, bugün Türkiye, 
eksik üyelikle karşı karşıya kalmayacaktı, gayet açık söylüyorum... Gayet açık söylüyorum, buna 
"eksik üyelik" diyorum; bu üyelik hakkındaki görüşümüzü de gayet açıklıkla söyleyeceğim... 
Gayet açıklıkla söyleyeceğim ve Doğru Yol Partisinin görüşlerinin Hükümetçe bilinmesini iste
yeceğim, 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Bilinmiyor mu Hükümetçe? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Hükümet başka, parti grubu başka; siz çok 

iyi bilirsiniz. 
10 Aralık 1991 tarihli zirvede alınan karar şu : Batı Avrupa Birliği, Ortak Pazarın savun

masına katkı getirmek ve -Dışişleri Bakanı arkadaşımızın belirttiği gibi- NATO kanadını da 
kuvvetlendirmek maksadıyla bir savunma paktı olarak kabul edilmiş ve gayet tabiî, Avrupa 
Topluluğu üyelerine tahsis edilmiştir; böylece, Avrupa Topluluğu dışındaki Üyelerin yolu kapa
tılmıştır; yol kapama buradan çıkıyor. Buradan, Avrupa ve Türkiye için son derece önemli so
nuçlar çıkmaktadır. 

Birinci sonuç şudur: İşin başlangıcından beri, savunma ittifaklarının en önemli üyesi olan 
Türkiye, tamamen kendi ihtiyarı dışında ve bu Hükümetin icrada bulunmadığı bir zaman için
de yapılan oluşumlar sonucu, ilk defa, Avrupa Savunma paktlarının dışında kalmıştır; gayet 
açıktır. 
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İkincisi: Avrupa Topluluğu ya da Avrupa Birliği, kendisine öz -Sayın Dinçerler arkada
şım gayet açık ifade ettiler- bir savunma paktı kurmuştur. NATO, artık, aktif olmayan bir ku
ruluştur ve gayet açıktır, ki sadece Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa'daki prezınsını (pre
sence) var oluşunu desteklemek için vardır; artık, başka bir nedeni de kalmamıştır. 

NATO'nun en kudretli üyesi olan Türkiye, Batı Avrupa Birliğinin ortak üyesi niteliğine 
gelmiştir. Dışişleri Bakanı arkadaşımız, bütün açıklığıyla ve tam bir berraklık içinde, ortak üye 
sıfatının getirdiği haklan ve yükümlülükleri söyledi. Ben bunlara sadece bir iki küçük şey ek
leyerek sonuca varmak istiyorum. 

Tabiîj Türkiye, toplantılara katılabilecek, öneri de yapabilecek; fakat, üye çoğunluğunun 
ya da üyelerin yarısının, artı, başkanlığı temsil eden tarafın katılımıyla, toplantılara katılama-
yabilecektir de, oy hakkı olmayacaktır, arkadaşımız söyledi. Hava tatbikatlarına, 1995 yıh so
nuna kadar katılmayacaktır. Çok önemli bir konuda daha var, o konuya sonra geleceğim. 

Türkiye, Norveç ve İzlanda'nın ortak üye olarak katılmaları, Yunanistan'ın tam üyeliğe 
girmesiyle aynı anlamda oluşacaktır, tekevvün edecektir. Çok açık söylüyorum, bu üyelik sta
tüsü, siyasî hukuk bakımından eksik bir statüdür. Eksik statüdür; çünkü, Türk siyasî hukuku, 
tam üyeliği bilir. Tam üyelik, üyenin, kuruluşun bütün yükümlülüklerine katlandığı ve bütün 
haklarına sahip olduğu bir terimi ifade eder. Burada, Türkiye, kuruluşun bütün haklarından 
yararlanır bir nitelikte değildir, çok açık söylüyorum. 

Türkiye, eksik üye statüsüne layık ve müstahak olmayacak kadar büyüktür. (Alkışlar) 
Türkiye, ortak üyelik statüsünü sonuna kadar sürdüremez. Bu itibarla, Doğru Yol Partisi 

Grubu, bu üyelik sıfatına, bunun geçici olması ve en kısa zamanda tam üyeliğe dönüşmesi ka
yıt ve şartıyla razıdır. 

Nitekim, Dışişleri Bakanı arkadaşımız belirtti; "bu, geçici bir statüsüdür; biz, bunun bir 
an evvel tam üyelik haline dönüşmesi için gerekli bütün çalışmaları yapacağız" dedi. Yani, he
def, tam üyeliktir. Yalnız, çok büyük bir engel getirmiş zirve, fevkalade büyük bir engel getir-. 
miş : BAB?ı, buzdolabından çıkarmış, Avrupa Birliği haline getirmiş, Ortak Pazar haline ge
tirmiş, bunları birbirine bağlamış ve olay fevkalade güçleşmiştir. 

Tekrar ifade ediyorum, tekrar açıklıkla söylüyorum : Bugün karşılaştığımız siyasî handi
kap, bu Hükümetin.zamanına ait değildir, bu Hükümetle ilgili değildir ve mevcut statü, bu 
Hükümetin hiçbir taksiratı olmadan oluşmuş bir statüdür. Hükümetimiz, mevcut şartlarda ya
pılabileceği yapmıştır. Doğru Yol Partisi Grubu olarak temennimiz, tam üyelik statüsünün bir 
an evvel gerçekleşmesidir. 

Buradan, Türk-Yunan ilişkilerinin uluslararası forumlardaki durumuna geçmek istiyorum. 
Bir hüküm var -demin söylediğim- deniliyor ki, "İzlanda, Norveç ve Türkiye'nin ortak üyeliği, 
Yunanistan'ın tam üyeliğinin oluştuğu anda oluşur." 

Uluslararası arena, Türkiye'nin dünyayla ilişkilerini, Yunanistan'la ilişkilerimize bağlamak 
temayülündedir, Türkiye'nin uluslararası forumlarla ilişkilerini Kıbrıs sorununa bağlamakta
dır ve bu, eskiden de vardı, bundan önce de vardı, çok daha ağır şekilde vardı, bugün de vardır. 

Türkiye'nin temel amacı -Türkiye olarak bunu yapmaya mecburuz- şu olmalıdır : Biz, dün
yayla ilişkilerimizi düzenlerken, Yunanistan ve Yunanistan'la ilişkilerimiz ölçü olamaz. Gayet • 
tabiî, Yunanistan'ın Ortak Pazar üyesi olması, Türkiye bakımından fevkalade büyük bir 
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handikap oluşturmuştur. Ortak Pazar, bütün gücüyle, Yunanistan'ın taleplerini, âdeta, destek
leme görevi yüklenmiştir. Bu itibarla, Dışişleri Bakanı arkadaşımızın son toplantıda, Yunan 
görüşlerini bertaraf eden -birkaç bakan tarafından da olsa- tutumu fevkalade övgüye layıktır. 
Türkiye, Yunanistan'ı, Türkiye-dünya ilişkilerinde bir faktör olarak bulunmaktan çıkarmak 
mecburiyetindedir; Yunanistan bir faktör olarak kaldıkça, Türkiye, ilişkilerini tanzimde fevka
lade güçlük çekecektir. 

Ortak Pazar - Türkiye ilişkilerine iki kelimeyle değinmek istiyorum, izin verirseniz. Şüp
hesiz, Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır; Avrupa, Türkiyesiz olmaz; fakat, bence, Türkiye, 
Ortak Pazara girme bakımından son derece ısrarlı, son derece baskılı tutumunu terk etmelidir. 
Tekrar söylüyorum : Türkiye, büyük devlettir. Hele, açılan son ufuklarla, bundan evvel de ol
duğu gibi, bugün de diğer Türk devletleriyle yürütülen politika, Türkiye'nin dünya forumla
rında ne kadar büyük bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye, bu ağırlığı kul
lanacaktır. Türkiye, bugün yapılmakta olduğu gibi, ekonomisini en iyi şekilde yürütmeye çalı
şacaktır; Türkiye, insan haklarında perfection'a varmaya çalışacaktır. Türkiye'nin, bunları yaptığı 
takdirde, hiçbir şekilde ısrara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu bakımdan, Ortak Pazarla 
ilişkilerimizde fazla istekkâr davranmanın yararı olmadığını düşünüyoruz; ama, Türkiye, Av
rupa'nın bir parçasıdır, vazgeçilmez bir parçasıdır ve Avrupa, bugün, bunun kesin bilinci 
içindedir. 

tzin verirseniz, sözlerimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü birleşiminde haklı şi
kâyetlerini dile getiren Aydın Milletvekili ve Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Eş-
başkanı Tunç Bilget arkadaşımın mülahazalarına eklemeler yaparak bitirmek istiyorum. 

Avrupa Parlamentosu, Türkiye hakkında -arkadaşımızın dün ayrıntılı olarak dile getirdi
ği gibi- birtakım saldırılarda ve isteklerde bulunmaktadır. Ben, kesinlikle, bunları hiç tekrar 
etmeyi düşünmüyorum; ben, şunu söylüyorum : Avrupa Parlamentosu, yetkisi olmayan, ay
lak, işsiz, statüsü belirsiz, iş arayan bir heyettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu heyetin mu
hatabı değildir; gayet açık söylüyorum, bu heyetin muhatabı değildir. Bu heyet, kendisine statü 
anyor. Maastricht anlaşmasının Avrupa içinde çıkardığı tepkiler ve Avrupa Birliği içindeki bir-
liksizlikler içinde, bu Parlamento, kendisine dışarıda iş arayan bir aylak parlamento mahiye
tindedir. Bu Parlamentonun Türkiye'ye yönelik mülahazaları, özel hukukta da, siyaset huku
kunda da keenlemyekündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bunları, yok sayar; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bunları, yok sayar. 

Uluslararası hukukta, yok sayılan işlemlere karşılık verilmez; temel kural budur. Yok sayı
lan işleme karşılık verilmez; yoktur o, yoktur ve yok sayılan işleme karşılık verilmez. 

Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonundaki grubumuz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından seçilmiştir, Türkiye Büyük Millet Melisi adına hareket eder, onun tam desteğine 
sahiptir; bunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Biz, Avrupa Konseyinde de karşılaşıyoruz; Sayın Dinçerler arkadaşım söyledi; Avrupa Par
lamentosu ve hatta Avrupa Konseyi, kendi içindeki insan hakları ihlallerine, kendi içindeki an
tidemokratik meselelere, orada çalışan işçilerimizin maruz kaldıkları mezalime el atsın; Avru
pa Parlamentosu, Bosna-Hersek'te, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etmekte olan ve 
her aşamada, Türk Hükümetinin ve Türk Parlamentosunun dile getirdiği, ırk kıyımına, din 
kıyımına son versin; kendi içindeki anlaşmazlıkları bir sonuca bağlasın. Türkiye'deki olaylara 
karışmanın hiçbir yararı yoktur ve bunlar, yok tasarruflardır. Tekrar ediyorum, yok tasarrufa 
cevap verilemez. 
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Bu itibarla, arkadaşlarımıza tam desteğimizi belirtir, metanetle, sabırla ve bilgiyle bunları 
karşılamanın uygun olduğunu söyler ve tam desteğin batahsis mevcut olduğunu tekrarlarım. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, izmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman; bu

yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; konu üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına, hepinizi, 
saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, bir iki konuda düşüncelerimi açık bir dille belirtmek istiyo
rum. Sayın Dinçerler, Genel Başkanımız Sayın İnönü'nün adını öyle bir üslup içinde telaffuz 
ettiler ki, sanki aynı fikirleri düşünüyormuş intibaını verdiler! Bunu anlamak mümkün değil
dir. Bunu hangi düşünce tarzında ifade ettiler; öğrenmek istiyoruz. 

Ayrıca, Türkiye, dış politikalarında taviz vermeden, haksız davranışlara karşı duygu ve 
düşüncelerini açık açık ortaya koyarak, Avrupa Topluluğuna girmek için hedef üzerindedir. 

Değerli sözcü Sayın Mimaroğlu'nun açıklamasına aynen katılıyoruz. Türkiye, ısrarcı tu
tumu bırakmalıdır. Türkiye'nin gerçek değeri, o zaman daha iyi anlaşılacaktır. 

Sayın Bilget'in açıklamalarına katıldığımızı belirtmek istiyorum. Halkımızın oylarıyla bu
rada temsil edilen milletvekillerine saygısız davranan düşüncelere, derhal, mütenasip eşdille yanıt 
verilmelidir. '-

Ortaklık anlaşmasının imzalanmasından bu yana, geçenlerde, Avrupa Topluluğu Ortak
lık Konseyi 33 üncü toplantısı 9 Kasım'da Brüksel'de gerçekleşmiştir. Bu toplantı, oniki yıldan 
bu yana, somut adımların atıldığı önemli bir toplantı olmuştur. Türk Hükümeti, halkıyla be
raber, temel hedef olarak, en kısa zamanda Ortak Pazara tam üye olma gayesini taşıdığını, 
bir başka deyimle, bu politikasını hiçbir zaman değiştirmemiş olduğunu ifade etme fırsatını 
bulmuş ve Ankara'nın çok uzun süreden beri talep ettiği ilişkilere hareketlilik ve ivme kazan
dırma amacıyla, eskisinden daha ileri bir boyutta siyasî platformların oluşturulması karar altı
na alınmıştır. Buna göre, 1964 Ankara Anlaşmasının hedefleri istikametinde, Türkiye ile Top
luluk arasında gittikçe artan ilişkileri geliştirmek olgusu da göz önünde bulundurularak, ta
rafların, önemli konuları, cumhurbaşkanı ve başbakan seviyesinde tartışabilecekleri bir siyasî 
diyalog imkânı ortaya çıkarılmıştır. 

Bu toplantıda, Türkiye'nin tam üyeliğinin tartışılmasının, gündeme gelmesi bahis konusu 
olmadığı için, bu gelişmeyi, şüphesiz, birçok manianın aşıldığı çok başarılı bir sonuç olarak 
kabul etmek gerekmektedir. Bu şekilde, Avrupa'nın Türkiye'siz, Türkiye'nin de Avrupasız ola
mayacağı gerçeği bir kere daha açıkça meydana çıkmış durumdadır. Görüşmelerde üst seviye
de siyasî temas yolunun tesisine imkân yaratılmasının yanı sıra, ekonomik diyalog da, istenilen 
istikamette gelişme göstermiş, gümrük birliğine giden yolda müzakere sürecinin açılması ola
nağı da ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, öngörülen gümrük birliğine hızla ulaşabilmek için, muhtemelen 1993'ten başla
yarak, gümrük uygulamalarında da basitleştirmeye gidecek, liman resmî, damga resmî, bele
diye hissesi gibi kalemleri kaldırarak, bu kalemleri, uygun oranlarda, tek vergi olan Gümrük 
Vergisine dahil edecektir. Türkiye ithalatının yüzde 70'i teşvikli olduğuna göre, genel koruma 
oranları zaten yüksek değildir. Bu bakımdan, bunun büyük bir problem yaratmayacağı düşü-
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nülebilir. Zaten Türkiye, Avrupa entegrasyonuna ciddî olarak inandığından ve 2000'li yıllarda 
Topluluk dışında kalmak istemediğinden, gümrük birliğinin yükünü sırtlamak ve mutlaka bu 
bedeli ödemek mecburiyetindedir. Ayrıca, Avrupa Topluluğundan, tekstil kotalarının ve bazı 
tarım ürünlerimize uyguladıkları kısıtlamaların kaldırılması şeklinde alınacak tavizlerle bunun 
dengelenebilmesi de mümkün olabilecektir. 

Toplantıda, Sayın Dışişleri Bakanımız, Avrupalı bakanlara, Hükümetimizce ülkemizin çeşitli 
bölgeleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları asgariye indirmek bakımından her türlü 
tedbirin alındığını ifade etmiş ve Türkiye'de terörle mücadele edilirken, demokrasi ve insan 
hakları gibi temel ilkelerden de hiçbir şekilde taviz verilmediğini anlatmıştır. PKK'yı etkisiz 
hale getirdikten sonra, Kuzey Irak'tan çekileceğimizi belirtmiştir. Bu açıklama üzerine, dönem 
başkanı olan İngiliz bakan, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul ederek, her devletin, 
öz varlığını korumak için terörle sonuna kadar mücadeleye hakkı olduğunu söylemiş; Hollan
dalı Bakan da, "Türkiye, terörle mücadelesinde haklıdır" ifadesini kullanmıştır. Bu şekilde, 
Türkiye, nihayet, bu meseledeki haklılığını Avrupa'ya anlatabilmiş ve bu konuda önemli bir 
mesafe katetmiştir. 

Toplantıda, tek pazara giden Avrupa Topluluğunda, Türkiye için çok önemli olan hizmet 
sektöründe işbirliği; yıllardır kurulması için çalışılan, iş çevreleri ve sendikaların Avrupa Top
luluğu alanında temasını sağlayacak sosyal ve ekonomik komitenin oluşturulması; Orta Asya 
Türk cumhuriyetlerine, Türkiye ile Avrupa Topluluğunun birlikte yatırım yapabilmeleri için 
ortak işbirliği sahalarının tespit edilmesi; özellikle, yol ve haberleşme alanlarında ortak temel 
yapı kurmayı planlayan Avrupa Topluluğunun bu çalışmasına Türkiye'nin de katılması; Top
luluğun, Akdeniz ülkeleri arasında dağıtacağı 2,2 milyar ECU'lük meblağdan Türkiye'nin ala
bileceği payın,saptanması gibi konular da görüşülmüş ve bu konuların, 16 Nisan 1993'te yapı
lacak toplantıya kadar geliştirilmesi için, Ortaklık Komitesi görevlendirilmiştir. 

Yukarıda sıralanan gündeme gelen önemli konular ve Topluluk tarafının pazartesi akşam 
yemeğinde sergilediği olumlu tutum, bu kararların yalnız kâğıt üzerinde kalmayarak, uygula
maya sokulacakları olasılığını ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak : Bu toplantı, Avrupa Topluluğunun samimî hareketlenme isteği taşıdığını 
açıkça göstermektedir. Görüşmelerde, kapsamlı işbirliği niyeti ifade olunduğuna göre, Yuna
nistan'ın engellemesi, dolayısıyla resmî ortak bildirinin yayımlanamaması ve 1980 yılından be
ri dondurulmuş olan Dördüncü Malî Protokol konusunda somut bir karar alınamaması da 
hiç önem taşımamaktadır. 

Toplantıda, Kıbrıs konusunda ileri sürülen görüşlerin ortaya konulacağı zaten tahmin edil
mekteydi. Birleşmiş Milletlerde henüz somut bir çözüme ulaşılamadığı göz önünde tutularak, 
böyle önemli bir siyasî platformun Kıbrıs konusunda Türkiye'yi ikna için kullanılacağını dü
şünmek için de kâhin olmak gerekmez. Bununla beraber, Kıbrıs konusunda hiçbir bağlayıcı 
yönü olmayan görüşlere ve temennilere gerekli yanıtlar Sayın Bakanımız tarafından verilmiş 
ve bu konu başarılı sonuç almamızı etkilememiştir. 

Batı Avrupa Birliğiyle ilişkiler konusuna gelince : 1948 Brüksel Antlaşmasıyla kurulmuş 
olan Batı Avrupa Birliği, Aralık-1992 Maastricht toplantısıyla genişleme sürecine girmiş ve BAB'-
ın batı (Avrupa Birliğinin) savunma boyutunu oluşturması yanında, NATO'nun Avrupa baca
ğını takviye etmesi hususu da kararlaştırılmıştır. Ayrıca, üzerinde mutabık kalınan bir dekla
rasyonla, Avrupa Topluluğu üyeleri olan Danimarka, Yunanistan ve İrlanda'nın, BAB'a, üye 
veya gözlemci; Türkiye, Norveç ve İzlanda'nın ise ortak üye olarak katılmaya davet olunmaları 
sağlanmıştır. 
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Hükümetimiz, BAB'a ortak üye olarak davet edilmemiz hususunu, Avrupa entegrasyonu
na katılmamızı gerektiren ulusal çıkarlarımızı, Avrupa Topluluğu ve BAB'a tam üyelik istika
metindeki temel görüşlerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmiş ve bugünün koşulları 
çerçevesinde, bunu, asıl gaye olan tam üyeliğe gidiş yolunda geçici bir aşama olarak algılayıp, 
teklifi kabul etmiştir. 20 Kasımda Roma'da imzalanacak ortaklık belgesi ve mutabakat zaptıy
la, bu husus gerçekleşecektir. Türkiye, bu şekilde, BAB Konseyi toplantılarına asıl üye gibi ka
tılıp, söz alarak teklifler yapabilecek, kuvvet tahsis edeceği BAB askerî harekâtlarında aslî gö
revle eşit düzeyde bulanacak. BAB haberleşme sistemine dahil olacaktır. Ayrıca, en önemli olarak, 
Türkiye, halen BAB Asamblesindeki gözlemci statüsünün değiştirilerek, ortak üyeliğe uygun 
hale getirilmesini talep edebilecektir. 

« Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adı
na saygılarımı sunarım. 

Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in, Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi son 
toplantısı ve Batı Avrupa Birliğiyle ilişkiler üzerine verdiği bilgilere yönelik olarak Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşlerini sergilemek için huzurunuzdayım. 

. Değerli milletvekilleri, dış politika, diplomasi, ülkelerin çıkarları doğrultusunda ve dışa 
dönük olarak yapılır. Bizim Hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığımız ise, dış politikadaki başa
rısızlıkları, sanki başarıymış gibi, iç politikaya malzeme olarak aktarmaktadır. Son bir yıl için
de dış politikada hemen hemen hiçbir başarılı sonuç alamayan Hükümet, Sayın Dışişleri Ba
kanının 9 Kasım 1992 Pazartesi günü Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık 
Konseyi toplantısına giderken yaptığı gibi, Türkiye'den gazeteci orduları götürüyor. Asıl işi, 
dış politikalarımızı diğer ülkelere tanıtmak, Türkiye'nin iddialarını dünya kamuoyuna anlat
mak iken, Hükümet, tüm çabasını, Türkiye kamuoyuna yöneltiyor; "Aman, ne başarılı ba
kan; aman, dış politikada ne başarılı Hükümet" dedirtmeye çalışıyor. Kime? Türkiye ka
muoyuna. 

Bu yetmezmiş gibi, Genç İşadamları Derneği gibi, TÜSİAD gibi kuruluşları dolaşıp, tek 
tek brifing veren Sayın Bakan, başarılı olduğu çok kuşkulu olan icraatlarını, başarılıymış gibi 
sunmaya çalışıyor; ama, bu arada, ulusal egemenliğin ve demokrasinin odağı olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Dışişleri Komisyonuna, aynı Sayın Bakan, bakan olalı beri, bir kez dahi 
gelip brifing vermiyor, hem de Komisyon üyesi milletvekillerinin ve Komisyon yöneticilerinin 
arka arkaya ısrarlı talepleri ve ricalarına rağmen. 

Bu uygulamalar, demokrasi ve açıklık prensibine aykırıdır. Ben burada, Avrupa Parlamen
tosuyla ilgili dün bir konuşma yapan Aydın Milletvekili Tunç Bilget arkadaşımıza teşekkür edi
yorum. Belki o böyle bir konuşma yapmasaydı, Sayın Bakan, bu çok önemli konular da bile, 
ulusal egemenliğin odağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermeyecekti, öyle ya, ga
zetelerle, dergilerle, televizyonla, radyoyla, hele hele, Hükümetin "icraatın içinden" program
larını yayınlama aracı haline gelen TRT'yle, kamuoyunun gözünü boyama imkânları varken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyonlarıyla vakit geçirmenin, halkla ilişkiler açısından 
ne önemi olur(!) 
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Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı gibi, ülke çıkarları açısından çok önemli bir ba
kanlık, halkla ilişkiler yaparak, gazeteci orduları taşıyarak, TRT'yi alabildiğine kullanarak, 
"Aman ne başarılı hükümet, aman ne başarılı bakan" dedirtmeye çalışılarak yapılmaz; ciddî 
bir hükümete, bu şekilde davranmak yakışmaz. 

Halkla ilişkiler çalışmaları yapan Dışişleri Bakanlığı çevreleri ne diyor? Batı Avrupa Birli
ği (BAB) ve Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısında Yunanistan'ın engelle
melerinin aşılması, Avrupa ülkelerinin, Atina'nın yarattığı sorunlardan kaynaklanan tepkisine 
bağlanıyor; yani, Ankara diplomasisinin, Dışişleri Bakanlığının fazla etkisi yok... Batılılar, Batı 
Avrupa ülkeleri, Avrupa Topluluğu ülkeleri, Atina'nın yarattığı sorunlardan sıkılmışlar; Ati
na, Yunanistan, onların canını sıkmış; bunun üzerine, burada bize, Türkiye kamuoyuna, başa-
rıymış gibi gösterilen başarıları elde etmişiz(!) Demek ki, Avrupa Topluluğundan, Batı Avrupa 
Birliğinden lehimize kararlar çıkması için, Yunanistan'a dua etmemiz gerekiyor; Yunanistan'
ın, Batı Avrupa Birliği ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin başını ağrıtmasına dua etmemiz gere
kiyor! Sanki Avrupa Topluluğu, duygusal, alaturka tepkilerle hareket eden, sıkıntı yaratan Ati
na'yı, BAB Antlaşmasının 5 inci ve 10 uncu maddelerinin Türk-Yunan anlaşmazlıklarında ge
çerli olmamasını kabul ederek cezalandıran bir kuruluş gibi gösteriliyor. 

Bu arada, Türkiye açısından çok ciddî sakıncaları olan gelişmeler göz ardı edilmeye çalı
şılıyor. Buna benzer, başarılı olunduğu çok kuşkulu dış poitika olayları, Türkiye kamuoyuna, 
agrandize edilerek yansıtılıp, iç politikadaki sıkıntılar da, başarısızlıklar da örtülmeye çalışılıyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi toplantısında, Türki
ye'nin tam üyeliği gündeme getirilememiştir; sanki, Hükümet, Dışişleri, bu konuyu unutmuş gibi. 

Türkiye, bir kez daha oyalanmıştır. Avrupa Topluluğu karar mekanizmalarının ısrarla dı
şında tutulan Türkiye, sadece bilgilendirilmiştir; o da, Avrupa Topluluğunun istediği ölçüde 
olmuştur. 

, Ankara Anlaşmasında öngörülen gümrük birliği, yine aynı anlaşmada yer alan, kişilerin 
ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve ekonomik işbirliği konularından önce gerçekleştirilecek. Güm
rük birliği, 1995'te gerçekleştirilecek. Bir taraftan böyle denilirken, diğer taraftan, "serbest do
laşım ve ekonomik işbirliği konuları bir takvime göre yürütülecek" deniyor. 

Bu takvimi kim yapacak? Biz mi yapacağız, onlar mı yapacak? Eğer onlar yapacaksa,. 
hele, Yunanistan engeli düşünüldüğünde, serbest dolaşım, çıkmaz ayın son çarşambasına kalır. 

Bu son gelişmeyle, Avrupa Topluluğu, Türkiye'yle olan ilişkilerinin gelişmesini içeriden 
engelleyen Yunanistan engelini bertaraf etmiş gibi gözüküyor. Demek ki, Avrupa Topluluğu, 
istediği zaman Yunanistan engelini aşabiliyor, istediği zaman aşmıyor. Ama yine, Kıbrıs konu
sunda bu devlete ödün vererek, Rum tarafını kayırarak, Yunanistan'ı tatmin etmek yolunu seç
mişler. Dolayısıyla, Türkiye açısından zaten olmaması gereken bir engel, Kıbrıs'ta ödün ver
memiz karşılığında kalkabilecektir. Bu da gösteriyor ki, Avrupa Topluluğunun, Türk-Yunan 
ilişkileri ve Kıbrıs'a ilişkin tutumu pek değişmemiştir. Kıbrıs'ın, Avrupa Topluluğu içinde bir 
engel olmaması gerekir. Çünkü, Ankara Anlaşmasına Avrupa Topluluğunun da uyması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, tavizci, teslimiyetçi anlayışla, onurlu, tutarlı bir dış politika izle
mek mümkün değildir. Ortaklık Konseyi toplantısından sonra yapılan açıklamada, Kıbrıs ko
nusunda şimdiye kadar söylenenlerin tersi söylenmiştir, şimdiye kadar gidilen yerin çok gerisi
ne gidilmiştir. 
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gali'nin tek taraflı olarak Güvenlik Konseyine dikte 
ettiği 774 sayılı Karara atfen "Avrupa Topluluğu, toprak ayarlaması da dahil, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterinin sunduğu fikirler dizisini benimsemektedir" denmiştir. 

Nerede, Sayın Dışişleri Bakanının ve diğer Hükümet ilgililerinin "Avrupa Topluluğu ile 
ilişkilerimize Kıbrıs'ı karıştırmayın, karıştırılmasını kabul etmeyiz" yolundaki açıklamaları? 
Yarın başka tavizler isterlerse, yine aynı teslimiyetçi politikalar mı izlenecektir? Türkiye buna 
layık mı? 

Değerli milletvekilleri, tanzimat kafası ile dış politika yürütülemez. Başkalarının, örneğin 
Avrupa Topluluğunun, demokrasi ve insan hakları konusunda sürekli bizi uyarmaya hakları
nın bulunduğunu düşünmeleri ve bizim de onlara bu hakkı vermemiz doğru değildir. 

Yapılan açıklamada, insan hakları konusunda, öncekilere oranla daha katı ve haksız ifa
deler kullanılmıştır. Biz, başkaları öyle istiyor diye değil, kendimizi ileri demokrasi ve insan 
hakları standartlarına layık gördüğümüz için bu konularda ileri adım atmak istediğimizi her
kese göstermeliyiz, her metne, her açıklamaya koymalıyız. Ayrıca, karşı tarafın, Avrupa Top
luluğu ülkelerinin bazılarının, uygar Avrupa'nın göbeğinde, çağdaş Avrupa'nın kalbi sayıla
cak yerde, Bosna-Hersek'te bile Müslüman varlığına tahammül edemediğini her fırsatta vur-
gulamalıyız, böylesine metinlerde yer almasını sağlamalıyız. Sırf Yunanistan karşı çıkıyor diye 
Makedonya'yı tanımamak gibi çağ dışı bir çifte standart uygulamasını, bütün Avrupa ülkeleri
nin, Avrupa Topluluğu ülkelerinin yüzlerine vurmalı, onlara da kabul ettirmeliyiz. Böylesine 
metinlerde, çok haklı böylesine iddiaların yer almasını sağlamak da görevimiz. 

Yugoslavya'nın dağılması, onbinlerce Boşnak'ın, Hırvat'ın öldürülmesi sürecine, Alman
ya'nın, Avusturya'nın, Fransa'nın, Yunanistan'ın nasıl dinamit koyduklarını, hatta Yunanis
tan'ın, Sırplar'a, Birleşmiş Milletler ambargosuna rağmen silah sağladığı yolunda Batı bası
nında çıkan haberlere dayanarak, sözkonusu etmeliyiz, açıklama metinlerinde yer almasını sağ
lamaya çalışmalıyız. Açıklama metinlerinde, Boşnakların nefsi müdafaa durumunda olduğu
nu da yazdırmalıyız. Nefsi müdafaa durumunda olan Boşnak kardeşlerimize, en azından, ken
dilerini koruyabilmeleri için, Birleşmiş Milletler ambargosu dışında tutularak, silah verilmesi
ni sağlamalıyız. Bu, hem bizim görevimizdir, hem de çağdaş geçinen uygar geçinen Avrupalı
ların, Avrupa Topluluğu ülkelerinin görevidir. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Avrupanın dördüncü büyük ordusuna sahip olan Sırpları durdurmanın, Sırp topçu mev
zilerini, askeri havaalanlarını bombalayarak yok etmenin, insanlık dışı temerküz kamplarını 
ortadan kaldırmanın, öncelikle Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin insanlık görevi olduğunu 
her fırsatta haykırmalıyız, ortak açıklama metinlerinde yer atmasını sağlamaya çalışmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğuna tam üyeliğimiz konusunda biz, hiç değilse, 
yükümlülüklerimizin büyük bir bölümünü yerine getirdik. Oysa, Avrupa Topluluğu, siyasal, 
sosyal ve malî konulardaki yükümlülüklerini unutmuş, yalnızca ticari konulara öncelikle eğil
mek niyetindedir. Üstelik, burada bile, Avrupa Topluluğu, işine geldiği gibi davranmaktadır; 
Türkiye'nin geri olduğu sanayi ürünlerini serbest bırakıp, avantajlı olduğumuz sektörlere kota 
koymaktadır. 

Tam üye olmadan girilecek bir gümrük birliği, Avrupa Topluluğunun kararlarına bizi tabi 
kılar. Tam üye olmadan Türkiye Avrupa Topluluğu karar mekanizmasına katılamayacağı için, 
başkalarının çıkarlarına hizmet eden kararlara uymak zorunda kalır, bağlı bir ülke haline ge
lir. Bu konularda bizi güvenceye alan maddeleri yeni metinde geremiyoruz. Bu, çok ciddî bir 
eksikliktir. 
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Başarı gibi gösterilen konulardan biri, Avrupa Topluluğu Dönem Başkanının, bizim Cum
hurbaşkanımızla sık sık görüşeceği konusu. Dönem Başkanıyla, benim Avrupa Topluluğu nez-
dindeki büyükelçim de konuşabilir; onun muhatabı benim oradaki büyükelçimdir. Bizim için 
önemli olan, Avrupa Topluluğunun karar mekanizmalarında yer almaktır ve Avrupa Toplulu
ğuyla Türkiye arasındaki hakça entegrasyon koşullarını yaratmaktır. 

Avrupa Topluluğuna tam üye olma, kişi ve hizmetlerin serbest dolaşımını, sermayenin serbest 
giriş-çıkışını, Avrupa Topluluğu fonlarından yararlanmayı sağlar. Yunanistan, Tarım Fonu, Gerice 
Yörelerin Kalkındırılması Fonu gibi fonlardan, her yıl Avrupa Topluluğundan kabaca 5 milyar 
dolar katkı alıyor. Türkiye'nin nüfusunun, Yunanistan nüfusunun altı yedi misli olduğunu dü
şünürsek ve Avrupa Topluluğuna tam üye olmamaktan kaynaklanan dezavantajımızın otuz, 
otuzbeş milyar dolar olduğunu hesaplarsak, Gümrük Birliğine geçerken, yaptığımız fedakârlı
ğın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar. 

Ayrıca, Avrupa Topluluğuna üye olmamamıza rağmen, Ankara Anlaşması gereği, daha 
sonra yapılan dizi dizi anlaşmalar gereği, Türkiye, Avrupa Topluluğundan çeşitli konularda 
yardım almak durumunda oldu; ama, bu konuların pek çoğunda Türkiye, Yunanistan'ın enge
liyle karşılaştı, tam üye olmadan alması gereken bu paraları bile alamadı. 

Şimdi, biz bütün bu dezavantajlara rağmen, Avrupa Topluluğunu ikna etmek için, Avru
pa Topluluğuyla gümrük birliğine gideceğimizi, 1993'te tek vergi sistemine geçeceğimizi, güm
rük liste kalemlerinde indirim yapacağımızı ve Patent Yasamızı değiştireceğimizi söyleyerek bir 
başarı elde etmişiz gibi görünüyor, öyle gösterilmeye çalışılıyor, Hükümet ve Dışişleri Bakanlı
ğı tarafından. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Kandırıyor. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Yani kandırma değil mi? Sayın İnönü'ye söyleyin. 
ALt DÎNÇER (Devamla) — Hükümet böyle söylüyor ve bunun propagandasını yaparak, 

Türkiye kamuoyunu haksız bir şekilde yanıltmaya çalışıyor. 

Değerli milletvekilleri, 60 milyonluk kendi pazarı, yakın ilişkilerinden dolayı etkin oldu
ğu Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya'daki pazarlarla, Türkiye, çok önemli bir po
tansiyele sahiptir. Bu potansiyelini, bu silahını, Avrupa Topluluğuna ve diğer ekonomik, siyasî 
güçlere karşı kullanma şansını iyi ortaya koymalıdır. Çünkü, bunu böyle yaparsak, sadece Av
rupa Topluluğu nezdinde değil, dünyanın diğer önemli odak merkezlerinde de Türkiye etkin 
ilişkilere sahip olabilir, fakat Türkiye'nin, bu potansiyelini, bu şansını, bu Hükümetin ve Dı
şişleri Bakanlığının kullandığınrsöylemek pek mümkün değil. Çünkü, bu Hükümetin, Türki
ye'nin gücüne uygun bir vizyonu, programı, dış politikası oluşmamıştır. 

Avrupa Topluluğu ile hakça bir ekonomik, siyasal, kültürel entegrasyon programı olma
dan, Türkiye'nin pazarını, Türkiye'nin etkin olduğu pazarları, olduğu gibi Avrupa Topluluğu
na açma mecburiyeti, Türkiye'nin karşısına nasıl geliyor; bunu anlamak mümkün değil. Türk
iye'nin bu şekilde bozuk para gibi harcanmasını anlamak da hiç mümkün değil. 

c ' x ' 

Fevkalade yetersiz olan Katma Protokol bile yürürlüğe konmadan gümrük birliğine geç
mek, ekonomimizi Avrupa'ya bağlamaktır, kaderimizi Avrupa'ya terk etmektir. Halbuki, dün
yada bugün çok önemli değişiklikler var. Yeni seçilen Amerikan Başkanı Clinton'la birlikte, 
Amerika'da koruma politikaları önem kazanacak. Bunun işaretleri, şimdiden Avrupalıların ödü
nü patlatıyor. 
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GATT görüşmeleri çıkmaza girmiş; dünyada serbest ticaretin gelişeceği kuşkulu... Ülke
ler, bu nedenle, daha çok ikili anlaşmalarla, aralarındaki alışverişleri çoğaltma çabalan göste
riyorlar. Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur gibi Pasifik dragonları, Pasifiğin büyük eko
nomik güçleri, bir Uzakdoğu odağı yaratmışlar. Türkiye, bütün bu gelişmeleri yakından izle
yip, kendisini sadece Avrupayla bağlı görmezse, hem Avrupayla hem de diğerleriyle, ülkemizin 
çıkarlarını daha iyi kollayan çok yönlü ilişkiler kurabilir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğu, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna, Avrupa'ya 
yönelik açıklanmış çok güçlü arzusunu, Türkiye'ye karşı bir lövye, bir manivela olarak kulla
nıp, hep kendisine yontuyor ve maalesef bugünkü Hükümetin politikası da, Avrupa Toplulu
ğunun nalıncı keseri gibi hep kendisine yontmasına olanak sağlıyor; hem Türkiye'yi devamlı 
olarak el altında tutuyor, hem de karşılığını vermiyor. Zaman zaman, Akdeniz Bölgesinin is
tikrarı için, özel statülerle, ikinci sınıf muamelesi yaparak kandırmaya çalışıyor; zaman zaman, 
Kıbrıs gibi, insan haklan gibi konularda sıkıştırıp, elindeki manivelayla, hemen hemen cere
mesini hiç çekmeden, Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyor. 

Batı Avrupa Birliği konusunda da aynı şeyi yapmıştır. Türkiye, kırk beş yıldır eşit ülke 
statüsünde olduğu NATO'da, Avrupa'da ortak üyelik statüsüyle ikinci sınıf ülke durumuna 
düşmektedir. Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde NATO'nun yerini alacak olan, hemen he
men de almış sayılabilecek olan Batı Avrupa Birliği mimarî yapısında Türkiye nerede?.. Yapı
lan son anlaşmayla, Türkiye ikinci sınıfta. Türkiye, Batı Avrupa Birliğinin lüks vagonlarının 
çok çok arkasına takılmış bir yük vagonu niteliğinde... 

Neden böyle oluyor?... Maastricht'i engel gösteriyorlar. Bu engel, bize klasik Yunanistan 
engelini anımsatıyor. Nasıl, istedikleri zaman Yunanistan engelini aşabiliyorlarsa, Maastricht 
engelini de aşabilirler. Çünkü, bütün bu engelleri onlar yaratıyorlar. Yeter ki, biz onurlu ve 
tutarlı bir dış politika izleyebilelim. 

Hükümet, iç politikadaki başarısızlıklarını kapatmak için, suyuna tirit, ucuz, palyatif dış 
politika başarılan iddialarıyla gelip, Türkiye kamuoyuna yönelik halkla ilişkiler propaganda 
çalışmaları yerine, ciddî vizyonu olan, iddiası olan politikalar izlemelidir. Türkiye'nin olağa
nüstü potansiyelini bozuk para gibi harcarsak, bu millete yazık ederiz. 

Soğuk savaş döneminde kırk beş yıl, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra, en büyük 
orduyu besleyerek Batının savunmasına katkıda bulunan Türkiye'ye, Batı Avrupa Birliğinde 
ikinci sınıf ülke statüsü reva mıdır? "Soğuk savaş bitti, terhis oldunuz; harç bitti, inşaat pay
dos» işsiz kaldınız" dedirtmek mi bu Hükümetin işi, bu Dışişleri Bakanlığının işi?! Dışişleri
nin başansı bu mu?! Bunu hazmetmek, anlamak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, yetersizliğini, Türkiye'nin potansiyeline dar geldiğini vurguladığı
mız Hükümetin dış politikası nedeniyle, sadece Avrupa Topluluğunu ve benzer ortakları suçla-, 
yarak da bir y ere varamayız, örneğin, Avrupa Topluluğunun, Bağımsız Devletler Topluluğu 
(Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden kalan cumhuriyetler) için ayırdığı 600 mil
yon doları aşan proje kredisinden Türkiye ne kadar yararlanabiliyor? Hiç yararlanabiliyor mu? 

Başta Avrupa Topluluğu olmak üzere, pek çok uluslararası kuruluş, Türkiye'nin, etkili 
olabileceği Orta Asya cumhuriyetleri için proje kredileri vermeye hazır; ama Türkiye, bu ülke
lerde doğru dürüst hiçbir proje çalışması yapmıyor; hem de parasını Avrupa Topluluğu ve ben
zeri kuruluşlardan alması mümkünken. 

— 390 — 



T.B.M.M. B : 26 12 . 11 . 1992 0 : 1 

Bu ülkelerin, sosyal ve fizikî altyapıları, belki bizden bile daha iyi durumda. İhtiyaç duy
dukları : Üretim ve dağıtımla ilgili projeler... Hükümet ve Dışişleri nerede? 

Bu projeleri Türkiye yapabilir, Türkiye'nin potansiyeli bu projeleri yapmaya uygun; ama, 
bu konuda Hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının yönlendirmesi oluyor mu, desteği oluyor mu? 
Göze görünür, diye dokunur çalışmalar var mı? İç kamuoyunu etkilemeye yönelik, fazla yararı 
olmayan dış trafiğin yoğunluğunu biraz azaltıp, bu işlerle ilgilenemezler mi? 

Türk cumhuriyetlerinin doğuşunun Türkiye'nin önemini artırdığı belli bir doğrudur, doğ
ru bir kanaattir; ama, öncelikle onları her yönüyle daha iyi tanımamaz gerekir. Hangi üniver
sitelerimizde, bu ülkelerin dil ve tarih konularında öğretim yapan departmanlar, bölümler var; 
hangi araştırmacımız, bu ülkelerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili araş
tırmalar yapıyor, yayınlayabiliyor; bu konularda Hükümet ve Dışişeleri ne yapıyor; hangi ku
rumu, araştırmacıyı, nasıl destekliyor; bol seyahat, bol misafir ağırlama yeter mi? Biz yap
mazsak, başkaları yapar. Doğa boşluk tanımaz, her boşluk doldurulur. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, 27 dakika oldu; toparlayabilirseniz memnun olurum. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Bütün Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletlerinde, hatta Latin Amerika ülkele
rinde, ekonomik bakımdan bizden daha geri olan ve Orta Asya'ya bize göre çok uzakta olan 
pek çok ülkede, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleriyle ilgili çok ciddî araştırmalar yapılıyor, 
projeler geliştiriliyor. Bu cumhuriyetlerle ilişkiler yoğunlaştırılıyor; ama biz, sadece bol bol se
yahatle, misafir ağırlamakla yetiniyor gibi görünüyoruz. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Konuşuyoruz! 
ALİ DİNÇER (Devamla) — İleride, Çin, Japonya, Tayvan, Avrupa ülkeleri, hatta Malez

ya ve Endonezya, bizi bu alanda yaya bırakırsa hiç şaşmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, Batı Avrupa Birliğinin ortak üyesi olmayı önemsiyorlar ve başarı 
gibi gösteriyorlar. Ben, Kuzey Atlantik Asamblesinde, başka pek çok milletvekili arkadaşımla 
birlikte, bu ortak üyeliğin o kadar önemli olmadığını gördüm. Çünkü biz, Lüksemburg'da bir 
toplantıda tam 6 dakikada, Rusya Federasyonunun, Beyaz Rusya'nın, Polonya'nın, Çekoslo
vakya'nın, Macaristan'ın, Ukrayna'nın, Kazakistan'ın, ortak üyeliğini kabul ettik. Bu ülkenin 
ilgilileri öyle çok ciddî çaba göstermedi; sadece başvuruları geldi, sunuldu, biraz tartışıldı, herkes 
uygun gördü; ama bizim önümüzde BAB'la ilgili ortak üyelik olayı, sanki büyük bir başarıy-
mış gibi gösteriliyor. Aslında bu, bizim için bir züldür, Türkiye'ye reva görülmemesi gereken 
bir olaydır ve bunu bizim kabul etmemiz de, düşünülmesi gereken bir gelişmedir. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında; Türkiye'nin potansiyelini tam 
anlamıyla değerlendiren bir dış politika uygulamak, hızla gelişen, zenginleşen, sanayileşen, hakça 
bölüşen bir Türkiye gerçekleştirmek umuduyla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP ve RP 
sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 

Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubundan Sivas Milletvekili 
Sayın Abdüllatif Şener. 

Buyurun Sayın Şener, Refah Partisi Grubu adına. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 9 Kasım günü, Türkiye-Avrupa Topluluğu arasındaki siyasî karar organı olan Ortaklık Kon
seyi toplandı. Sayın Dışişleri Bakanı bu toplantıya katıldılar. Bugün burada, Avrupa Toplu-
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luğu ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve BAB'daki gelişmelerle ilgili olarak bilgi 
sundular. Ancak, Hükümetin bu konuya yaklaşımını belirtirken, öncelikle şunu ifade etmemiz 
lazım. Hükümetin kuruluşu bir yıla yaklaşmaktadır; fakat Hükümet, terör konusunda olduğu 
gibi, ekonomik konularda olduğu gibi, demokratikleşme konusunda olduğu gibi, aynı şekilde, 
dış politika konusunda da büyük bir başarısızlık içerisindedir. 

Bir kere, dış politika konusuna girerken, Hükümet, hedeflerini yanlış belirlemiş durum
dadır. Burada, tabiî bizim Refah Partisi Grubu olarak dış politika konusundaki olaylara bakış 
açımız, bakış biçimimiz, diğer siyasî partilerin bakış biçiminden farklıdır. 

Her şeyden önce, Hükümet, hedefleri belirlerken, yanlış tespitler ve belirlemelerde bulun
muştur. Hükümet Programında Avrupayla bütünleşme hedeflenmiştir. Hükümet Programın
daki ifadelerde, "Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye'yi birbirine bağlayan, savundukları 
ortak değerler ve idealler vardır. Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerimizin, bu ortak de
ğerler ve idealler zemininde çok yönlü olarak geliştirilmesi hususunda kararlıyız" denilmiştir. 

Böylesine yanlış bir hedef belirlemeyle işe başlayan Hükümet, aynı yanlışları, icraatına 
başlarken de göstermiştir, tik yaptığı dış politika icraatlarından biri, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Telaviv Elçiliğini, Büyükelçiliğe dönüştürmek olmuştur. Yanlış hedefler belirlenmiştir, bize gö
re yanlış icraatlarla yola çıkarılmıştır. 

Burada sormak gerekir : Batıyla hangi ortak ideal ve değerleri paylaşıyoruz? Bosna-
Hersek'te, Karabağ'da, Kıbrıs'ta, Güneydoğu ve terör konusunda Batıyla hangi ortak ideal ve 
değerlerde birleşiyoruz? Bunun açıklanması gerekir. Eğer açıklanamryorsa, bizim, siyasî parti 
olarak, görüşlerimiz noktasından olaya bakışımız ve işe yanlış başlandığını ifade etmemiz en 
yerinde bir ifadedir. Bir yıllık icraat sonucunda gelinen nokta da ortadadır. Millî menfaatları-
mız bu batının ipoteği altındadır. 

Bugün Türkiye bir yangının ortasındadır; Türkiye, etrafı yangınla çevrili bir ülke halinde
dir; Türkiye, içeride bir yangının telaşı içerisindedir ve bu Batı, bu yangınlara benzin dökmek
le meşguldür; fakat maalesef, Hükümet Programında bu Batı ile ortak değerler ve ideallerde 
buluştuğumuz ifade edilmektedir. , 

Avrupa Topluluğu konusunda -diğer arkadaşlarımız belirttiler- özellikle Hükümet kana-
. dına mensup milletvekili arkadaşlarımız, grup sözcüleri burada, "Avrupa Topluluğuna girme 
konusunda ısrarlı olmamalıyız. Bu bir yanlıştır" dediler ve konuşan bütün arkadaşlarımız da, 
Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye bakış açısını dile getirdiler. Bizim bu konuya bakışımız 
bellidir ve Avrupa Topluluğuna girmede Türkiye'nin hiçbir yararını ve menfaatini görmüyo
ruz. 1959 yılından beri Avrupa Topluluğunun kapısında bekliyoruz. Yunanistan ile birlikte baş
vurduk; ama, Yunanistan bugün Avrupa Topluluğunun bir üyesidir. 33 yıldır sizi kapıda bek
letiyorlar. Türkiye'nin, ısrarlı bir şekilde, Avrupa Topluluğuna girme isteğini Türkiye'ye karşı 
siyasî ve ekonomik bir baskı kozu olarak kullanıyorlar. Türkiye, 33 yılılk bir beklentinin sonu
cunda hâlâ AT'a tam üye değildir; almıyorlar ve niyetli de görünmüyorlar. 

AT'ın savunma kurumu BAB ile olan ilişkileri Sayın Dışişleri Bakanı anlattılar. Katma 
Protokol işlemiyor, Dördüncü Malî Protokol yürürlüğe konulamadı, işçilerimizin serbest do
laşımı sağlanamadı. Ortada tam bir çifte standart vardır. Yunanistan'a başka, İspanya'ya baş
ka ve Türkiye'ye başka standartlar uygulanıyor. İspanya, 1985 Ocak ayında AT'a tam üye ola
rak kabul edildi. Gümrüklerini sıfırlaması için, tam üyelikten sonra, İspanya'ya yedi yıllık bir 
süre tanıdılar; ama Türkiye, 1987 yılında tam üyelik için başvurdu ve henüz tam üye olmadan, 
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gümrüklerini sıfırlama taahhüdü altına girdi. Bu ne çelişkidir? Bu Gümrük Birliğine geçmeyi 
burada bir başarı olarak anlatmak da yanlıştır. İspanya'ya başka standartlar ve Türkiye'ye de 
başka standartlar konuluyor. Türkiye, bu konuda sürekli taviz veriyor ve kapıda bekliyor. 

Burada, Refah Partisi Grubu olarak, ister istemez, "Avrupa'ya karşı gümrükleri sıfırla
maya çalışıyorsunuz, ama İslam ülkeleriyle gümrük birliğine geçmeyi niçin düşünmüyorsunuz?" 
diye sormak hakkımızdır. (RP sıralarından alkışlar) Ancak, bunun sebebi açıktır.'cevabını da 
sizden beklemeye gerek yoktur; çünkü, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bunu istemiyor. 
Türkiye, İran, Pakistan ile oluşturulan Ekonomik işbirliği Teşkilatına rağmen, gümrükleri yüzde 
10'dan aşağı indirmeyi düşünmüyor ve karşı tarafın talebini de kabul etmiyor; çünkü, Batı bu
nu istemiyor. Öbür taraftan, israil'e karşı bile gümrük indirimine gidilebiliyor. Bu, bir çelişki
dir ve bu, At karşısında, AT kapısında tam bir teslimiyetin ifadesidir. 

Doğrudan doğruya menfaatlarımız çiğnenmektedir, islam ülkeleriyle yakınlaşma ve bir
lik olma çabalarına karşı çıkmanın hiçbir anlamı yoktur. İşte, bağımsızlığına kavuşan Türk 
cumhuriyetleri yanımızda duruyor; işte 1-1,5 milyarlık İslam âlemi, her zaman yakınlık duya
bileceğimiz bir büyük topluluk olarak duruyor; ama Amerika Birleşik Devletleri bunu istemi
yor, Batı bunu istemiyor diye, sürekli Batı kapısında bekliyoruz. 

"Enkaz teslim aldık" deniliyor bu Hükümetçe. Ancak, bu bir yıllık iktidar döneminden 
sonra gözüken odur ki, iktidara gelecek olan Refah Partisine herhalde cüruf teslim etmeye ha
zırlanıyorlar! (RP sıralarından alkışlar) 

Evet, Batı için AT, önümüze konulan bir baskı unsurudur, ekonomik ve siyasî bir baskı 
unsurudur. Bunu, artık bu Mecliste bulunan bütün siyasî parti grupları kabul, konuşmalarıyla 
da teyit etmektedirler. Sayın Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, Hükümet yetkililerine sor
mak istiyorum: Hangi AT toplantısında veya Avrupa Parlamentosuyla ilgili toplantıda, Ba
kanlık düzeyinde yaptığınız görüşmede şu iki konuda (birincisi Kıbrıs, ikincisi güneydoğu ve 
terör konusunda) Batı ülkelerinin baskısını üzerinde hissetmediniz? Bu baskının hissedilmedi-
ği hiçbir toplantı olduğuna inanmıyorum. Daha dün, Uluslararası Af örgütü bir Türkiye ra
poru yayımladı ve bu rapor Amerikanın Sesi Radyosundan da yayınlandı. Açıkçası daha dün 
Amerikanın Sesi Radyosunda yapılan bu yayımda, Türkiye'de insan haklarının olmadığı iddia 
ediliyordu. Sayın Dışişleri Bakanı da bu programda sorguya çekiliyor ve Türkiye'de şeffaflığın 
niçin olmadığı kendisine soru olarak yöneltiliyordu. 

Avrupa Parlamentosunun daha eylül ayında yeni almış olduğu kararlara baktığımız za
man, ilginç ifadelere rastlamamız mümkündür. Güneydoğuda gazeteci ölümlerinin, âdeta gü
venlik güçlerince gerçekleştirildiği belirtiliyor ve bu ölümler korku aracılığıyla bir sansür koy
ma biçimi olarak değerlendiriliyor. 

İşte, Avrupa Parlamentosu dediğiniz şey bu. Türkiye'de, Hükümet demokratikleşmeden 
bahsediyor, demokratik bir iktidar olacaklarını söylüyor; fakat bütünleşme çabası içerisinde 
bulundukları Avrupa ve Avrupa Parlamentosu, Türkiye'de, basın üzerinde bir sansür bulun
duğunu iddia ediyor; hem de hukukî bir sansür değil, yasal bir sansür değil, korku aracılığıyla 
uygulanan bir sansür uygulandığını ifade ediyor. Bunu izah etmek mümkün değildir. 

Bunun dışında, "Türkiye Devleti, 1992 yılında 205 kişiyi yargılamadan idam etmiştir" 
deniliyor, Avrupa Parlamentosunda alınan kararda. 

Bu kararların anlamı nedir, Batının Türkiye'ye bakış açısı nedir, açık seçik görülmektedir. 
Resmen, ikinci bir Sevr tatbik edilmek İsteniyor; fakat, hâlâ Batıyla bütünleşmekte fayda 

ve yarar umuluyor!... 
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Türkiye-Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sayın Tunç Bilget, 
Sayın Dışişleri Bakanına, 6.11.1992 tarihli bir yazısında, "9 Kasım 1992 tarihli Ortaklık Konse
yi toplantısında, zatı âlinizin, Avrupa Parlamentosuna hak ettiği yanıtı vereceğini umuyorum" 
diyordu. 

Bunun cevabının buradan verilmesini bekliyorum. 
Sayın Bakan 9 Kasım 1992 tarihinde Ortaklık Konseyi toplantısında, acaba Avrupa Parla

mentosunun Türkiye aleyhinde aldığı bu kararlara yanıt vermiş midir, yoksa vermemiş midir? 
Ama buraya geliniyor, "olumlu gelişmeler var, her şey iyi; Ortaklık Konseyinde siyasî diyalo
gun başlatılmasına karar verildi, bu çok önemli bir gelişmedir" deniliyor. 

Önemli olan gelişmenin hangisi olduğunu Meclisin takdirlerine bırakıyorum. Olan bu, AT 
kapısında beklemenin sonucu da bu... 

DYP ve SHP'nin sayın sözcüleri, "AT'a girme konusunda ısrarlı olmayalım" dediler; ama, 
bir adım daha atıp, "AT'a girmeyi gündemimizden çıkaralım" derlerse, daha isabetli bir tavır 
sergilemiş olurlar kanaatindeyim. (RP sıralarından alkışlar) 

AT'a girmek için bu kadar rencide olmaya gerek yok. îşte Maastricht Anlaşmasınıri Dani
marka'da reddi.., Fransa'nın, tngilitere'nin yarısı istemiyor ve biz hâlâ AT kapısında bekliyo
ruz!.. Bu ülkeler, Avrupa Topluluğunun oluşması için başlangıçta çaba sarf eden ülkeler, bu
gün bu topluluğa girme konusunda niçin tereddütlüler? Bunu araştırmak ve görmek lazım. 
Otuzbeş yıllık tecrübe sonunda, Avrupa ülkeleri bile bu topluluğa karşı kaygılıdırlar. Çünkü, 
böyle bir toplulukla ortaya çıkan, geniş kitlelerin refahının artmasından öte, sermayenin güç-
lenmesidir; Philips'in, Shell'in, Mobil'in büyümesi, uluslararası tröstlerin azgınlaşması ve Si
yonist sermayenin devleşmesi vardır ortada. Büyük kitleler ve yığınlar, bu gidiş karşısında AT'a 
karşı kaygılıdırlar, tereddütlüdürler ve bu nedenledir ki, Danimarka'da reddediliyor, Fransa ve 
İngiltere'nin yarısı AT'a karşı olduğunu açık seçik gösteriyor. Üstelik bu ülkeler, aynı gelişmiş
lik düzeyindeyken, Türkiye'nin, böyle bir topluluğa girmekle ne elde edeceğini merakla bekli
yoruz. İşte, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra, Doğu Almanya'nın durumu... 
AT'a girilecek, Avrupa Topluluğunun icra kararlarına tabi olunacak, yasama yetkisi devredile
cek ve sonra, bağımsızlıktan, egemenlikten söz edilecek!.. Bunu anlayabilmek güç bir şey... 

AT'a girme konusunda ısrarlı tutumlar ve çabalar sonucunda, Kıbrıs konusunda da her 
türlü taviz verilmiştir. "Kıbrıs konusu önümüzdeki bir handikaptır" ifadeleri, talihsiz ifade
lerdir. AT, her toplantıda, Kıbrıs konusunda Yunan tezinin kabul edilmesi için Türkiye'ye bas
kı yapmaktadır. New York'taki görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmeler sonucunda Butros 
Gali'nin, "Birleşmiş Milletlerin Konumu" adı altında Sayın Rauf Denktaş'a ve Vasiliu'ya ver
diği belge ortadadır. Bu belge, tamamıyla bir Rum ağzıyla yazılmıştır ve bu belgede, Türk tara
fı için egemenlik ve eşitlik ilkeleri göz ardı edilmiştir. 

"91 maddede anlaşma sağlandı, 7 maddede anlaşma sağlanamadı" gibi ifadeler, hiçbir 
şey ifade etmiyor. Rum tezi esas itibariyle kabul edildikten sonra, aslında anlaşma sağlanan 
maddelerin de, anlaşma sağlanamayan maddelerin de hiçbir önemi ve anlamı yoktur. Toprak 
tavizleri veriliyor; bunun ötesinde, Cumhurbaşkanlığının Rum tarafında, yasama gücünün Rum 
tarafında olmasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor ve birtakım maddelerde anlaşma olduğu söy
leniyorsa, bunun hiçbir kıymeti yoktur. 

Sayın Vasiliu, ikinci tur görüşmelerden sonra, <4Biz Kıbrıs konusunda Türk tarafının ta
vizleri noktasında Sayın ÖzaPla, Sayın Yılmaz'la ve Sayın Demirel'le anlaşmıştık. Denktaş'a 
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ne oluyor?" diye sormuştu. Tabiî bu, Hükümet kanadı tarafından reddedilecektir. Ancak, bu 
ifadeler Vasiliu tarafından kullanıldığı zaman, hep aklıma, 1950'Ii yıllardan itibaren, Türkiye'
de Meclisten gizli olarak, kamuoyundan ve basından gizli olarak, uluslararası görüşmeler sıra
sında verilen tavizler geliyor. Bunlar, daha sonraki yıllarda, sürekli olarak birtakım olaylar so
nucunda ortaya çıkıyor. 

Amerika Senatosunda bir senatörün yapmış olduğu konuşma sırasında, 1958'de Lübnan 
olaylarında üslerin kullanılmasına Türkiye tarafından izin verildiği; 1967'de Arap-îsrail Sava
şında iletişim tesislerinin Amerika ve tsrail tarafından kullanılmasına izin verildiği; 1973'de 
-Yunanistan bile "evet" demezken- Doğu Akdenizdeki Amerika Birleşik devletleri filosuna lo
jistik desteği Türkiye'nin sağladığı ifade ediliyordu. Aynı şekilde, 1981 yılında Amerikan gemi
leri ve savaş uçakları Lübnan'daki FÜistin kamplarını bombalamıştı. O yıllarda, "Acaba bu 
gemiler yakıt ikmalini nereden sağlıyor, uçaklar nereden kalkıyor?" diye herkes merak etmişti; 
fakat kimse, bunun nasıl cereyan ettiğini anlayamamıştı. Aradan yıllar geçti, hükümetler de
ğişti ve 1984 yılında Sayın özal, Türkiye Başbakanı olarak Amerika'ya gittiği zaman, Reagan 
yapmış olduğu bir konuşmada, Türkiye Başbakanına teşekkür etti; "Lübnan'daki Filistin kamp
larını bombalarken, İskenderun Limanından sağladığınız destek ve İncirlik Hava Üstünden 
sağladığınız destek dolayısıyla teşekkür ederiz" dedi. 

Tüm bu tarihî olayları -aslında tarih bile sayılmaz;günümüzü etkiliyor- hatırladıktan son
ra, ister istemez Vasiliu'nun sözlerinin gerisinde neler olduğunu biz de merak etmekteyiz ve 
bu Hükümet de -sadece eski hükümetler değil- yanlışların içerisindedir. Bir yılı bulan icraatı 
sonucu, dış politikada tam bir başarısızlık; bol bol seyahatlar ve politika üretme yerine, söz 
'üretmeler sürekli cereyan edip duruyor. 

Ermenistan'a yapılan buğday yardımları, Şevardnadze'ye yapılan aynî yardımlar burada 
konuşuldu; fakat, sırf Amerikan çıkarlarının devam etmesi için Irak'a uygulanan ambargo da 
bir garabettir. Sırbistan Başbakanı Paniç Türkiye'ye geldiği zaman, Sayın Dışişleri Bakanının 
kendisini karşalaması ilginçti; sonra Başbakanla görüştü, ortak deklarasyon yayınlandı. Bu ortak 
yayınlanan deklarasyondaki ifadeleri de yadırgadığımızı da burada ifade etmiştik. Tarafların 
silahlarını bırakmaya davet edilişleri, yani tarafların silahsızlandırılması, Sırp zulmü devam 
ederken hiçbir anlam ifade etmiyordu; Sırpların görüşlerini ve tezlerini desteklemekten başka 
bir anlam ifade etmiyordu. Bosna-Hersek'in üç ayrı toplumdan meydana geldiğinin teyit edil
mesi bir garabetti, mevcut sınırların tanınması bir garabetti; fakat, işin ilginç yanı, 2 milyon 
göçmenin durumu, yapılan tahribatın tamiri ve Sırp işgalcilerinin durdurulmasıyla ilgili hiçbir 
ifade yer almıyordu. Üstelik, Sırbistan Başbakanı Paniç, bu Türkiye ziyaretini, Bosna-Hersek 
konusu Birleşmiş Milletlerde görüşülmek üzereyken yapmıştı. Bu bir siyasî ataktı; fakat, Pa-
niç'in bu siyasî atağına Türkiye'de Hükümet teslim olmuştu. 

Bütün konular ve gelişmeler aynı şekildedir. Umut, Birleşmiş Milletlerden beklenir, BAB'tan 
beklenir, AT'tan beklenir; fakat, şahsiyetli Türkiye için, Türkiye'de yaşayan insanlar için bir 
politika üretme zorunluluğu vardır kararlı bir idareye, hükümete, bu ülkede yaşayan herkesin 
ihtiyacı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Şener, 24 dakika oldu, toparlayabilirseniz memnun olurum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. . 
Bu arada, şunu da ifade etmek istiyorum ; Bir Saratoga olayı vardı, bu olay ne oldu? Bu

nu da merak ediyoruz. Amerikan uçak gemisinden açılan ateşle Muavenet Muhribinin tahrip 
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edilmesi, subayların ve erlerin ölmesi sonucunda, Sayın Başbakan, Amerika Birleşik Devletle
rinin ağzıyla konuyu açıklamıştı; fakat, bunun bir kaza olmadığı, Genelkurmayın açıklamala
rından da anlaşıldı. Şimdi, biz diyoruz ki: Niye Amerika Birleşik Devletlerinden katilleri iste
miyorsunuz? Niçin Amerika Birleşik Devletlerine ambargo uygulamıyorsunuz? Tabiî, bu ifa
deler yadırganacaktır. Sürekli Amerika'nın, Avrupa'nın gözüne bakarak politika belirleyenler, 
bu ifadeleri her zaman yadırgayabilirler. (RP sıralarından alkışlar) Ancak, eğer Batı, çifte stan
dartlı değilse, çifte standart uygulamıyorsa, Amerika Birleşik Devletlerinin Libya konusunda 
takındığı tavrı, Türkiye'nin, bu olayda Amerika Birleşik Devletlerine karşı takınması en doğal 
hakkıdır; bunu ifade etmesi de gerekir. (RP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Hiç Suudî Arabistan'dan bahsetmiyorsun! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Açıkçası, bu katillerin istenmesi ve Amerika Birle

şik Devletlerine karşı ambargo kararı alınması gerekir. , 
Tüm bu pasif tutumlar ve dünyadaki çifte standartlı akışa teslim olmuşluk sonucunda, 

şimdi şu soruyu sormak lazım : Hani, uluslar camiasının şerefli bir üyesi olacaktınız? Bu söy
lediğiniz şerefli üye olma, bu mudur? Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. 

Tüm bu gelişmeler neyi gösteriyor? Tüm bu gelişmeler, bizimle, şu anda Hükümeti oluş
turan partiler arasındaki farkı gösteriyor. Bizim tavrımız, bizim politikalarımız yadırganabilir; 
ama, bizim ortaya koyduğumuz politikalar ve savunduğumuz tezler açıkça şunu gösteriyor : 
Biz, bağımsızlık için Kurtuluş Savaşını yapan bu milletin öz cevherini temsil etmeye çalışıyo
ruz; yoksa, Kurtuluş Savaşı öncesindeki manda yanlılarını temsil eden bir zihniyeti değil. 

Bu noktadan, şu Mecliste bizim iki görevimiz olduğuna inanıyoruz : Birincisi, bu sandal
yede oturduğu sürece, Hükümete, Hükümetin sayın bakanlarına tüm ikazları yapmaktır. İkin
ci görevimiz ise, bu sandalyeden en kısa zamanda bu Hükümeti indirmektir. (RP sıralarından 
alkışlar) I 

Sözlerimi bu şekilde toparlıyor, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN ;— Teşekkür ederim Sayın Şener. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan... V 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Değerli Arkadaşım Şener'in ko

nuşmalarında, benim söylemediğim ya da yanlış algıladıkları şeyler oldu; kısaca izah etmek 
istiyorum. , 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, zabıtları incelemeden mi söz veri

yorsunuz? • 
BAŞKAN — Şimdi efendim, devletin dış politikasının emanet edildiği bir değerli parla

menterin, yüksek huzurunuzda şahadetinizle ifade ettiği bir açıklama talebini, ben de itibara 
şayan saydım; varsa, yine bir usul müzakeresi açarız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yüksek tecrübeleriniz bunu gerektirir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. — Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in, Sivas MilletvekilkAbdüllatif Şener'in, ileri sür

müş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklama yapmak üzere buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, çok teşekkürler. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet olarak, gerçekten belirli bir konuyu getirdik. Aslında, iki 

konuyu huzurunuza getirdik; ama, bütün dış politika konuları konuşuldu, genel bir dış politi
ka müzakeresine dönüştü; Saratoga'dan, Libya'ya yapılan ambargoya kadar bütün konular gün
deme geldi. Tabiî, zaman elvermediği için ve Sayın Başkanın hoşgörüsünü istismar etmemek 
için bunlara girmeyeceğim. ' 

Değerli arkadaşlarım, politika; ama, özellikle dış politika tutarlılık ister ve bunların böy
le, günlük, anlık polemiklere girmeyecek alanı da budur. O zaman kimse size inanmaz, örne
ğin, ben, Refah Partisi değerli sözcüsünün söylediklerine katılmamakla birlikte, kendi politi
kaları içinde sürekli aynı şeyleri söyledikleri için saygı duyuyorum. Bazı yanlışlıklarını söyleye-. 
ceğim; ama, hiç değilse, tutarlı ve kendi içlerinde aynı şeyleri söylüyorlar. Fakat, Sayın Dinçer, 
1,5 ay önce burada -zabıtları getirsem çok utanacak- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Hükümetin dış politikasını ve Dışişleri Bakanını öven konuşmasından sonra, bugün aynı 
şeylerin yüzde yüz aksini söylerse, kendisine saygısı kalmaz, o zaman söylediklerine kimse inan
maz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Yani, o zaman burada neyi savunacağız? Daha ara
dan 1,5 ay bile geçmedi, bari biraz bekleyin de onların mürekkebi kurusun! Ben şimdi o zabıt
ları buraya getirip, kendilerini çok fazla mahcup etmek istemiyorum; aradan 1,5 ay kadar bir 
zaman geçti. Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü ola
rak; insan, inanmadığı şeyin sözcülüğünü yapmaz. O da bir insanlık erdemidir, inanmadığı 
şeyin sözcülüğünü yapmaz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde, Sayın Dinçerler'in, bir sene önce hükümette olan 
konuları, bir sene önce sorumluluklarını taşıdıkları konuları bir tarafa bırakıp, tamamen yep
yeni şeyler söylemeye kalkması da bir inandırıcılık meselesi; ama, yanlış bazı şeyler de söyledi. 
Şimdi ben bunlara birkaç örnek vereceğim. Eğer bunlar bilinerek yapılıyorsa, dış politikada 
bunların yapılmaması gerekir; eğer bilinmeden yapılıyorsa, o zaman, buraya çıkıp bunları söy
lemeyin, diye özellikle rica ediyorum. 

Şimdi, Sayın Dinçerler, "Ortaklık Konseyinde parlamentolar konusu görüşüldü mü?" 
dediler. -

Kendisinin de bilmesi lazım ki, her konu her yerde görüşülmez. Burada, bile kürsüye çık
tığınız zaman, o konunun içinde kalmanız gerekir. 

Kendi zamanlarında da Ortaklık Konseyi olmuştur. Ortaklık Konseyinde neyin konuşula
cağı bellidir. Ortaklık Konseyinde her konu görüşülmez. Ortaklık Konseyinde, hele, farklı bir 
yürütme organı olan bir yerde parlamento konuları konuşulmaz. Burada, sanki konuşulması 
gerekiyordu da konuşulmadığı gibi bir konunun içine girdiler. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda açıklıkla söylememe rağmen, Sayın Dinçerler yine çok 
büyük bir yanlışlık yaptı ve 'Açıklanan bildiriye Türkiye, Kıbrıs konusunda rezerv koymadı" 
dediler; ama', açıklanan ortak bildiride, Kıbrıs konusunda tek bir kelime yok ki, ben rezerv 
koyayım! Neyin rezervini koyacaksınız? Ortaklık Dönem Başkanı olan İngiliz Dışişleri Bakanı 
bir konuşma yapıyor, siz de ona karşı konuşma yapıyorsunuz. Ben bunları söylemek istemiyo
rum; ama, geçmiş dönemde, Sayın Safa Giray'ın zamanında, bir sene Önce de aynı şeyler ya
pılmış; bunlar konuşulmuş, değerli eski Bakan Sayın Giray bunlara gerekli yanıtı vermiş; ama, 
ortaklık bildirisinde bu yer almadığı için, bir rezevr konulmaz. Ortak bildiride hiçbir şekilde 
Kıbrıs konusunda bir cümle yok. Aynı şekilde, insan haklarıyla da ilgili bir ifade yok. Bu ne
denle, bunları açıklamış olmama rağmen, Sayın Dinçerler'in bunları bilmesi lazımdı. 
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Elbette ki, benim, karşı taraftaki bir bakanın yapacağı bir konuşmaya, "Bunları koy, bunları 
koyma" demeye yetkim yok. Ona karşı söyleceğim şey, benim kendi konuşmamdır. Ben de, 
o konuşmamda, bunlara katılmadığımı ifade ettim ve nelere katılmadığımı çok açıklıkla dile 
getirdim. O nedenle, ortak yapılan bir açıklamada, insan hakları konusuna temas edilmiş, re
zerv konmamış!.. Tek kelime yok. Ortak bildiride Kıbrıs konusu söylenmiş, rezerv konmamış!.. 
Tek kelime yok. Bildiri burada, İsterseniz size de göndereyim. Bu bildirilerde tek kelime yok 
bu konular hakkında. O zaman, niye aksini söylüyorsunuz?! 

Değerli arkadaşlarım, yine, Sayın Dinçerler, konuşmasında, uzun uzun -ben yerimde de 
düzeltmeye çalıştım- Norveç'i örnek göstererek "Norveç'in kabul etmediğini kabul ettiniz" 
dediler. 

Norveç kabul etti. Norveç, 20 Kasımda Roma'da ortaklık statüsünü imza edecek. O ne
denle, iki üç dakika ayırarak, "Norveç'in reddettiğini, neden biz reddetmedik" dediğiniz ko
nunun tabanı yanlış, özü yanlış; böyle bir şey söz konusu değil. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kabul etmedi anlamında söyledim, düzeltiyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım» ben, kendi 

içimde tutarlıyım; ben, daha önce de aynı şeyi söyledim, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Türki
ye, ortak statüyü; yani ortak üye olma statüsünü sürekli İcabul edemezdi. Bugün de aynı şeyi 
söyledim, dün de aynı şeyi söylüyordum, Bu, ancak geçiş dönemi için, ara dönem için kabul 
edilecek olan bir statüdür. 

Şimdi, konuşan arkadaşlarımız, alman kararlan bir tarafa bırakarak, burada serbestçe ve 
mütemadiyen kulağa hoş gelecek laflar ettiler, "Kabul etmeseydik, tam üye olsaydık, şunu yap
saydık, şunu yapmasaydık" dediler. 

Şimdi, Avrupa Topluluğu kendi içinde, zirvede karar alıyor. O kararın ne olduğu belli... 
O kararı bir tarafa bırakarak, "tam üye olsaydınız" deniyor. 

Tam üye olma imkânı yok ki, Avrupa Topluluğuna tam üye olunmadığı zaman!.. 
Avrupa Topluluğuna, Batı Avrupa Birliğine niçin üye olmadınız" denildi. 
Ben, bu tip polemiklere girmek istemiyorum. Bunlara başvuru, sizin zamanınızda, ANAP 

zamanında yapıldı. 1987'den, 1991 yılına kadar ne yaptınız da, şimdi buraya gelip, "Efendim, 
işte yapılmadı, edilmedi" deme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Onun için, kendi içinizde 
tutarlı olmak durumundasınız. 

"İtibar gerilemesi var" denildi. 
Hiçbir itibar gerilemesi yok. 
"Yıkmak için on ay..." denildi. 
Yıkılanları on aydır düzeltmeye çalışıyoruz; ama o kadar çok yıkılmış ki, onları on ayda 

düzeltmek imkânsız. ^ 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yok canım, insaf edin. * 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben, dış politikada bu tip pole

miklere girilmemesi gerektiğini hep söylüyorum; ama söylendiği zaman da gerekli yanıtı ver
mek durumundayım. 

Ben, Sayın Dinçer'in, tutarlılığıyla ilgili söyledim; ama yanlışlarını da izninizle söylemek 
istiyorum. Türkiye'den, Brüksel'e hiçbir gazeteciyi berabe-imde götürmedim. Onun için, ya
lan üzerine politika yapmanın çok büyük sonuçlan vardır. Ben, hiçbir gazeteciyi birlikte gö
türmedim, hiçbir gazeteciye telefon edip davet de etmedim, "gidiyorum" da demedim. (SHP 
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ve DYP sıralarından alkışlar) O nedenle, ona dayanarak politika yapmanın yanlışlığını belirt
mek istiyorum. ' 

TÜSİAD'a gidip konuşma yapmadım. Gerekirse yaparım, yanlışlığı da yoktur; bu yanlış 
bir şey değil; ama buradan kalkıp da, "İşte, TÜSİAD'a gitti, konuşma yaptı..." denildi. Yap
madım, o da yanlış; ama konuşma yapmam demek değil, elbette yaparım, ben dış politikayı 
her yerde anlatırım. 

Dışişleri Komisyonuna niçin gelmedim?... Bazen zamanlarımız uymadı; bir defa ben git
tim, iki saatte komisyon toplanamadı, Sayın Dinçer de oradaydı... O nedenle, bir eksiklikse 
elbette kabul ediyorum; ama bunun zaman sıkıntısından meydana geldiği açık; fakat burada 
"Oraya bilgi vermiyor, TÜSİAD'a bilgi vermeye gidiyor" diye böyle beş dakika güzel laf söy
lemek, hiçbir şekilde, tutarlı olmadığı zaman, doğru olmadığı zaman, sonuç doğurmuyor. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi verilmiyor" deniyor. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde -bunu bilerek söylüyorum- hiçbir 

dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bu dönemde bilgi verildiği kadar bilgi verilmemiş
tir. Bugün bile bir konuda üç saattir tartışılıyor. Sayın Dinçerler, yine kendisi SHP Grubu adı
na yaptığı konuşmada bununla ilgili olarak beş dakika teşekkür etti. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, afedersiniz, Dinçer'le, Dinçerler'i vurgulayalım. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Ali Dinçer, SHP grubu adı

na yaptığı konuşmada, bundan dolayı bana özel teşekkür etti, şimdi aradan 1,5 ay, 2 ay geçi
yor, burada kalkıyor, yine beş dakika "Meclise bilgi verilmedi" diye şikâyet ediyor... 

Böyle söylerseniz kimse size inanmaz. Evvela kendi içinizde tutarlı olun ve doğrular üze
rinde politika yapmaya çalışın. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Biz biliriz doğruları. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yani, böyle "Vizyon, ilke" gibi, 

lafları bir araya getirip güzel laflar söyleyeceğinize, önce doğrular öğrenilip, ona göre politika 
yapılırsa, çok daha yararlı olur. (SHP sıralarından alkışlar) 

"Tam üyelik gündeme getirilmemiştir" deniyor. Ortak bildiri burada... Ortak bildiride 
tam üyelik söz konusu edilmiştir, benim konuşmamda söz konusu edilmiştir; ama ben, başın
dan beri söyledim, bu toplantı tam üyelik için yapılacak bir toplantı değildi. Bu toplantının 
özü, konusu başkaydı ve ben kendim de, konuşmamda, "büyük başarı olmuştur" falan deme
dim, gerçekleri anlattım; ama yine benim söylemediğim sözleri, söylemiş gibi varsayarak, uzun 
uzun değerlendirmeler yapıldı. , 

Yine Sayın Dinçer, "Ortaklık toplantısından sonra Kıbrıs konusunda geriye gidilmiştir" 
demiştir. 

Ben, deminden beri düşünüyorum, ne yapılmıştır da geriye gidilmiştir, anlamadım! Yani, 
Sayın Dinçer bu hususu açıklamadı; ama, ne yapıldı, hangi karar verildi veya Kıbrıs konusun
da ne yapıldı da geriye gidildi, bunun cevabını ben bir türlü bulamadım. Çünkü, o toplantıda, 
Kıbrıs konusunda, sadece İngiliz Dışişleri Bakanının yaptığı bir konuşma var ve buna karşılık 
benim yaptığım bir konuşma var. Bunlar da açılış konuşmaları olup, bu konuşmaların özetini 
de ilk konuşmamda verdim. Buna rağmen, "Ortaklık toplantısında Kıbrıs konusunda geriye 
gidilmiştir" diyor... Bunun nereden çıkarıldığını bilemiyorum ve hiçbir şeye bakılmadan yazıl
mışsa, ona bir şey diyemem. 
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Hangi taviz verildiğini de merak ediyorum. Gerçekten düşünüyorum hangi tavizin verildi
ğini. Gümrük birliği kastediliyorsa, gümrük birliği, Ankara Anlaşmasının bir maddesidir. 

Sayın Dinçer, "Ankara Anlaşmasını şöyle savunalım, böyle savunalım" diyor, arkasından 
da, "Ankara Anlaşmasının gereğini Türkiye yerine getirmeye devam edecektir, tam üyelik 
yönünde" diyor; söylenen odur. 

Buna karşılık, otomatik bir gümrük birliğine geçme de söz konusu değildir. Türkiye, ken
di çıkarının, kendi yararının gerektirdiği kararlan alır. Eğer bu kararlar, gümrük birliği çerçe
vesinde ise, Avrupa Topluluğu istediği için, Avrupa gerektirdiği için değil, Türkiye'nin yaran 
varsa değerlendirilir ve gereği yapılır. 

Birçok konuşmamda söyledim, Türkiye, elbette ki, Avrupa Topluluğunun eşit haklı, onurlu 
üyesi olmak ister; ama, bunu yaparken, hiçbirinin eteğine yapışarak, yalvararak tam üyelik is
teme konusu Hükümet programında yoktur ve Hükümetin de böyle bir politikası yoktur. Hiç 
kimsenin eteğine yapışma kararında değiliz, niyetinde değiliz, böyle bir düşüncemiz de yoktur. 
Türkiye'nin yararını ve çıkarını, en az, burada konuşan sayın üyeler kadar yerine getireceği
mizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Yine, sayıyorum, Sayın Dinçer, "1993'te tek gümrüğe geçeceğimizi" söyledi. 
1993'te tek gümrüğe geçeceğimiz konusunda Meclis kanun çıkardı değerli arkadaşlarım; 

yani, ben söylemedim. 
Sayın Dinçer, hiç kimseye taviz olarak değil, o karışıklığı gidererek, Türkiye'nin 1993 yı

lında tek gümrüğe geçeceğini Parlamento bir yasayla belirledi. Oysa "1993 yılında tek gümrü
ğe geçeceğimiz söylendi" diyerek, bunu da bir taviz olarak belirttiniz. * 

Bu, kimseye verilmiş bir taviz değildir. Sadece, yasalaşan bir konuyu, gerçeği dile getirdik. 
Eğer bu bir tavizse, bu hususu Yüce Meclisin bilgisine ve kararma bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Topluluğuyla ilgili politikamızı birkaç defa söyledim. Ger
çekten, Türkiye'nin yararını ve çıkarını gerektiren bir politikadır. 

Tekrar ediyorum : Refah Partili sayın sözcülerin söylediklerine katılmıyorum; ama, başın
dan beri Avrupa Topluluğuna üye olmamız kararına karşı çıkmışlardır. Demokrasi içinde el
bette farklı düşünen partiler ve kişiler de olacaktır. Katılmamakla birlikte saygı duyuyorum 
ve bunu da her fırsatta söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklamalarınızı... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim., 
Orta Asya'yla ilgili bazı konular vardır ki, Hükümeti eleştirme pahasına Türkiye'ye zarar 

veriliyor. Orta Asya'yla ilişkilerimizde, sırf eleştiri olsun diye, sırf eleştirelim diye yanlışları söy
lerseniz, bundan sadece Hükümet değil, Türkiye zarar görür. Ülkenin yararının söz konusu 
olduğu konularda çok dikkatli olmamız gerekir. 

Orta Asya cumhuriyetleriyle ilişkilerimizde hangi projeler üzerinde çalıştığımızı ve neler 
yaptığımızı, zaman elvermediği için, şimdi teker teker anlatamıyorum; ama inşallah önümüz
deki günlerdeki bütçe görüşmeleri sırasında tüm ayrıntılarıyla ortaya koyma olanağını bulaca
ğım. Onun için, şimdi bu konulara daha fazla girmeyeceğim; ama, Orta Asya cumhuriyetleriy
le ilişkilerimize değinirken, ülke yararını her şeyin üstünde tutmamız gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, İslam ülkeleriyle gümrük birliğine karşı değiliz. Gerçekten, bu 
konuda büyük çaba da gösteriyoruz. Pakistan ve İran'la gümrükleri indirme önerisini adım 
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olarak atan biziz; Türkiye bunu ortaya attı. Türkiye bundan çok daha geniş bir alanda çok 
daha fazlasını istedi; ama, oradan gerekli onay gelmediği için, ilk aşama olarak yüzde 10 ya
pıldı. Eğer, tslam ülkeleri gerçekten Türkiye'yle bir gümrük birliğine ya da bir gümrük sıfırla
masına gitmek istiyorlarsa, bunda elbette ki, Türkiye'nin bir aykırı düşüncesi yoktur. Bu ko
nuda gerekli kararları mutlaka alma yoluna gidecektir. 

"Kıbrıs konusunda taviz verilmiştir" diye Refah Partisinin sayın sözcüsü iddia getirdiler. 
önemli bir konu olduğu için, bu konuya girmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda tek bir virgül, tek bir kelime taviz verilmemiştir. 

Hiçbir aşamada, hiçbir yerde bir taviz verilmemiştir. Bunun ne olduğu söylenebilirse, biz de 
ona göre kararımızı vereceğiz; fakat, hiçbir konuda taviz verilmemiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yüzde 29'dan yüzde 28'e düştünüz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Demirel, hiçbir şekilde Vasi-

liu ile görüşmedi ki, taviz versin. Görüşme olmayan bir yerde nasıl taviz verilir, onu da merak 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet olarak, hele Parlamentodan; demokrasinin geçerli kılın
ması için büyük çaba gösterdiğimiz Parlamentodan hiçbir şeyi gizlemiyoruz, hiçbir şey de giz
lenmez. Bugün görüştüğümüz konuda da tüm açıklığıyla, tüm gerçekleri huzurunuza getir
dim. Elbette ki, Parlamentonun yapacağı katkıların ve eleştirilerin, vereceği görüşlerin dış po
litikaya büyük yararı olacaktır. Buna inanıyorum; bunların dış politikaya güç katacağına ina
nıyorum. Buna inandığım için de, her ne kadar yanlış şeyle? de söylense, eleştiri de yapılsa, 
her fırsatta dış politika konusunda Yüce Meclise bilgi vermeye devam edeceğim. 

Sayın Başkana, sağladığı bu fırsat için teşekkür ediyor, Yüce Kurula saygılarımı sunuyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
I. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Türkiye - AT Ortaklık Konseyinin son toplantısı 

ve Batı Avrupa Birliğiyle ilişkiler konusunda gündem dışı açıklaması ve ANAP Ankara Mil
letvekili M. Vehbi Dinçerler, DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu, SHPizmir Mil
letvekili Atilla Mut man, CHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve RP Sivas Milletvekili Abdül-
latif Şener'in grupları adına konuşmaları (Devam) 

ALÎ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Bir açıklama getirmek istiyorum : 
Herhalde Sayın Bakanımız Türkiye'de fazla bulunamadığı için takvimi karıştırıyor. Ben, 

iki ay önce Sosyaldemokrat Halkçı Partiden istifa ettim ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına 
yaptığım dışişleriyle ilgili konuşma, üç aya yakın bir zaman önce Çekiç Güç'le ilgiliydi. Orada v 

ne konuştuğumu da herkes biliyor, zaten tutanaklarda da var. O zamandan bu zamana BAB 
yeni geldi buraya; Batı Avrupa Birliğine ortak üye olma konusu yeni geldi.-Türkiye ve Avrupa 
Topluluğu Ortak Konsey toplantısı konusu yeni geldi, o gelişmelerle ilgili düşünceleremizi dile 
getirdim. 
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Ben, Dışişleri Komisyonu Başkanıyken, Sayın Bakana defalarca -komisyon üyesi arkadaş-. 
larımın hepsi tanıktır- komisyona gelip brifing vermesini rica ettim, arkadaşlarım da benim 
yanımda rica ettiler; ama, Sayın Bakan bir defa dahi gelemedi. Ben, Dışişleri Komisyonu Baş
kanlığını bırakalı -16 Eylülden bu yana- iki aya yakın bir zaman geçtiği halde, hâlâ Komisyo
numuza gelip gelmediğini sorduğumda "gelmedi" dediler. Biz çağırdığımızda gelmeyen Dışiş
leri Bakanının, bizim yaptığımız çağrılardan birinden tam bir hafta sonra, gidip İstanbul'da 
Genç işadamları Derneğinde brifing verdiğini de gazetelerden okudum. Değişik partilere men
sup Dışişleri Komisyonu üyesi arkadaşlarım, sürekli olarak, beni, "Sen Dışişleri Bakanıyla ay
nı partidensin, aynı partiden olduğun bakanı getirip Dışişleri Komisyonuna, Meclisin Komis
yonuna brifing verdiremiyorsun, diye eleştirdiler; beni uyardılar. 

Her uyarının arkasından davetimizi yineledik; ama, Sayın Bakan, bir yıla yakın zamandır 
bakanlık yapıyor, gelmedi. Bir kez geldiğinde de haberimiz yoktu; başka bir konuyu görüşe
cektik, toplanma güçlüğümüz vardı, aniden geldiler. 

BAŞKAN — "Üç saatte toplanamadılar" dedikleri konuyu böylece açıklamış oldunuz. 
ALİ DİNÇER (Ankara) — Nadiren çoğunluğu sağlayamadığımız birtoplantıya rast geldi, 

çayımızı, kahvemizi içti gitti, brifing vermek için gelmedi. 
Dışişleri Bakanlığıyla ilgili bir uluslararası anlaşma vardıı, onun bir an evvel geçmesi için, 

ricada bulunmak için gelmiş; brifing için gelmemiş. SHP Grubu adına yaptığım son konuşma
da da, Dışişleri Kmisyonuna gelip brifing vermediğini söyleyip, eleştirmiştim. 

Ben ümit ediyorum ki, bu eleştirilerden nasibini alıp, Meclisi ve Meclisin komisyonlarını 
ciddiye alıp, Dışişleri Komisyonuna periyodik olarak iki üç ayda bir gelip brifing verir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Dinçerler, bir emriniz var mı efendim? Yok efendim. 
Sayın Asiltürk, zatı âliniz?.. , 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, Değerli Dışişleri Bakanımız, açık

lama hakkını 70 nci maddeye göre zatı âlinizden talep etti? 
BAŞKAN —Evet. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 70 nci maddeyi bir arada beraberce okursak... 
BAŞKAN — Ben sizi zahmetten kurtarmak için söyleyeyim efendim. "Sataşma" deyince, 

illâ ebeveynden başlayıp evladına varıncaya kadar, hepimizi rencide eden elfazı galizeden de
ğildi maksadım. Okursak görürüz : Kendisine atfen, taşıdığı ya da ifade ettiği düşünceden başka 
bir düşüncenin de ifade edilmesi halinde açıklama hakkı gibi nezih anlamda yorumlayarak sa
taşma telakki ettim. Sataşmadan dolayı değil, açıklama hakkını kullanmasını, Dışişleriyle ilgi
li konuları önemsediğim için tanıdım; ama, Sayın Bakan, size hak vereceğim bir noktada işi 
biraz larj tuttu, açıklamayı cevaplamaya dönüştürdü. Ama ben de, artık o da onun bugünlük 
hakkı olsun dedim; bu iş böyle gerçekleşti. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Aynı anlayışı bu kadar önemli bir meselede dün göster
mediniz! 

BAŞKAN — Meselâ?... Lütfedin, devam edelim; buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Anlattım. 
BAŞKAN — Efendim, her sayın üyenin oyu eşitse ve her sayın milletvekilînin anlayışı ve 

iradesi, adil düzen yanlısı dostlarımızca eşit sayılıyorsa, Yüce Meclis dün ittifaka yakın bir ço
ğunlukla, Başkanlığın tutumunun, anlayışının nakıs olmadığı hususunu tescil etti. 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Dünkü mesele kapanmıştır. 
BAŞKAN — Ama, şu sırada oturanın oyuyla, bu sırada oturanın oyu arasında adalet yok 

da, bir fark varsa, o zaman oturur hesaba vururuz. Bu da olamayacağına göre, Yüce Meclis 
dün, benim,, işaret buyurduğunuz noktada bir anlayışsızlık yapmadığımı kabul ve tescil etti. 
Teşekkür ederim. 

işte fırsat... Buyurun. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, fırsattan da istifade, esprili üslubu

nuzla güzel şeyler ifade ediyorsunuz, memnunda oluyoruz, izin verirseniz açıklayayım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Şimdi, burada "açıklama ve cevaplar için Başkan 

aynı oturumda söz verir" diyor. Bunların hepsini kullanarak yaptınız. 
BAŞKAN — Süreyi de aşmadı... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Ancak, bu açıklama hakkı, İçtüzükte olduğu, si

zin de bildiğiniz veçhile, herhangi bir üyenin söylediklerinin çarpıtılması halinde, o üyeye açık
lama yapma imkânını veriyor. Halbuki siz, Sayın Bakana öyle bir söz hakkı verdiniz ki, bu 
yeniden bir gündem dışı konuşma oldu. Şimdi bu durumda, gruplar adına, Sayın Bakanın gün
dem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, hak doğdu. Bunun için sizden konuşma hakkı ta
lep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın -siz de bir eski Sayın Bakansınız, Allah, yenilenme
sini ve yinelenmesinin de, hayırlıysa, nasip etsin konuşmasını biraz larj tuttuğunu kabul ettim. 
Nitekim, Sayın Dinçerler, "Sayın Bakan, 1987'den 1991'e kadar ne yaptınız ki, dedi" deyiverse 
veya 1987'den 1991'e kadar ne yaptığımızı sordu, cevap hakkımız doğdu; aynı maddeden aynı 
şartla, aynı sebeple cevap vereceğim dese, söz verirdim. Ama, onlar 1987'den 1991'e kadar ya
pılan şeylerle Sayın Bakanın sorusunu cevaplamak gereği duymadıkları için, ben üzerinde dur
madım. Keza, Sayın Dinçer'in bazı konularına, Sayın Şener'in bazı ifadelerine karşı bu şekilde 
bence söz veriş sebebimin dışında, geniş bir yaklaşımla temas etti; o konuda sizinle beraberim. 
Ancak, bunun, -izin verirseniz- 10 dakikalık süreleri, kiminin 16 dakika, kiminin 22 dakika, 
kiminin 29 dakika kullanmak suretiyle, günün de anlayışını değerlendiren bu çalışmalarda, böy
lesi birkaç cümlelik bir geniş yorumu, geniş yaklaşımı, gruplara hak doğuran bir usul sebebi 
saymıyorum; ama, Sayın Bakanın ikinci konuşmasında olsun, Refah Partisi Grubuna ya da 
değerli sözcüsünün beyanlarına, aynı maddeden, aynı yorumla cevap hakkı doğurduğunu söy
lediniz bir meseleniz varsa, buyurun. 

Diğer gruplar, ifade buyurdunuz bir yaklaşım içinde değil Grup Başkanvekillerinin gözle
rine bakıyorum, yani " gruplara hak doğdu, hepimiz yeniden konuşalım" gibi bir temayül gör
müyorum; ama, Refah Partisi Grubunun hukukuna saygılıyım. Varsa bir diyeceğiniz buyurun. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, olan şey şu : İçtüzük gereği, bir ba
kanın, sadece düzeltmekten ibaret olan kendilerine söz verme hakkını, daha geniş, bir nevi 
yeniden bilgilendirme şeklinde, kullanarak, Yüce Meclise bilgi sunması dolayısıyla, tabiî ola
rak cevap hakkının meydana geldiğini düşünüyorum. Yani, bakan başından sonuna bütün me
seleleri yeni baştan ele alarak anlattı, ona göre de bizim de tabiî buna cevap hakkımız doğdu. 

BAŞKAN — Efendim, ben, bakanın konuşmasını dikkatle izledim. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Ben Bakanı tenkit etmek için söylemiyorum, bir 

hak doğmuştur. 
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BAŞKAN — Hayır... Zaten tenkit yok, hep karşılıklı açıklama... 
Şimdi, Sayın Bakan bazı noktalarda benim söz verme nedenime uygun açıklamalar yaptı. 

"Rezerv konusu" dedi... 
RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim!.. 
RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, sonsuz sabrınıza, sınırsız müsamahanı

za saygı duyuyorum; fakat, harcanan zaman, Genel Kurulun zamanıdır. Müsaade ederseniz, 
değerli parlamenterlerimiz, zatı âlinizi makamınızda ziyaret etsinler, çaylı, kahveli bir sohbet 
neticesi birbirinizi ikna etmiş olursunuz, Meclisin zamanını boşa harcamayalım. 

BAŞKAN— Sayın Serdaroğlu, teşekkür ederim. 
Ben, tabiî bir değerli Grup Başkanvekilinin müracaatlarına dikkat etmeye ve cevap ver

meye mecburum ve konuyu, izin verirseniz şöyle noktalıyorum : Refah Partisi Grubunun, ge
rek sözcüsünün, gerek Grup Başkanvekili sıfatıyla parti tüzekişiliğinin rencide olduğunu dü
şündüğünüz bir husus varsa, buyurun arz edin, söz vereyim. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, ben bunu ifade etmedim. 
BAŞKAN — O zaman diğer konuda bir usulsüzlük yapılmadığı kanaatindeyim, istirham 

ediyorum... ; 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Arkadaşlara saygı göstermek için vazgeçiyorum; 
BAŞKAN — Efendim, bu nezaketiniz bir kere daha tescil edildi, devamını diliyorum. (Al

kışlar) 
Değerli arkadaşlarım, böylece Sayın Çetin'in açıklamasından doğan görüşmeler ta

mamlandı., 

2. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Aydın Milletvekili Tunç Bilget'in, 25 inci Birle
şimde, "Avrupa Parlamentosunun, Türkiye ile ilgili olarak aldığı vahim kararlar" konusunda 
yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Şimdi, dünkü birleşimde, Aydın MiHevtekili ve Türkiye Avrupa Topluluğu 
Karma Komisyonu Eşbaşkanı Sayın Tunç Bilget'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek 
üzere yine huzurunuzda. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP sıralarından alkışlar) 
Gündem dışı konuşmaya cevap vereceksiniz; tabiî bunun sınırları içinde kalmak suretiyle, 

yeni bir sınır ihtilafı tartışmasına yol açmamanızı rica ediyorum. 
DIŞtŞLERt BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, kesinlikle öyle bir 

niyetim yok, onu da yapmayacağım. 
Çok kısa olarak, evvela, Sayın Bilget'in dün, Avrupa Parlamentosunun kararlarını değer

lendirmek suretiyle yaptığı açılmaya ve dile getirdiği haklı tepkisine katılmamak mümkün de
ğildir. Haklı bir tepkidir, hepimizin tepkisidir. Elbette ki, bu tepki de, bu tepkinin iletilmesi 
de normaldir. Ancak, bir konuyu da, yanı Avrupa Parlamentosu nedir konusunu da, izninizle 
bir iki cümleyle açıklamak istiyorum. 

Biraz fazla abartılmaması gerektiği için, tepkilerine katılıyorum. Biraz Sayın Mimaroğlu 
değindi, bir yasama organından çok güncel konuların tarıtışıldığı ve bağlayıcı kararları da ol
mayan bir parlamento biçiminde; hiç bağlayıcı kararları da yok. Gerçek anlamda bir yasama 
organı da değil ve şu anda Avrupa Parlamentosunun yetkileri,' Avrupa Topluluğu içinde bir 
tartışma konusudur ve bunlar çok fazla yetki istiyorlar; üyeler de bunu vermeme niyetindeler. O 
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nedenle, böyle bir yetki tartışması içinde olan, kendisine zaman zaman iş arayan, ayda bir haf
ta Strazburg'ta toplanan ve o toplantı haftasının perşembe gününün yarım saatini de güncel 
ve ivedi konulara ayırıp, o arada bunları görüşen bir parlamento ve bunların güç kazanması
na, yasama organı haline gelmesine de kendi üyeleri kesinlikle karşı çıkıyorlar. Hatta bunları, 
Strazburg'a gidip gelen, yüksek ücret alan ve yetkileri olmayan; ama, yetki peşinde olan bir 
durumda görüyorlar. Yani, ben gerçekleri anlatmaya çalışıyorum; bundan, "küçümsüyor" an
lamını çıkartmayın lütfen. Çok zaman birkaç hevesli parlamenter ortaya çıkıp, Avrupa Parla
mentosunun bu yapısını içinde istedikleri kararı da alabiliyor. 

Özellikle son zamanlarda Avrupa Parlamentosunda Türkiye aleyhine çalışmayı alışkanlık 
ve meslek haline getirmiş üyeler var. Bunların içinde -hiçbir parti farkı gözetmeden- 24 tane 
Yunanlı üye var ve her ideolojiden uçlar var. Bunlar bir grup halinde, Türkiye'yle ilgili konula
rı gündeme getirmeyi, Türkiye aleyhine çalışmayı bir meslek haline getirmişler. Bunların çaba
sı ve katkısıyla da o ivedi konular arasında zaman zaman Türkiye aleyhine de kararlar alına
bilmektedir. 

Tabiî, içinde olmadığımız bir organın kararlarını da etkileme olanağımız yok; içinde deği
liz, üyesi değiliz. Tek bağlantımız, Sayın Bilget'in başında bulunduğu, eşbaşkanı bulunduğu 
Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Hükümet de muhatap değil; çünkü, ayrı bir parlamen
to. Tek muhatap noktası da, Karma Parlamento Komisyonu. O nedenle, Sayın Bilget'in tepki
lerini de haklı bulunmamak mümkün değil. 

Bu yarım günlük gündemde bazen öyle ilginç konular görüşülüyor ki, bu, Avrupa bası
nında da zaman zaman alay konusu dahi yapılıyor, örneğin, Togo'dan Bolivya'ya kadar insan 
hakları konuşulur, karar alınır; Madrid-Sevilla arasında demiryolunun nasıl olması gerektiği 
konusunda karar alınır; ttalya mafyasının eylemleriyle ilgili kararlar alır; kararlar almıştır; hay
vanların üzerinde yapılan deneylerle ilgili kararlar alınır- çok affedersiniz, ayı oynatılmasının 
zararlarını karar haline getirmiştir. 

Avrupa Parlamentosu bunlarla ilgili böyle kararlar almıştır; böylesine çalışan bir organ. 
Bağlı olduğu hükümet yok, hesap vereceği hükümet yok ve bir anlamda serbestçe bu^ibi ko
nuların konuşulduğu bir yer. tnsan hakları, demokrasi, işkence gibi, demin anlattığım çerçeve 
içinde üzerinde kolayca anlaştıkları konular... Bu nedenle de, Türkiye'yle ilgili bu kararları, 
demin söylediğim çerçeve içinde, artı, bunu meslek haline getirmiş üyelerin de etkisiyle, katka-
sıyla zaman zaman almaktadır. 

Tepkimizde elbette ki haklıyız, tepkimizi göstermeliyiz; ama, bu çerçeve içinde -ki, Sayın 
Mimaroğlu da söyledi- fazla da büyütmememiz gerektiğine inanıyorum. Yani, elbette tepkimi
zi göstermeliyiz; yani, ben bunu Sayın Bilget böyle yapıyor diye söylemiyorum, yanlış anlaşıl
masın. Onun için bu bilgiyi vermeye çalıştım. Bu yapı içindeki bir parlamentonun kararlarını 
da fazla abartarak, hatta kimsenin bilmediği bu hususları bizim kanalımızla böyle çok fazla 
yaymanın da doğru olmadığı kanısındayım. Çünkü gerçekten, Avrupada görev alan arkadaş
larımız bilir, kimse bunların farkında değildir, bilmez, okumaz, böyle kendi aralarında topla
nıp karar alırlar, böyle bir yapısı da var. Bunları sadece -tekrar ediyorum- Sayın Bilget'e söyle
miyorum; yani, genel olarak, bunlara, olduğundan fazla değer vererek, hatta bazen bizim ka
nallarımızla yaymasına da olanak sağlamamamız gerekiyor inancındayım. Bunları bu çerçeve
de yapmak gerekiyor. - . 
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Bir kere, Dışişleri Bakanlığından Sayın Bilget'in kendisiyle ilgili hiçbir sözün doğru olma
dığına inanıyorum. Mümkün değildir; en azından, böyle bir şeye benim izin vermem mümkün 
değildir. Kaldı ki, değerli bir parlamenter olmanın ötesinde, benim çok uzun yıllardan beri bü
rokrasiden tanıdığım arkadaşımdır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmaz. Buna önce ben 
izin vermem ve hiçbir şekilde de katılmam. 

Bu kararla ilgili bilgilerin geç aktarıldığına ilişkin bir ifadeleri oldu. 
Ben, o konunun daha da üzerinde duracağım; ama, ilk yaptığım değerlendirmelere göre, 

bu tip olaylar şöyle oluyor : önce karar çıkar, o karar çıkar çıkmaz benim, Bakanlığa talima
tım, bunların en ivedi araçla, faksla ilgiliye iletilmesi. İletildiği söyleniyor; ama, ben bu konu
da çok emin değilim, bulmam lazım. Yani iletildiği söyleniyor, önce kararın farkla iletilmesi 
sağlanıyor, sonra kararın kendisi elde edildiği zaman da teyit anlamında postaya verilerek ka
rarın kendisi gönderiliyor. Bu olayda da böyle olmasını diliyorum. Bir aksama olmuşsa, bu
nun üzerinde duracağım; gerekirse Sayın Bilget'e de bu konuda bilgi sunacağım. 

Bu açıklama olanağını verdiği için de Sayın Bilget'e ve Sayın Başkana ve değerli üyelere 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TUNÇ BtLGET (Aydın) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilget. 
TUNÇ BtLGET (Aydın) — Sayın Başkan, bir konuda Komisyonun tumumuyla öze iliş

kin bir beyanı tashih etmek istiyorum. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. — Aydın Milletvekili Tunç Bilget'in, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ileri sürmüş ol
duğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Açıklama yapmak istiyorsunuz, buyurun Sayın Bilget. 
TUNÇ BtLGET (Aydın) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, bir konuda bir açıklama yapmak istiyorum. 
önce, Sayın Dışişleri Bakanına şükranlarımı sunuyorum; hem bu kararların, mahiyeti iti

bariyle fevkalade ciddî olduğunu ve bu kabul edilemez olduğunu, mahiyetleri itibariyle tepki 
gösterilmesi gereken kararlar olduğunu ifade ettikleri için. Yalnız, bir konu var. Hem değerli 
Dışişleri Bakanımız hem de Doğru Yol Partisi adına konuşan arkadaşımız bir şey söylediler, 
o söyledikleri şu : "Kararlar ciddidir; ama, bu kararları alan heyet ciddî değildir. Bu kararları 
alan heyet, alay konusu olması gereken bir heyettir. Türkiye'nin kendisine muhatap almaması 
gereken bir heyettir." Hatta Sayın Mimaroglu dedi ki, "Yetkisi olmayan, aylak, işsiz, kendisine 
iş ve statü arayan bir heyettir. Yüce Meclis, Avrupa Parlamentosunu yok sayar." 

Değerli milletvekilleri, eğer Avrupa Parlamentosu böyle bir heyetse, o zaman bu Yüce Meclis, 
niçin bizi bu siyasî heyete muhatap ediyor? (RP sıralarından alkışlar) ., . . 

Benim sorduğum soru budur. Bu soru gcçiştirilemez. 
Bu Parlamentonun 18 onurlu üyesi bu ayın sonunda Brüksel'e gidecek, bu yetkisi olma

yan, aylak, işsiz, kendine iş ve statü arayan, alay konusu olan insanların karşısına geçecek, 
bunlar da bize "Bu 205 kişiyi nasıl öldürdünüz?" diye soracaklar. 

Kim bu 205 kişi? Ben size söyleyeyim : Bunlar, çatışmalarda ölen teröristlerdir. Haydi, 
buyurun cevap veriniz. Ben Eşbaşkan olarak bununla ilgili bir açılış konuşması yapacağım, 
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bundan sonraki toplantıyı organize edeceğim, tarihini söyleyeceğim, hesap vereceğim. 
Değerli arkadaşlar, bu iş bu kadar basit bir iş değil, önünde sonunda, mümkünse çok 

çabuk, yüce Meclisin, Avrupa Parlamentosuyla ilgili olarak bir karar vermesi lazım. Bu Avru- • 
pa Parlamentosu ya ciddiye alınması gereken bir heyettir, o takdirde ciddî bir cevap verilmesi 
lazım veya bu Parlamento ciddiye alınmaması gereken bir heyettir, o zaman bizim kendilerine 
muhatap olarak karşılarına çıkmamamız lazım. 

Saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilget. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Üç değerli arkadaşıma, bölgeleriyle ilgili konularda gündem dışı söz vermeyi vaat etmekle 

birlikte, bu görüşmelerin bu saate kadar uzayacağını bilemediğim için, şu anda gündeme geç
me gerekçesiye gündem dışı söz vermekten sarfınazar ettiğimi özür dileyerek ve anlayışlarını 
rica ederek beyan ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın (6/474) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/96) 

^BAŞKAN — "Sunuşlar"' bölümünde sözlü soruların geri alınmasına dair tezkereler var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Daha önce vermiş olduğum, Adnan Menderes Üniversitesi rektör ve idarecilerinin ne za
man belirleneceğine ilişkin sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini delaletlerinize arz ederim. 
' Saygılarımla. 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun (6/85) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/95) 

Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlığına 

28.1.1992 tarih ve 6/85 Esas Numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. " 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Satıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.111990 Tarihli 
ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/614) (S. Sayısı: 199) (1) 

BAŞKAN— Gündemin "Sunuşlar" kısmında,. Satıytaş'da Boş Bulunan Üyeliklere 832 
Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü 
Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
nun 199 sıra sayılı raporu yer almaktadır.. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunu ve ekli listeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayıştay Başkanlığının 1.10.1992 tarih ve 365982/2494 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan "Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun 1.11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gereğince Ya
pılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi" 7.10.1992 tarihinde Komisyonumuza hava
le edilmiştir. 

Komisyonumuza havale edilen Sayıştay Başkanlığına ait tezkere incelendiğinde; 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun 4 üncü madedesindeki nitelikleri haiz adaylar arasında anılan kanunun 
değişik 6-ncı maddesinde öngörülen prosedüre uygun olarak yapılan seçim sonucunda, açık 
bulunan 3 üyelik için, ikisi Sayıştay meslek mensupları, biri de diğer adaylar kontenjanına ait 
olmak üzere ve üç katı hesabıyla Sayıştay Genel Kurulu tarafından 11-28 Eylül 1992 tarihlerin
de yapılan oylamalarda 9 adayın seçildiği ve nihaî seçimin yapılabilmesini teminen tezkerenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu anlaşılmaktadır. 

Dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Sayıştay Genel Kurulunca seçilmiş olan 
adayların niteliklerinin, kanunun 4 üncü maddesine uygun olarak bütün ayrıntılarıyla incelen
miş olduğu görülmüştür. 

Nihaî seçimin yapılması amacıyla komisyonumuzun 4.11.1992 tarih ve 8 inci birleşiminde 
. nihaî seçimin yapılıp yapılmaması hususu yönünden tartışılmış ve söz alan bir kısım üyeler; 

— 832 sayılı Kanunun seçimle ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesince 23 Mayıs 1992 
tarihinde iptal edildiği, 

— Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri arasında üye seçiminin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda doğrudan yapılmasına işaret edildiği, 

— Danıştayın bir Kararında "Anayasa Mahkemesi kararının yayımını müteakip iptal edi
len kanuna dayanılarak işlem yapılamayacağı" şeklindeki kararı örnek verilerek tartışmaya açık 
bir seçimin yapılmamasında büyük faydalar olduğu; hususlarında görüşler belirtmişlerdir. 

Bu görüşü benimsemeyen üyeler ise; 
— 832 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ile birlik

te bir yasal boşluk doğmaması görüşünden hareketle 6 ajlık süre tanındığı, 

(1) 199 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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— Üye seçimlerinin çok uzun yıllardan beri Plan ve Bütçe Komisyonlarınca yapılarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun onayına sunulduğu, bu uygulamanın yeni olmadığı, 

— Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımını takiben hiçbir işlem yapılamayacaksa mah
kemenin tanıdığı 6 aylık sürenin bir anlamının olmayacağı, kaldıki, bu görüş kabul görürse 
birçok işlemin tartışılır duruma gelebileceği, hususlarına değinmişlerdir. 

Bu görüşmelerden sonra yapılan oylamada seçimin yapılması gerektiğine karar verilmiş 
ve seçimlere geçilmiştir. 

Yapılan seçim sonucunda ekli listede adları, soyadları ve aldıkları oylar gösterilen Sayış
tay Meslek Mensubu Kontenjanından iki aday, diğer adaylar kontenjanından ise 1 aday olmak 
üzere toplam 3 aday Komisyonumuzca Sayıştay Üyeliğine seçilmişlerdir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Plan ve Bütçe Komisyonunca Yapılan Sayıştay Üye Seçimi Sonucunda Yeterli Oyu 

Alarak Seçilen Adayların Listesi 

Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjanı Aldığı Oy Sayısı 

1. irfan Ölçen 21 
2. Nurettin Dilmaç 18 

Diğer Adayların Kontenjanı 

1. Feramuz Durmuşoğlu 19 

, Başkan 
tlyas Aktaş 

Samsun 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından seçilen aday
ları ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istemiştim. 
BAŞKAN — tfade edeceğim efendim, izin verirseniz... Vakti geldi mi?.. 
Buyurun, okuyun. 
"Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan Sayıştay üye seçimi sonucunda yeterli oyu alarak 

seçilen adayların listesi. 
Sayıştay meslek mensupları kontenjanı üye adayları 
1. irfan Ölçen aldığı oy 21" 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Çorum Milletvekili Cemal Şahin, bu oylama esnasında 

karar yetersayısı aranmasını istemiştir; bu itibarla oylamada karar yetersayısı aranacaktır. 
Adı okunmuş bulunan adayı kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler.. Karar 

yetersayısı bulunamamıştır. 
Saat 18.50'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.38 

• , -, • • o 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

1 '. O ! 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. * 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

/. — Sayıştaydâ Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli . 
ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/614) (S. Sayısı: 199) (Devam) 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı üyeliklerinde Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ya
pılmış bulunan seçimin adaylarını ayrı ayrı okutup, oya sunmak durumundaydık; Çorum Üyesi 
Sayın Cemal Şahin, karar yetersayısı aranmasını istemişti; karar yetersayısı bulunamadığından 
birleşime ara verilmişti. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Karar yetersayısı arayacak mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Evet efendim. Çünkü, Sayın Cemal Şahin hâlâ burada ve bakışlarıyla yazılı 

müracaatını teyit ettiğini ifade ediyor. 
Şimdi, tekrar, aday üyeyi okutuyorum, onayınıza sunacağım. 
Buyurun. 
Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanı : 
1. İrfan ölçen, aldığı oy sayısı 21 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı aranması istenmiş ve 
bulunamamıştır. - , . 

Yeniden ara verilmesi halinde de karar yetersayısının bulunamayacağı kanaati hâsıl oldu
ğundan, esasen çalışma süremiz de dolmak üzere bulunduğunda, 11/12 esas numaralı gensoru 
önergesini, sözlü soruları, Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için, 17 
Kasım 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.52 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün çay satışlarına 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/312) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini arz.ederim. 
Ahmet Kabil 

Rize 

Soru 1. Çay Kurumu Genel Müdürlüğü bir bayinin bayilik sözleşmesinde yazılı nakdî 
veya banka teminat mektubunu almadan teminatsız 53 milyar TL.'nin üstünde kuru çay verdi
ği ve parayı alamadığı doğru mu? 

Soru 2. Bayilik sözleşmesi hükümleri aksini hangi yetkili neye istinaden bu çayı vermiş
tir. Arada kimler vardır. Sorumlu hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

Soru 3. Kur çay hangi tarihte verilmiş ve bedeli Çaykur'a hangi tarihte ödenmesi gereki
yordu? Geciken zaman için yüzde kaç faiz uygulanacaktır? 

Soru 4. Kampanya açılışında Haziran ayında birinci sürgünde kontenjan konulmayaca
ğı söylenmişti. Bu ayda kontenjan konuldumu ve hergün çay alımı yapıldımı. Kontenjan ko-
nulmuşsa günde kaç kg. konulmuştur? 

Soru 5. (30.7.1992) tarihine kadar satılan kuru çay miktarı nedir, 1991 yılında aynı ay
lardaki satışa göre ne kadar artış oldu? 

Soru 6. Bayilerden belli kapasitelerin üstünde satış yapanlara verilen yüzde 6 ilave prim 
dolayısıyla ufak bayiler çay kurumu yerine büyük bayilerden daha yüksek primle çay almaları 

. nedeniyle satış miktarları yükselen büyük bayilere çay kurumu ilave prim olarak kaç lira öde
miştir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 11.11.1992 
' Sayı : B.07.0.BİK.0.03/4-1-4460 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 11 Eylül 1992 gün, 

7/312-2176/11598 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil ta

rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
1. Yıllardan beri Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile iyi ilişkiler içerisinde olan, aldığı 

malın bedelini zamanında ve hiç bir sorun çıkarmadan ödeyen, Genel Müdürlüğün en büyük 
iki müşterisinden birisi olan Alaman Ticaret adındaki Paşali Alaman Firması, sonradan anla
şıldığına göre, kişisel sorumluluktan kurtularak kaydi mal varlığıyla sorumlu olmak için 
16.10.1991 tarihinde Alaman Gıda Sanayii Ticaret A.Ş.'ni kurmuş, 9.1.1992 tarihinde de Anka
ra Çay Bölge Müdürlüğüne başvurarak lehdarı Paşali Alaman olan teminat mektuplarını kar
şılık göstermek suretiyle mal talebinde bulunmuş ve almıştır. Arkasından, bu uygulamayı em
sal göstererek Erzurum ve Diyarbakır Çay Bölge Müdürlüklerinden de mal almıştır. Bu yolla 
adı geçene satılan çayın bedeli 50 milyar civarındadır. Aldığı çay bedellerinin vade sonunda 
ödeme güçlüğünde olduğunu belirterek ek süre istemi üzerine verilen teminat mektubunun Ala
man Gıda Sanayii Ticaret A.Ş. adına olduğu anlaşılmıştır. Yıllardır süren iyi ilişkiler nedeniyle 
kurum memurlarınca, şahsi sorumluluk ile Şirket Sorumluluğu arasındaki hususun farkına ya
rılamadığı, dolayısıyla, bu konuda gerekli dikkatin gösterilmediğinden bu hataya düşüldüğü 
anlaşılmıştır. 
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Alacak itirazlı hale geldiğinde faizi ile birlikte toplam 65 milyar lira olan borcun 18 milya
rı çeşitli yollarla tahsil edilmiş, bakiye 47.9 milyar lira kalmıştır. Bu miktara dava tarihine ka
dar geçen faizinin de ilavesiyle halihazırda Samsun Hukuk (Ticaret) Mahkemesinde 61.6 mil
yar liralık alacak davası açılmış olup, dava devam etmektedir. 

2. Bu husus Çaykur Genel Müdürlüğünce öğrenilir öğrenilmez üç kişilik bir müfettiş Heyeti 
görevlendirilerek konu tetkik ve tahkik ettirilmiştir. İnceleme sonucu düzenlenen raporlarda, 
olayın cereyan ettiği Ankara, Erzurum, Diyarbakır Bölge Müdürlüklerinde kusurlu görülen 
memurlar hakkında ilgili yer C. Savcılıklarına gerekli suç duyurularında bulunulmuştur. 

Ayrıca, idarî yönden disiplin cezası verilmesi yoluna gidilmek istenmiş ise de; 3817 sayılı, 
"Memurlar ile Diğer Görevlilerin Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun" 1 inci mad
desi uyarınca herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

Olayda ihmali ve ağır kusuru görülen Ankara Bölge Müdürlüğündeki bir personelin gö
rev yeri değiştirilmiş, diğer bir personel de emekliliğini isteyerek kurumdan ayrılmıştır. Ayrıca, 
konunun arkası bırakılmış değildir, derinlemesine incelemelere devam edilmektedir. 

3. Adı geçen firmaya 9.1.1992 tarihinden itibaren çay verilmeye başlanmıştır. Bu satış
larda her talep, zamanında verilen teminat mektuplarıyla devam etmiştir. 

Firma, Ankara Bölge Müdürlüğünden aldığı çay bedellerini 13.4.1992, Erzurum'dan aldı
ğı çay bedellerini 6.5.1992, Diyarbakır'dan aldığı çay bedellerini de 16.4.1992 tarihinden itiba
ren ödeyememiş ek süre talebinde bulunmuştur. 

Bu tarihteki borç miktarı 47 993 515 607 TL. olup, dava tarihine kadar geçen süredeki 
aylık % 7 faizi ile birlikte toplam 61 571 557 781 TL. üzerinden dâva açılmıştır. 

4. 1992 yılı kampanyası yaş çay alımlarında, kontenjan usulü yerine Çaykur'un işleme 
kapasitesi ve üreticilerin çaylık alanları dikkate alınarak her üreticiden her dekarda Ürünün 
gelişme periyoduna uygun 20-24 gün sürelerde giderek artan ve 18 günden sonra azalan bir 
çan eğrisi gibi programlanarak her gün alınacak yaş çay yaprağı miktarını belirtmek suretiyle 
hazırlanan bir program dahilinde hasadı ve alımı yapılmıştır. Sisteme göre çay hasadına erken 
başlayan sahil kesimlerinde işleme kapasitesine ulaşıncaya kadar üreticilere sınırsız satma im
kânı tanınmış, kapasiteye ulaşınca erkenci yerlerdeki alımlar azaltılarak, iç kesimlere daha faz
la çay satm,a imkânı verilmiştir. 

İlk uygulama" olması nedeniyle bazı alım yerlerindeki küçük boyutlarda aksamalar mey-
.dana gelmişse de anında müdahalelerle aksamalar giderilmiş ve hazırlanan program % 100 
oranında gerçekleştirilmiştir, örneğin, birinci sürgün döneminde (Mayıs-Haziran) 237 bin ton 
yaş çay alım programı 240 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Böylece kampanyanın açılışında ilan edildiği gibi hareket edilmiş, dekar başına 10 kg. gibi 
bir kontenjan uygulaması yapılmamıştır. Programın uygulanması kullanılabilir kapasite ve çay
lıklardan toplanması gereken ürün miktarının tespitine göre yapılmıştır. Ancak, iklim koşulla
rı ve üretcilerin özel sektöre yaprak vermeyi istemeleri sebebi ile birinci sürgün döneminde 12 
gün program tam uygulamış diğer günlerde program üstü yaprak alınmış ve 1991'de 46 gün 
devam eden birinci sürgün 1992'de 36 günde ideal fizyolojik gelişim süresinde tamamlanmıştır. 

5. 1991 yılının, 1.1.1991 - 31.7.1991 tarihleri arasında yapılan paketli çay satış miktarı 48 fl 

761 ton'dur. 1992 yılının aynı döneminde ise, 42 494 ton olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 
çay satışlarında bir önceki döneme nazaran % 13 oranında, 6.267 tonluk bir azalış görülmek
tedir. Bununda sebebi, Çaykur'un 1991 yılının son aylarında kuru çaya yapacağı zam bek-
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lentisinden kaynaklanan satış fazlası tüketimin 15 bin ton kadirinin 1992 yılına kayması ve özel 
sektörün ürettiği çok miktardaki çayın Mayıs 1992 yani yeni yaş çay kampanyasına kadar mut
lak surette satışının yapılması zorunluluğundan kaynaklanmıştır. 

6. Çay satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış göstermesi nedeniyle, Çay-
kur'ca hedeflenen satış miktarına ulaşmak ve satrşları teşvik amacıyla 1988 yılından beri uygu
lanan prim sistemi gözden geçirilerek düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. 

Bunun üzerine; , 
a) Yıl içinde 25-500 ton arası paketli çay satın alan firmalara % 1-1,3 oranında kademeli 

yıllık ciro primi, 
b) Üç aylık devrelerde asgari 6 ton paketli çay satın alan firmalara % 0,5 promosyon primi, 
c) Aylık 2-475 ton paketli çay satın alan firmalara da % 1 ile °/o 4,2 arasında değişen 

oranlarda aylık kampanya pirimi, 
Adı altında prim verilmektedir (aylık kampanya primi uygulaması Temmuz 1992'de baş

lamıştır). Promosyon primi ilk 3 ayda °/o 0,2 iken daha sonra görülen lüzum üzerine °/o 0,5'e 
çıkarılmıştır. 

Böylece en üst kademede toplam prim tutarının genel satış içindeki payı azamî % 6 ol
maktadır (% 1-1,3 + % 0,5 + % 4,2) 

Uygulamada büyük, küçük firma gibi bir ayrım sözkonusu olmayıp, belli kapasitenin üze
rinde çay satın alan her firmaya bu hak tanınmıştır. Hatta, verilen bu primler tüm firmalara 
gerek Genel Müdürlükçe/gerekse Bölge Müdürlüklerince yazılı ve sözlü olarak duyurulmakta, 
ayrıca, gazete ilanları ile de kamuoyu bilgilendirilmektedir. 

Firmalara, 2.10.1992 tarihe kadar «% 0,2 ve % 0,5 promosyon primi ödenmesinden başka 
prim ödemesi yapılmamıştır. Yapılan ödeme ise yaklaşık 1,5 milyar lira dolayındadır. Bunu ilk 
6 aylık dönemde satış tutarı olan 923 244 200 000 TL.'na oranlayacak olursak, verilen prim 
miktarının °/o 01,6 gibi çok cüzi bir seviyede olduğunu görürüz. 

3 üncü 3 aylık dönem henüz tamamlanmadığından bu üç aylık döneme ne kadar promos
yon primi ödeneceği hesaplanamamıştır. Bunun dışında da herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2 İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Türk Eximbank'm Nahcivan'a açtığı kre
dide usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ömerBa-
rutçu'nun yazılı cevabı (7/340) • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Uras'ın istifasında Türk Exim-
bank'ın Nahcivan'a açtığı kredideki usulsüzlüklerden dolayı olduğu iddiaları vardır. 
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1. Türk Eximbank'ın Nahçivan'a açtığı kredinin kullandırılması işlemleri nasıl yapılmıştır? 
Türk Nahcıvan Bankasının devreye girmesinde kimler rol oynamıştır? 

2. Bu kredinin büyük bir kısmının veya tamamının MÂTSAN şirketine kullandırıldığı 
iddiaları ne ölçüde doğrudur? 

3. Kredinin parçalanacağı ve MATSAN dışındaki firmalara da kullandırılacağı açıkla
maları ne ölçüde gerçekleşmiştir? MATSAN dışında bu krediyi kullanan firmalar var mıdır? 

4. Herhangi bir Devlet Bakanı bu kredinin Türk Nahçivan Bankasına kullandırılması 
için talimat vermiş midir? 

5. Bu kredinin şu ana kadar ne kadarlık bir kısmı kimler tarafından kullanılmıştır? 

Devlet Bakanlığı 11.11.1992 
Sayı : B.20.0.002-2.03/02956 

Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 23.9.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/340-2286/12135 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin ilgi yazınız ekinde yer alan Eximbank ile 

ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 
Devlet Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Nahçıvan'a Açılan Kredi Hakkındaki 
Soru önergesi Cevabıdır. 

önergede adı geçen şahıs İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak 1 
yıl süreli sözleşmeli olarak çalışmakta iken, kendi isteği doğrultusunda anılan bankadan istifa-
en ayrılmıştır. 

1. Nahçivan özerk Cumhuriyeti ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 24,3.1992 
tarihli işbirliği Protokolünün 1 inci maddesi, Nahçıvan'a 100 milyon ABD dolarlık bir kerdi 
açılmasını öngörmektedir. Sözkonusu Protokole atfen, 2.6.1992 tarihinde Sayın Dışişleri Ba
kanımız ile Sayın Nahçivan Meclis Başkanı tarafından imzalanan Mutabakat Muhtırası Nah-
çıvan'ın acil gıda maddeleri ihtiyacının karşılanması amacıyla kredinin 10 milyon ABD dolar
lık kısmının öncelikle kuUanıdınlmasını ve kredilendirme ile ilgili işlemleri yürütme görevini 
Türkiye İhracat Kredi Bankasına vermiştir. Nahçivan tarafından bankacılık işlemlerini yürüt
mekle görevlendirilen Nahçıvan-Türk Bankası ile Türkiye İhracat Kredi Bankası arasında im
zalanan kredi anlaşması ise 9.6.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2 ve 3. 10 milyon ABD doları tutarındaki kredi, önergede adı geçen firmanın da arala
rında bulunduğu 6 Türk ihracat firması tarafından Nahçıvan'a sevkedilen gıda maddesi bedel
lerinin, Türkiye'deki; aracı bankalar kanalıyla sözkonusu firmalara ödenmesinde kullanılmak
tadır. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin bütün ülke kredilerinde de gözetilen firma limit
leri nedeniyle tek bir firmanın Nahçivan kredisini bütünüyle kullanması mümkün değildir, ni
tekim siparişin bölünemezlıği de dikkate alınarak bir firmanın kullanımı en çok 2.4 milyon 
ABD dolarını aşmamış olup, adı geçen firmanın payı toplamın yüzde 14.5'i mertebesinde ger
çekleşmiştir. 
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4. İşbirliği Protokolü Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, Mutabakat Muhtırası ise Dı
şişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin imzalı yazılar ile Türkiye ihracat Kredi Bankası'na iletilmiştir. 

5. 10 milyon ABD doları tutarındaki kredinin 9 971 790 ABD dolarlık bölümü için akre
ditif açılması izinleri verilmiştir. Yapılan sevkiyatlar karşılığı aracı bankalar kanalıyla ödenen 
ihracat bedeli ise 3.2 milyon ABD doları mertebesindedir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, özel televizyon yayınlarına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki belirttiğim sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

talep etmekteyim. • 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Bilindiği gibi Anayasanın 133 üncü maddesi ile 2459 sayılı Kanun hükümlerine göre özel 
T.V istasyonu kurmak yasak olup bu görev devlet tekelindedir. 

Ülkemizde birçok özel televizyonlar kurularak milletimizin ahlak, örf ve âdetleri ile millî 
kültürümüzde dejenerasyonlara sebep olmaktadır. Bu özel TV istasyonlarına ise Ulaştırma Ba
kanlığı ve PTT kanal tahsis ederek kurulmalarına ve yayınlarına yardımcı olunmaktadır. Hat
ta devlet bankalarına özel TV işletmelerine kredi de verilmiştir. (Star-l'e Kalkınma Bankasın
dan 20 milyar TL. kredi verilmiştir) Halbuki aynı Ulaştırma Bakanlığı 16.4.1992 gün ve 
B.ll.l.TGM.0.11.00.04/3078-1610 sayılı yazıyla Konya-Selçuklu Belediye Başkanlığının özel TV 
istasyonu kurmasına izin vermediği gibi ayrıca yasak olduğunu da özellikle belirtmiştir. 

Sorularım : 
1. Hükümetinizce neden bu yasa dışı özel TV yayınlarına mani olmamaktadır? 
2. Bu özel TV istasyonları tarafından milletimizin ahlakının tahrikine yönelik yayınlar 

için herhangi bir tedbir düşünülmekte midir? 
3. hükümetinizce bu korsan yayınlara mani olmak şöyle dursun, bilakis her türlü yar

dımlar yapılırken neden Konya-Selçuklu Belediyesinin kurmak istediği TV istasyonuna mani 
olunmaktadır? Yoksa bu Belediyenin kuracağı TV istasyonunun millî ve manevî değerleri kuv
vetlendirici yayınlar yapmasından mı gocunulmakta ve endişe duyulmmaktadır? 

4. Korsan ve yasa dışı özel TV istasyonlarına kredi veren devlet bankaları hakkında her
hangi bir işlem yapılmış mıdır? 

5. Özel TV yayınlarını hükümetiniz tasvip etmekte midir? 

Ulaştırma Bakanlığı 
Bakan : 2/3358 11.11.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesinde soru tarif edilmiştir. Bu

na göre soru kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaaları içermeksizin açık ve belli konular hakkında 
bilgi isteme yoludur. 

Başkanlığınızca Hükümet tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile gönderilen 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın 7/356-2330 sıra numaralı özel televizyonlar 
ile ilgili sorusu bu maddede sayılan nitelikleri taşımamakta şahsî mütalaa ve gerekçeleri bulun
maktadır, 
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Bu nedenle soru; İçtüzüğün 94 üncü maddesine göre kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaaları 
içermeyecek şekilde Sayın Milletvekili tarafından sorulduğunda gereken cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 
4. — Kütahya Milletvekili A hmet Derin 'fn, Türk Hava Yollarınca özel televizyonlara rek

lam verilmesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Tbpçu'nun yazılı cevabı (7/397) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Anayasaya aykırı yayın yapan Inter Star ve Tele Show gibi özel televizyonları, Türk Hava 

Yollarının reklamlarıyla beslemek Anayasa ihlâli değil midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 11.11.1992 

Hükmü : B.11.0.HKM.0.0Ö.00.00/525-143/1119-35831 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.10.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/397-2498/12853 sayılı 
yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Türk Hava Yollarınca özel televizyonlara rek
lam verilmesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü 233 Sayılı Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname hükümlerine, Ana Statüsüne tabi 
olarak ve sözkonusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere hiz
met üretmek, pazarlamak ve verimlilik esasları üzerine kurulmuş Kamu İktisadî Kuruluşudur. 

Türk Havacılık Sektöründe önemli ve ağırlıklı bir yere sahip olan Türk Hava Yolları A.O. 
Genel Müdürlüğü, aynı zamanda bulunduğu sektör itibariylede oldukça yoğun bir rekabet or
tamı içindedir. 

Kârlılık ve verimlilik esaslarına göre kurulmuş olan sözkonusu Genel Müdürlüğün içinde 
bulunduğu rekabet ortamında reklam faktörü faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından oldukça 
önemli bir unsuru oluşturmaktadır. l 

Bu' bakımdan, rekabet ortamı içinde bulunan Türk Hava Yollarının, geniş kamuoyuna hi
tap edebilen televizyonlarda reklam vermesi ticarî faaliyetlerinin tabi bir sonucu bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

:<££>: 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 199) 

Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Ka
nununun 1*11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 
ncı Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (3/614) 

TC. 
Sayıştay Başkanlığı 

Sayı : 46/365982/2494 1.10.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6 ncı maddesi hükmü gereğince, açık bulunan (3) 

üyelik için (ikisi Sayıştay meslek mensuplarına, biri de diğer adaylar kontenjanına ait olmak 
üzere ve üç katı hesabıyla) Sayıştay Genel Kurulu tarafından 11-28 Eylül 1992 tarihlerinde ya
pılan oylamalarda (9) aday seçilmiştir. 

Üye adaylığına seçilenlerin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir. 
Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjanı : 
(2 boş yer için 6 aday) 
1. irfan ölçen Uzman Denetçi 
2. Nurettin Dilmaç Uzman Denetçi 
3. Kamil Duru Uzman Denetçi 
4. Muzaffer Mağden Uzman Denetçi 
5. Nevzat Altan Daire Raportörü 
6. Adile Nükhet Sezer Daire Raportörü 

Diğer Adaylar Kontenjanından : 
(1 boş yer için 3 aday) 
1. Necati Özgül Sayıştay Savcı Başyardımcısı 
2. M. Nedim Yılmaz Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Söz

leşmeli Şube Müdürü 
3. Feramuz Durmuşoğlu Kültür Bakanlığında Uzman 

Adayların ad ve soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, mezun oldukları fakülte veya yük
sekokulları ve memuriyet unvanlarını gösteren cetvel ile her bir aday için ikişer nüsha olarak 
düzenlenen fotoğraflı formlar ve adayların sicil dosyaları ilişikte sunulmuştur. 

Sayıştay Kanununun değişik 6 ncı maddesi hükmü uyarınca nihai seçimin yapılması için 
gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim. 

M Vecdi Gönül 
Sayıştay Başkanı 
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SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI KONTENJANI ÜYE ADAYLARI 

Adı soyadı 
Mezun olduğu fakülte veya 

Doğum yeri ve tarihi yüksekokul 

irfan ölçen Aydın-1940 

Nurettin Dilmaç 
Kamil Duru 

İstanbul Üniv. İktisat Fa
kültesi 

Erzurum/Şenkaya-1940 Ankara l.T.l.A. 
Malatya/Darende-1942 A. l.T.l.A. 

Muzaffer Mağden Ordu-1944 A.l.T.l.A. 
Nevzat Altan Konya-1948 A.l.T.l.A. 
Adile Nükhet Sezer Aydın/Nazilli-1944 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

DtÖER ADAYLAR KONTENJANI ÜYE ADAYLARI 

Mezun olduğu fakülte veya 
Adı soyadı Doğum yeri ve tarihi yüksekokul 

Necati Özgül Ankara/Hasanoğlan-1928 Ankara l.T.l.A 

M. Nedim Yılmaz tstanbul/Şile-1942 

Fcramuz Durmuşoğlu Adana/Kadirli-1942 

Atatürk Üniv. Ziraat Fa
kültesi 

Eskişehir İT.1.A. 

Halen bulunduğu 
Memuriyet unvanı 

Uzman denetçi 
Uzman denetçi 
Uzman denetçi 
Uzman denetçi 
Daire raportörü 
Daire raportörü 

Halen bulunduğu 
Memuriyet unvanı 

Sayıştay Savcı Başyar
dımcısı 
Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünde sözleşmeli 
Şube Müdürü 
Kültür Bakanlığında 
uzman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 3/614 5.11.1992 
Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Sayıştay Başkanlığının 1.10.1992 tarih ve 365982/2494 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan "Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun 1.11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gereğince 
Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi" 7.10.1992 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilmiştir. 

Komisyonumuza havale edilen Sayıştay Başkanlığına ait tezkere incelendiğinde; 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesindeki nitelikleri haiz adaylar arasından anılan kanunun 
değişik 6 ncı maddesinde öngörülen prosedüre uygun olarak yapılan seçim sonucunda, açık 
bulunan 3 üyelik için, ikisi Sayıştay meslek mensupları, biri de diğer adaylar kontenjanına ait 
olmak üzere ve üç katı hesabıyla Sayıştay Genel Kurulu tarafından li-28 Eylül 1992 tarihlerin
de yapılan oylamalarda 9 adayın seçildiği ve nihai seçimin yapılabilmesini teminen tezkerenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu anlaşılmaktadır. 

Dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Sayıştay Genel Kurulunca seçilmiş olan 
adayların niteliklerinin, kanunun 4 üncü maddesine uygun olarak bütün ayrıntılarıyla incelen
miş olduğu görülmüştür. " 

Nihai seçimin yapılması amacıyla komisyonumuzun 4.11.1992 tarih ve 8 inci birleşiminde 
nihai seçimin yapılıp yapılmaması hususu usul yönünden tartışılmış ve söz alan bir kısım üyeler; 

— 832 sayılı Kanunun seçimle ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesince 23 Mayıs 1992 
tarihinde iptal edildiği, • _• •-

— Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri arasında üye seçiminin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda doğrudan yapılmasına işaret edildiği, 

— Danıştayın bir Kararında "Anayasa Mahkemesi kararının yayımını müteakip iptal edi
len kanuna dayanılarak işlem yapılamayacağı" şeklindeki kararı örnek verilerek tartışmaya açık 
bir seçimin yapılmamasında büyük faydalar olduğu; 
hususlarında görüşler belirtmişlerdir. 

Bu görüşü benimsemeyen üyeler ise; 
— 832 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ile birlik

te bir yasal boşluk doğmaması görüşünden hareketle 6 aylık süre tanındığı, 
— Üye seçimlerinin çok uzun yıllardan beri Plan ve Bütçe Komisyonlarınca yapılarak Türk

iye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun onayına sunulduğu, bu uygulamanın yeni olmadığı, 
— Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımını takiben hiçbir işlem yapılamayacaksa mah

kemenin tanıdığı 6 aylık sürenin bir anlamının olmayacağı, kaldıki, bu görüş kabul görürse 
birçok işlemin tartışılır duruma gelebileceği, hususlarına değinmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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Bu görüşmelerden sonra yapılan oylamada seçimin yapılması gerektiğine karar verilmiş 
ve seçimlere geçilmiştir. 

Yapılan seçim sonucunda ekli listede adları, soyadları ve aldıkları oylar gösterilen Sayış
tay Meslek Mensubu Kontenjanından iki aday, diğer adaylar kontenjanından ise 1 aday olmak 
üzere toplam 3 aday Komisyonumuzca Sayıştay Üyeliğine seçilmişlerdir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA YAPILAN SAYIŞTAY ÜYE SEÇİMİ SONUCUNDA 
YETERLİ OYU ALARAK SEÇİLEN ADAYLARIN LİSTESİ 

Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjanı 

1. İrfan ölçen 
2. Nurettin Dilmaç 

Diğer Adayların Kontenjanı 

1. Feramuz Durmuşoğlu 

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Sözcü 
Mahmut öztürk 

Aksaray 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

• Ankara 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Aldığı Oy Sayısı 

21 
18 

19 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 

Kâtip 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 
Üye 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Üye 
Hüseyin Salyalı 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
NevfelŞahin 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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Üye 
M. Halûk MUftüler 

Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 

Üye ; 
Z. Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Üye 

Rıfat Serdaroğlu 
tzmir 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 
Üye 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Üye 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 
(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen. 

İçel 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
* Üye 
Ender Karagül 

Uşak 
(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Kamer Genç 
Tunceli 

(Seçim yapılması görüşüne karşıyım) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan Sayıştay Üye Seçimine (24) Sayın Komisyon Üyesi 

katılmış, ekli listede isimleri belirtilen adaylar hizalannda gösterilen oyları almışlardır. 

Üye 
Mehmet Budak 

Ankara 
GEÇERLİ OY : 24 
GEÇERSİZ O Y : — 

TOPLAM 24 

Tasnif Komisyonu 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI KONTENJANI 

1 SAYILI LİSTE 
Sıra No. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Soyadı adı 

Ölçen trfan 
Dilmaç Nurettin 
Duru Kamil 
Mağden Muzaffer 
Altan Nevzat 
Sezer Adile Nükhet 

Aldığı oy sayısı 

21 
18 
3 
— 
5 
1 

DtĞER ADAYLAR KONTENJANI 

2 SAYILI LİSTE 
Sıra No. : Soyadı adı Aldığı oy sayısı 

1 Özgül Necati — 
2 Yılmaz M. Nedim 5 
3 Durmuşoğlu Feramuz 19 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! GÜNDEMI 

26 NCI BİRLEŞtM 12 . 11 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 
1.11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gere
ğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (3/614) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 
1992 günü yapılan kısmî yerel seçimlerde Devlet imkânlarından yararlanarak te
mel kanunlara aykırı bir şekilde seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları id
diasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma 
Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioglu hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/12) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 17.11.1992 Salı) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÛŞMELER 

!."__ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 1.01 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

4. —Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını alıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/16) 

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

. 10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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11. — tzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
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) 

14. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

15. — 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) 

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

17. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

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

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

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

23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, soranlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
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) 

26. — 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 maddelerfuyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

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

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

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

- H — — ' — — — — — — 
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33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

36. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

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

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiitürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiitürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 
ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

44. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (İO/56) 

. 49. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bîr genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

51. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) ' 
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53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ye bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

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

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

57. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü YürüyüşüMne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

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

— — — -0 — 
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63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatiflerir 
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. •— Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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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 aşıların karaborsaya düştüğü iddia
sına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

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

*5. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada önce
likli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/85) 

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

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

*8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

*9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

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

11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

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

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

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

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

16. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı ma
halleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/132) 

17. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 
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İ8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

19. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaİun'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*20. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve fskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142) 

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

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

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

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

26. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*27. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/153) 

28. —• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip veril
meyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

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

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanma
sının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 
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32. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

33. — 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) 

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

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

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

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

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

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

•40. — 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) 

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

42. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

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

*44. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden 
Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/185) 

45. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 198.8-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

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

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

__ _ _ __ 0 — 
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*48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) s'"" 

49. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından» 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

*50. — 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) 

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

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/199) 

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

54. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

55. — 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) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

57. — tstanbul Milletvekili ismail Sahcak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) , 

58. — tstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

59. — 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) ' 

*60. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
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63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

64. — Yozgat Milletvekili Mahmut OrhonUın, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

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

66. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

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

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

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

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

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

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

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

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

75. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

76. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) 

77. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 
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78. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

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

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

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

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

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

85. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

87. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı İddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

88. —• Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

91. — 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) 

— H — • 
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92. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

" 93.— 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) 

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

95. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

96. — 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) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lafdaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

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

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

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

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

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

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

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

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

106. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) \ 
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107. — 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) 

108. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

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

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

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

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

113. — 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) 

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

115. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

116. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - Ikizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

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

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

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

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

121. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 
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122. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup, 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) , 

123. — 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) 

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

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

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

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

128. — istanbul 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) 

129. — istanbul 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) 

130. — 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) ' 

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

132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ierin 
çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önfergesi (6/286) 

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

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

135. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 
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136. — 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) 

137. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

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

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

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

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

142. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 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) 

143. _ 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) 

144. _ 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) 

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

146. _ 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) 

147. — 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) 

148. — 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) 

149. __ 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) 

150. — 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) 
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151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

166. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

167. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) 
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168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

169. — 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) 

170. — 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) 

171. —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) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

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

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

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

176. — 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) 

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

178. — 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) 

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

180. r— Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

181. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halini Paşa Yalısı'-
mn kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

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

183. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 
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184. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

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

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

187.—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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

197. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

198. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

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

200. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 
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201. ~ 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) 

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

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

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

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

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

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

208. — 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) 

209. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

210.'— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

211. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

212. — 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) 

213. •— 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) 

214. — 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) 

215. —- Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

216. — 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) 

— _ 2 2 — • — • : — • ; — ; — — - — : — ; — — 
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217. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

219. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

220. — 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) 

221. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

222. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

223. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

224. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

225. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

226. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

227. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

228. — Ağrı Milletvekili Yaşar Erytlmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

229. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

230. —- Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

231. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

232. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

233. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

234. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 
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235. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

236. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

237. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

238. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

239. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

240. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

241. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

242. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

243. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

244. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

245. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

246. t— Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

247. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

248. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

249. •— Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

250. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

251. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

252. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 
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253. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

254. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ye Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

255. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

256. — 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) 

257. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

258. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

259. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

260. — 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) 

261. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

262. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

264. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) , 

265. —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) 

266. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

267. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

268. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

269. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 
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270. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

271. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburtİlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

272. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

273. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

274. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

275. —-Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

276. — 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) 

277. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

278. — 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) . , _ 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

280. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

281. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

282. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

283. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

285. —r İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/449) 

286. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

287. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

_ f i Ğ I ~ '• • —— — — : •— 
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288. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

289. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

290. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

291. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

292. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

293. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

294. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

295. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

296. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

297. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

298. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

299. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

300. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

301. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

302. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

303. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

304. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

305. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

306. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

307. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 
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"~ 308. — Bolu Milletvekili Ab bas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul II 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

309. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Adnan Menderes Üniversitesi rek
tör ve idarecilerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) 

310. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

311. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

312. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ÎI Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

313.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı Özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

314. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

315. —İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

316. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in; Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

317. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

318. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) ' 

319. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyaana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

320. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

321. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru. önergesi (6/487) 

322. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

'323.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

324. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 
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325. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

326. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

327. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

328. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

329. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

332. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

333. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) ., 

X 9. — 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) 

10. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 
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11. — 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 : 15.6.1992) 

X 12. — işletmelerde tşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 13. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında J58 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 15.— Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 16. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. —İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 18. —- 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) 

19. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel 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) 

20. — 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) 
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21. —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) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Damıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 23. — 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) 

24. — 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 İrfan 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) 

25. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (J/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

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

27. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/7Ş) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) | 

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

—ö ———————— 
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X 29. — 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) 

X 30. — 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) 

31.-— İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

32. — 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 33. — 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 34. — 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 35. — 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) 

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

37. — İhraç 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) 

3 8. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

39. — 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) 

33 

26 NCI BİRLEŞİM 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

40. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

41. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

42. — 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 İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

43. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S, Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

44. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
' 48. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri 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 50. — 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) 

34 
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X 51. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişildik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 53. — 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 54.— Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemalettın 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, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

56. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi: 
1.6.1992) 

57. — 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 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve iyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda işbirliği 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 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği 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 63. — 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) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Naçitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — 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) 

68. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 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) 

69. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

70. — 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 71. —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) 

72. — Kars Milletvekili Zeki Naçitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

73. — 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) 

X 74. — 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 komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
—— [âöl ———-— ;—;—-—; ;—:—;—-——— 
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X 75. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

76. — 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 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — 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 79. — 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 80. — Türkiye Cumhuriyeti jl.e 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 81. — 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 82. — 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) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 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 84. — 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) 

85. — 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) 

86. — 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) 
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X 87. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım^" 
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. —Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 89. — 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 90. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına ilişkin 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) 

91. — 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 içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

92. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

93. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

94. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

95. — 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) 

96. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

97. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

98. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. SayıSL : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

100. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

101. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

102. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

103. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

104. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21,5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı: 113 
ve 113'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 26.6.1992; 4.11.1992) 

105. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

106. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

107. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

108. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

109. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

110. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

111. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun tzmir İlinde Güzelbahee Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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