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2. — İngiltere'ye gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açılarak üç oturum yaptı. 
Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'-

in, Dünya özürlüler Günü ve Türkiye'de özürlülerin problemleri ve alınacak Önlemler konu
sundaki gündem dışı konuşmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay 
cevap verdi. 

Tokat Milletvekili Güler İleri de, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşturulma
sının 58 inci yıldönümü nedeniyle gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezğin'iri; 

Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Bataİlı'nın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (6/330), 
Muş Milletvekili Sırrı Sakik'ın, (6/545), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; soruların geri verildiği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
40 inci sırasında yer alan 80 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 12 nci sırasına alınarak 
görüşmelerinin bugünkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu kararı kabul edildi. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (1/343) 
(S. Sayısı : 71), 

Kanun Tasarıları ile, 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri hakkında 437 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 
58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sa
yısı : 116),-
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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97) (S. Sayısı : 121), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193); 

Komisyonları Raporlarının görüşülmesi; Hükümet ve Komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendiler. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/424) 
(S. Sayısı : 166), 

Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/348) (S. 
Sayısı : 80), 

17.6.1982 Tarihli ve 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğ
renci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara tlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla 
Değişik 5 i-nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında (1/339) (S. Sayısı : 41), 

Kanun Tasarıları ile, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 68 inci Maddesi ile Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 26.10.1990 Tarih ve 
3671 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145); 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporlarının (1/306) (S. Sayısı : 82) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı, maddelerine geçilmesi için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunamadığından, 8 
Aralık 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.45'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
İbrahim özdiş 

Adana 
Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
. İzmir 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 .12 . 1992 Salı 

. Teklifler 

1. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Sicil Af
fı Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1992) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 21.6.1987 Tarih vç 3402 Sayılı Kadastro Kanu
nunun 26 ncı Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Geçici S Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/548) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

Raporlar 
1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 

(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) (GÜNDEME) 
2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun

luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı: 223) (Da
ğıtma tarihi : 7.12.1992) (GÜNDEME) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) (GÜNDEME) 

4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440,3/650) (S. Sayı
sı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) (GÜNDEME) 

5. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı İmar Kanu
nunun Geçici 7 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve-Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıt
ma tarihi : 7.12.1992) (GÜNDEME) 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayışı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 
(GÜNDEME) 

7. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-* 
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 
(GÜNDEME) 

8. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiktik Yapıl
ması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) (GÜNDEME) 

9. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkın
mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/482) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 8.12.1992) (GÜNDEME) 
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Sözlü Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddialara iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 
2. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır - Kulp İl

çesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kızılda-
mar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri , 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, polislerin basında çıkan bir beyanına iliş

kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1992) 
2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir Alman gazetesinde çıkan Türkiye aleyh

tarı ilana karşı Bakanlığın tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/560) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bakanlığın 1993 bütçesinde yatırımların 
denetim dışına çıkarıldığına dair haberlere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/561) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Besni Tekel Müdürlüğünce yapılan bir im
tihana ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.12.1992) 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlıkça 1987 yılından buyana satın alınan 
bilgisayarlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.12.1992) 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bakanların 30.10.1991 tarihinden bugüne ka
dar yaptıkları yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/564) (Başkan
lığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, işçilerin emekli maaşlarını "Repo" 
yaparak ödediği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 900'lü telefon abonelerinin hukukî ve 
ticarî durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.12.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, yolsuzluk dosyalarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Düzce Fiskobirlik Şube Müdürünün 
üreticinin yakacak olarak kullandığı fındık kabuğunu tüccara sattığı iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İvrindi Halk Bankası Müdürlüğüne ata
nan bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/569) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.12.1992) 
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12. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, NATO tatbikatında Muavenet Muhri
binin yara almasına neden olan Amerikan Saratoga zırhlısında bulunan personele ilişkin Millî 
Savunma Bakanında yazılı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1992) 

13. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Türkiye'nin Almanya'dan kitle-imha 
amaçlı top mermileri satın aldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/571) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) 

14. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Beyazıt Kütüphanesinin Anka
ra'ya götürüleceği iddasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/572) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.12.1992) 

15. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Yeşilırmak Üniversitesine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) 

16. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya'nın çevre yolu ihtiyacına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.1992) 

17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Şırnak İlinin altyapı sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) 

18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı ilçesi Emniyet Teşkilatına 
bir kadın polisin ne zaman atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/576) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya.îli Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi 
Sağlık Ocağına ambulans alınıp alınmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/577) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) 
• 20.— tstanbul Milletvekili Mehmet Sevigeri'in, Tarabya iskelesine ilişkin Ulaştırma Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/578) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992) , 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı 

sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1992)' 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

• e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

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

(Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — TBMM Başkanvckili İzmir Milletvekili Yıldırım Avcı*nın, Almanya'da Türklerin öl-

dürülmcleriyle ilgili men/ur cinayetleri yerinde incelemek ve öldürülen vatandaşlarımızın ce
naze törenlerine katılmak üzere beraberinde bir heyetle gittiği Almanya izlenimlerine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Almanya'daki menfur cinayetler nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen, incelemeler yapmak ve törenlere katılmak üzere yurt dışına gitmiş bulunan heyetin 
dönüşünde izlenimlerini Genel Kurula sunmak için İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili Sayın Yıldırım Avcı'ya gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Avcı (DYP sıralarından alkışlar) 

YILDIRIM AVCI (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Almanya'
nın Mölln Kasabasındaki aşırı sağcılar tarafından 3 vatandaşımızın ölümüyle neticelenen üzü
cü olaylar üzerine, cenaze merasimlerinde bulunmak, oradaki Türklere, Anayurt'un dayanış
masını canlı olarak göstermek; ilgililere, Parlamentomuzun ve kamuoyumuzun endişe ve is
teklerini duyurmak üzere Yüce Heyetinizce görevlendirilen ve Mecliste grubu bulunan partile
rin birer temsilcisinin de katıldığı seyahat hakkında, zamanın müsaadesi nispetinde malumat 
arz etmek istiyorum. 

önce bu seyahatin hazırlanmasında ve orada en iyi bir şekilde değerlendirilmesinde çok 
gayret sarf eden Büyükelçimiz Onur öymen ve mesai arkadaşlarına takdir ve teşekkürü bir 
vazife biliyorum. 

Ziyaretimizden, Almanya'daki Türk vatandaşları çok memnun olmuşlar ve bizleri, Türki
ye'nin her zaman yanlarında olduğunun müşahhas bir delili olarak selamlamalardır. 

İlk gün, yani 27 Kasım günü, olayların cereyan ettiği Schlesvvig - Holstein Eyaletinin baş
şehri olan Kiel'e gidilerek, önce, Eyalet Başbakanı Engholn ve Meclis Başkanı Frau Rowe ile 
konuştuk ve arkasından, parlamentodaki, aşırı sağcılık ve şiddet olaylarıyla ilgili oturuma işti
rak ettik. . 
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Kiel'de bayraklar yarıya indirilmişti. 
Oturum, ölen 3 Türk vatandaşımız için saygı duruşuyla başladı daha sonra Parlamento 

Başkanı ve diğer hatipler konuştu. Parlamento Başkanının konuşmasından önemli gördüğüm 
bazı hususları sizlere takdim ediyorum : 

"Eyaletimizde 4 binden fazla aşırı sağ eylemler" olmuştur. 
Mezarlara ve insanlara karşı bu saldırılar, demokrasiye bir saldırıdır. 
Bu şiddet yanlısı insanlara karşıyız. Yangın çıkaranlara, mezarları yağmalayanlara, yabancı 

düşmanlığına, ırkçılığa karşıyız. Bu olayların hiçbir mazereti olamaz. 
Hak istiyoruz, adalet istiyoruz. Sosyal haksızlıklar cumhuriyeti parçalayacaktır. Farklı dü

şünen, farklı inanan insanlar için adalet istiyorum, özellikle aşırı sağcı milletvekillerine sesle
niyorum -Eyalet Parlamentosunda DVU denilen sağcı bir milletvekili grubu vardır, sayıları 9 
adettir, Sayın Başkan bunlara seslenmektedir-: Bu tür düşünceleri körüklemeyi bırakın. Sizin 
sözleriniz felaket getiriyor. Anayasaya uymanızı istiyorum; insan haysiyetini korumanızı is
tiyorum. 

Demokrasimizde renk, din, ırk, kıyafet ayrımı yapılmamalıdır. Toplumdaki tüm insanla
ra eşitlik tanımalıyız. 

Burada 3 tabut bulunuyor... 3 insanın kanı döküldü; korku, şaşkınlık, nefret ve güvensiz
lik arttı. Acı çekenler, bu gelişmeleri şaşkınlıkla izliyorlar. 

Yabancılar masumca, bu zamana kadar, Almanya'nın ıstırabını ve çilesini çektiler. 
Mahkemeler, bu olaylarda nasıl karar verecekler bilemem; ama son söz Parlamentonun 

olmalıdır. 
Bu olayı kınayarak atlatamayız; tüm yurttaşlar, seçmen ve seçilenler, kendilerini suçlama-

Iıdırlar. Hukuk devleti olarak, bu sorunu adım adım halletmeliyiz. 
Şimdiye kadar yaptığımız hataları ciddiye almadık. İşsizlik, yabana düşmanlığına yol açıyor. 

Gençlerimizi yeterli eğitemiyoruz. „ 
Cinayetin hiçbir mazereti yoktur; caniler hepimizi hedeflediler. Bu olayları, aşırı sağcıla

rın 'Almanya Alınanlarındır' gibi parolaları da körüklemektedir; 
Birlikte aşırı siyasî cereyanlara karşı savaşalım, önce Almanya'da insan haklarını koruya

lım." 
Sayın milletvekilleri, aynı gün öğleden sonra, Hamburg'da yapılan cenaze törenine ve çok 

muhteşem bir yürüyüşe iştirak ettik. Dört kilometrelik, şehrin en büyük caddelerinden birinde 
yapılan bu yürüyüş, Türklüğün vakar ve onuruna yakışır bir tarzda ve aynı atmosfer içinde 
cereyan etmiştir, hiçbir olay çıkmamıştır. Hamburg Belediyesi önündeki büyük meydanı dol
durup taşıran vatandaşlarımız ve Almanlar, yapılan konuşmaları vakar içerisinde, sonuna ka
dar, hiçbir taşkınlık yapmadan dinlemişlerdir. 

Yürüyüşe, heyetimizden başka, Alman Dışişleri Bakanı, Alman Parlamentosu Başkan Yar
dımcısı, Çalışma Bakanı, Schlesvvig Holstein Eyaletinin Başkanı, Üniversite Rektör Vekili, Be-
lediye Başkanı ve çeşitli Türk derneklerinin temsilcileri katılmışlardır. 

Ertesi gün, Mölln Şehrine giderek, oradaki üzücü olaylarda yaralanan vatandaşlarımızı 
hastanede ziyaret ettik; geçmiş olsun diyerek, acil şifalar temennisinde bulunduk. Aynı gün 
öğleden sonra, Hamburg'un çok güzel bir salonunda, orada bulunan Türklerle güzel bir 
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konuşma yaptık; üç saat süren konuşmamızda, 17 vatandaş söz aldı ve dileklerini dile getirdi; 
bunları ayrıca ilgili makamlara takdim edeceğiz. Dilekleri, umumiyetle, çifte vatandaşlık hak
kı, oy verme hakkı, Türkiye'deki seçimlere oradan katılabilme hakkı ve gümrüklerde bazı kati 
dönüşler esnasında kendilerine gösterilmesini arzu ettikleri gümrük kolaylıklarıydı. 

Ertesi gün, Bonn'a gelerek, Büyükelçiliğimizin büyük gayretlerle temin ettiği şu randevu
lara kadıldık : Cumhurbaşkanı Weizsaecker, Hariciye Bakanı, Adliye Bakanı, Başbakanlık iş
lerini tedvirle görevli Devlet Bakanı, Federal Parlamentonun Başkan Yardımcısı ve ayrıca her 
fraksiyonun birer milletvekiliyle görüşmeler yaptık; akşam da bir basın toplantısı yaptık. 

Bütün temaslarımızda, yurttaşlarımızın, buraya, Alman ekonomisine yardım için, davet 
üzerine geldiklerini; son yıllarda yabancılara ve bu arada, bilhassa Türklere karşı yapılan hare
ketlerin, Türkiye'de ve Almanya'daki vatandaşlar arasında endişe yarattığını anlatarak, vatan
daşlarımızın can ve mallarının korunmasını istedik, insan hakları diye, her fırsatta Türkiye'ye 
gelip inceleme yapanların, buradaki olaylara eğilmelerinin gerektiğini söyledik. 

Konuştuğumuz bütün makamlar, bize ezcümle şunları söylediler : "Aşırı sağcı hareketleri 
tasvip etmiyoruz. Almanya'da yaşayan herkes, can ve mal güvenliği bakımından, Alman ka
nunlarının teminatı altındadır. Yabancılar ikinci sınıf vatandaş değildirler. Alman kamuoyu, 
bunları katiyen tasvip etmemektedir. Terör kuruluşlarına müsaade etmeyeceğiz." 

Endişemiz, yabancılara karşı girişilen terör hareketlerini enerjik bir şekilde ve kati olarak 
çözümlemezlerse, bu hareketlerin gittikçe artacağıdır. Vatandaşlarımız arasında huzursuzluk 
vardır; can ve malları bakımından endişe etmektedirler. Olayı yaratanların bazı yerlerden mü
samaha gördüklerine dair şüpheleri vardır. Almanya'da, işçi, işveren, akademiker, talebe ve üni
versite hocası vatandaşlarımız yaşamaktadır. 100 tane üniversite hocamız, Alman üniversitele
rinde ders vermektedir; 35 tane büyük çapta işadamımız vardır; çok değerli, vatanlarına bağlı 
bir vatandaş grubumuz vardır. Bunlarla ve sorunlarıyla daha iyi ilgilenmemiz icap etmektedir. 
Her seviyede temaslarda bulunmalıyız. 

Seyahatimiz her bakımdan faydalı o.lmuş ve Almanya'daki vatandaşlarımızı sevindirmiş
tir. Alman televizyonu ve basını, ziyaretimize çok önem vermiştir. 

Bunları arz ettim. Sayın Başkana ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
•1. — Azerbaycan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/725) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Aralık 1992 tarihinde Ezerbaycan Cumhuriyetine 

gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İngiltere'ye gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne 

kadar, Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/726) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çevre konusunda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Aralık 1992 tarihinde İngiltere'

ye gidecek olan Çevre Bakanı Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Or
man Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3; — Azerbaycan'a gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/727) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiyei Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Aralık 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine 
gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındır
lık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'm vekillik etmesinin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
, Cumhurbaşkanı ' 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne 

kadar, Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/728) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mısır Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in resmî davetlisi olarak 5 - 9 
Aralık 1992 tarihleri arasında Mısır'ı ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlı
ğına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 
. BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
- 5.—İzmir Milletvekil Işılay Saygın'ın, 2/527 esas numaralı Kanun Teklifini geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/111) 
BAŞKAN — iki kanun teklifinin geri alınmasına dair önergeler vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/527 Esas Numaralı Kanun Teklifimi geri çekiyorum. Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Işılay Saygın 
, tzmir 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. , 

6". — Kastamonu Milletvekili MUnif îslamoğlu 'nun, 2/546 esas numaralı Kanun Tkklifıni 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/112) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/546 Esas Numaralı, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 
3.7.1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifimi geri çekiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Münif Îslamoğlu 

Kastamonu 
BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı 
sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi"Başkanlığına 

Ege Denizinde NATO tatbikatı sırasında Amerika Birleşik Devletlerine ait Saratoga Uçak 
Gemisinden atılan füzelerle Deniz Kuvvetlerimize ait Muavenet Muhribinin tahrip edilmesi ve 
gemide görevli kumandan ve mürettebattan 5 denizcimizin şehit edilmesi ve 15 denizcimizin 
-yaralanması olayını araştırmak üzere,-Anayasanın 98 inci maddesi ve Meclis içtüzüğünün 102 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, 2 Ekim 1992 günü gecesi, NATO Kararlılık Tatbikatı münasebetiyle Doğu 

Akdenizde bulunan Deniz Kuvvetlerimize ait Muavenet Muhribi* amerika Birleşik Devletleri
ne ait Saratoga Uçak Gemisinden atılan füzelerle tahrip edilmiş, 5 subay ve er şehit olmuş, 
15 subay ve er de yaralanmıştır. Bu facia milletimiz nezdinde büyük tepkilere sebep olmuştur. 

Milletimizde doğan tepkilerin yatıştırılması için, yetkililer tarafından olayın derhal tah
kik edileceği, mesullerinin cezalandırılacağı ifade edilmiştir. NATO Komutanı özür dilemiş, 
ABD yetkilileri başsağlığı dilemiştir. 

Facia ile ilgili soruşturmanın üç ayrı heyet tarafından yapılacağı ifade edilmişti. Buna gö
re, ABD tarafından teşkil edilecek birinci heyette 3 ABD'li amiral ve bir Türk amiralin buluna
cağı, NATO tarafından teşkil edilecek ikinci heyette ise, NATO Belgelerinde belirtilen esaslara 
göre NATO ülkelerinin personelinin bulunacağı ifade edilmişti. Üçüncü heyetin ise, Muavenet 
gemisinde meydana gelen zarar ve ziyanı tespit etmek üzere Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 
kurulacağı ifade edilmişti. 
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30 Kasım ve 1 Aralık 1992 tarihinde dış ve iç basında verilen haberlerde ise, hadise ile ilgili 
tahkikatın sonuçları açıklanmaktadır. Bu haberlere göre, Muavenet Muhribi Faciasının sebe
bi, gece tatbikatı alarmıyla uyandırılan Saratoga personelinin manevrayı gerçek savaş zanne
derek füzeleri ateşlemesi ve üç mil uzaklıktaki Muaveneti vurmasıdır. 

Raporda, bu sebeple facianın insan hatasından kaynaklandığı, kasıt bulunmadığı ifade 
edilmekte imiş. New York Times gazetesi haberine göre, raporda, Saratoga komutanları rutin 
tatbikat ve eğitimi ihmal ettikleri için kusurlu bulunmakta ve bu komutanlara uyarı cezası ve
rilmesi beklenmekte imiş. 

Muavenet faciası ile ilgili rapor sonuçlarını basına açıklayan Millî Savunma Bakanı Nev
zat Ayaz ise, dört ayrı komisyon tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, yapılan 
anlaşmalar gereği raporun açıklanamayacağını ifade etmektedir. Bakan Ayaz "Değerlendirme 
sonrasında olayda herhangi bir kasıt olmadığı anlaşılmıştır. Olay, Saratoga uçak gemisindeki 
personelin eğitimsizliği ve disiplinsizliğinden meydana gelmiştir" demektedir. Yine, bakan Ayaz*-
ın ifadesine göre, ABD'den uçak gemisinde füzeyi ateşleyen personelin etnik kökeni sorulmuş; 
ancak ABD bunu cevaplandırmamış ve sadece ABD yurttaşı olduklarını açıklamakla yetinmiştir. 

Basındaki haberlere göre, basın toplantısında gazetecilere Muavenet Muhribinin vurul
ması bir video banttan an an gösterilmiş banttan fotoğraf ya da film alınmasına izin verilme
miş; bunun sebebi ise "Anlaşmalar gereği soruşturmayla ilgili belgelerin açıklanmaması konu
sunda bir prensip var. Onlar bize bir iyi niyet göstergesi olarak bandı verdiler, biz de size 
izlettiriyoruz" şeklinde açıklanmış. 

Yukarıda arz edilen bilgilerden görüleceği üzere, raporla ilgili olarak verilen bilgiler yeter
sizdir veya raporun kendisi yetersizdir. Türk Ceza Kanununun 459 uncu maddesine göre, bir 
kişi silahla oynarken veya başka bir şekilde, kasıt olmadan, kaza ile silah patlasa ve bir kişinin 
ölümüne sebep olsa en az iki yıl hapis cezası ile cezalandırılmakta, ölü sayısı birden fazla ise 
ceza en az dört yıl hapis olmaktadır. Beş subay ve erin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına 
sebep olan suçlulara ise, sadece tembih cezası verilmektedir. 

Netice olarak, Muavenet Muhribi Faciasının oluş şeklini, uygulanacak hükümleri, teker
rürüne mani olacak tedbirleri araştırmak üzere Anayasanın 98 inci maddesi ve Meclis İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılması faydalı olacaktır.-

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Mustafa Ünal di 
Konya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Kazım Ataoğlu 
Bingöl 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Alazığ 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Fethullah Erbaş 
Van 
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BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusunda öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulmuş 
bulunan Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş sayın üyelerin 9 Aralık 1992 Çarşamba gü
nü saat 14.00'te ikinci kattaki Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu salonunda toplanarak 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELEN (Devam) 
7. —Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, Azerbaycan Cumhuriyeti

ne yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/729) 
BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var

dır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaki davete icabetle, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikete 7-8 Aralık 1992 

tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyetine yapacağım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı mil
letvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Erdal İnönü 

Mustafa Yılmaz 
İbrahim Gürsoy 
M. Erdal Koyuncu 
Ender Karagül 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi ve eki listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun 25.12.1992 Cuma günkü birleşiminde öğle yemeği için verilecek ara

nın 12.00 - 13.30 saatleri arasında olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oyları

nıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 
Genel Kurulun 25.12.1992 Cuma günkü birleşiminde öğle yemeği için verilecek aranın 12.00 

-13.30 saatleri arasında olması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kuru
lunca uygun görülmüştür. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Ülkü Güney 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

.. Ercan Karakaş Şevket Kazan 
CHP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 

ÎTP 

(Gaziantep) 
(İstanbul) 
(Siirt) 
(Uşak) 

Başbakan Vekili 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile 9.12.1992 Çarşamba günü Genel Ku

rulun çalışma saatlerine ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin DYP ve SHP 
Grupları müşterek önerisi. 

BAŞKAN —- Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti gruplarının, İçtüzüğün 
19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 8.12.1992 Salı günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında 

oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turhan Tayan Ercan Karakaş 

Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
'Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Öneri: Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmı
nın 12 nci sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 11 inci sırasına; 8.12.1992 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 221 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden 12 nci 
sırasına; aynı tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 222 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geç
meden 13 üncü sırasına; 11 inci sırasında yer alan 77 sıra sayılı kanun teklifinin 14 üncü şırası
na; 13 üncü sırasında yer alan 196 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına; 14 üncü sırasın
da yer alan 195 sıra sayılı kanun tasarısının 16 nci sırasına; 8.12.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda 
yayınlanan 224 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden 17 nci sırasına; 17 nci sırasında 
yer alan 148 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci sırasına alınması ve diğer kanun tasan ve tek
liflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 9.12.1992 Çarşamba günü Genel Kurul çalış
malarının 10.00 -13.00 ve 15.00 - 24.00 saatleri arasında sürdürülmesi ve bu birleşimde sözlü 
soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerinin aleyhinde, Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın 
Ülkü Güney, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Muhterem arka
daşlarım; bugün toplanan Danışma Kurulunda, Meclisimizin yarın 10.00 - 24.00 saatleri ara
sında çalışması öngörülmüştü. Bu teklifi, koalisyon ortağı grup başkanvekili arkadaşlarımız 
getirdiler. Gerekçeleri de, bütçe müzakerelerinden önce acilen çıkarılması icap eden bazı ka
nun tasarı ve tekliflerinin olduğu ve bunları süratle çıkarmak istemeleriydi; ancak biz, gelen 
ve Meclisten geçirilmek istenen tasarı ve teklifleri incelediğimizde, zaten bunların daha önceki 
Danışma Kurulu toplantılarında -ki iki sefer toplanıp karar aldık- görüşülmesi hususunda ka
rar aldığımız, sıraya koyduğumuz tasarı ve teklifler olduğunu gördük. Ayrıca, bunlara, kamu
oyunda by-pass olarak bilinen ve Hükümetin yetkilerini değiştiren yeni bir kanun tasarısının 
da ilavesi öngörülüyordu. Dikkatinizi şu noktaya çekmek istiyorum : Danışma Kurulu öneri
siyle gündeme alınması önerilen kanun tasarısı henüz sayın üyelere dağıtılmamış, hiçbir üye 
arkadaşımız bu kanan tasarısını okumamış, hiçbir hazırlıkları yok ve biz bu kanan tasarısını 
yarın Meclisten süratle geçireceğiz. . . - . . -
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Muhterem arkadaşlarım, el insaf yani! Bizim görevimiz, evvela gelen kanun tasarı ve tek
liflerini okumak, onlarla ilgili hazırlıklarımızı yapmaktır. 

Perşembe günü bütçe müzakereleri saat 10.00'da başlayacak, bu müzakereler için bütün, 
gruplar hazırlanıyor; ondan bir gün evvel, böyle önemli bir kanun tasarısını, hiç tetkik etme
den Genel Kurul gündemine, hem de ön sıraya almanın bir anlamını, bir amacını göremedim. 
Bu bakımdan buna katılmamız mümkün değil. 

İkincisi, şimdiye kadar Danışma Kurulunda, kanun tasarı ve tekliflerini ivedilikle görüşe
lim, süratle görüşelim; öncelikle şu maddeyi, bu maddeyi, şu kanun tasarısını görüşelim şek
linde almış olduğumuz kararların hiçbir tanesini tatbik etme imkânını bulamadık. 

Biz, yarın saat 10.00'da toplanıp, 24.00'e kadar bu kanun tasarı ve tekliflerini süratle ge-
çir'ecekmişiz!.. 

Bu, pratik olarak mümkün değil. Bu, teorik olarak, ancak, Yüce Meclisi o saatler arasın
da işgal etmekten öteye gitmeyecektir. Onun için, uygulanması mümkün olmayan bu kararın 
lehinde oy vermemiz mümkün değildir ve bunun doğru olduğu kanısında da değilim. 

Yüce Meclisin bu konuda karar vermesini; yani, yine gündemimizi, aynen bugün olduğu 
gibi, yarın da bugünkü saatler arasında devam ettirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Danışma Kurulu Kararının lehinde Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Turhan Tayan. 
Buyurun Sayın Tayan. -

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; Danışma Kurulunun, bu
gün saat 13.OO'te yaptığı toplantıda, SHP ile beraber yapmış olduğumuz öneri, Danışma Ku
rulunda ittifak bulmamıştır. Dolayısıyla, teklifimiz, karara bağlanmak üzere, Genel Kurula in
dirilmiştir. 

Şimdiki önerimiz, geçen hafta ve daha evvelki hafta görüşülen kanun tasarı ve tekliflerine 
bir ufak ilave yapmaktadır. Bu ilave, bir seneden beri Türkiye'de konuşulan, özellikle atama
larla ilgili, bazı karar ve kararnamelerle ilgili prosedürde bir değişikliği ilgilendirmektedir. Bir 
de halk arasında by-pass (baypas) olarak bilinen kanun tasarısıdır. 

Bu iki kanun tasarısı Hükümetimizce önemli görülmüş^ kamuoyunca benimsenmiş ve Mec
lise intikal etmiştir. Esasen, bu konu, bir yıldır her yerde konuşulan, kamuoyunda tartışılan 
bir konudur. Bu konu, belli bir noktaya gelmiştir ve tasarı dün gruplara ve milletvekili arka
daşlarımıza dağıtılmıştır. 

Konu hakkında partilerin ve grupların hazırlıklı olmaması, konuyu bilmemek anlamı ta
şır; bu da mümkün değildir. 

Esasen, gerçekten, perşembe günü saat 10.00'da Genel Kurulumuz bütçe çalışmalarına baş
layacaktır. Perşembe günü başlayacak olan bu maratonu bir gün öncesine alıyoruz. Bunlar acil 
ve önemli tasarılardır. Bunlara bir iki ilave yapılmıştır, özellikle 150 metrekareden az olan gayri-
menkullere getirilen vergi muafiyeti ve bir de Çevre Bakanlığıyla ilgili ufak bir kanun tasarısıdır. 

Ben, Yüce Heyetinizde, Doğru Yol Partisi ve SHP Grubu olarak müştereken getirdiğimiz 
bu önerinin tasvip göreceğini umuyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
önerinin aleyhinde Refah Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'a söz veriyo

rum; buyurun. . 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Genel Ku
ruta takdim edilen öneri aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Pazartesi günü, Doğru Yol Grup Başkanvekiltiği adına bugün için Danışma Kurulu top
lantıya çağrılıyor. Toplantıya davet, gayet mücerret bir çağrıdır. "Şu şu şu kanun tasarılarının 
müstaceliyeti vardır, müstaceliyetine binaen bunlar görüşülmelidir" tarzında bir açıklık ihtiva 
etmiyor; doğrudan doğruya, "Danışma Kurulu toplansın" deniliyor. 

Danışma Kurulu toplantısına katıldık. Geçen hafta da buna benzer bir Danışma Kurulu 
toplantısı yapıldı... Geçen haftaki Danışma Kurulu toplantısında S grup başkanvekili, Meclisi 
aşağı yukarı bir ay çalıştıracak bir gündem sıralaması yaptılar ve bu gündem sıralaması yapı
lırken de, özellikle Doğru Yol Partisinin ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin; yani koalisyon 
partilerinin örenlerine itibar edildi ve bunun neticesi olarak da, gündemin 8 inci sırasından 
itibaren 16 ncı sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin sıralaması yapıldı. Geçen hafta 
Meclis bu sıralamaya göre konuyu müzakereye başladı ve 9 uncu sıradaki kanun tasarısının 
neticesine gelinmişti ki, karar yetersayısı olmadığından, görüşmelerde o noktada kalındı. 

Geçen hafta iktidar partilerinin getirmiş olduğu teklife göre, 16 ncı sıraya kadar tanzim 
edilmiş bir liste var ve gündemde aynen yer alıyor. Perşembe günü bütçenin görüşülmesine baş-
lanacak. Bugün, Bakanlar Kurulunun izin talebine dair husus müzakere edilecek, gensoru öner
gesi müzakere edilecek ye bugün görüşülmesine karar verilen bir genel görüşme önergesi mü
zakere edilecek. Dolayısıyla, bugün Meclis, belki saat 20.00'ye, 21.00'e veya 22.00'ye kadar ça
lışacak Bu bakımdan, görüşmeler için bir tek yarınımız var. 

Arkadaşlarımızın önerilerinde öngördükleri kanun tasan ve tekliflerinin tamamının yarın 
görüşülmesi ve ikmal edilmesi mümkün değil. Bunu kendileri de gayet iyi takdir ediyorlar. 

Buna benzer öneriler müteaddit defalar geldi, hep kabul edildi, Danışma Kurulunda bun
lara itiraz edilmedi; iktidar partilerinin grup başkanvekilleri bunun tanığıdırlar. İtiraz edilme
di; ama şu anda bir itiraz varsa, bu, boşa kürek çekmektir. Getireceğiz, gündemin burasına 
koyacağız; ama, bunun müzakeresini bütçe geçtikten sonra yapacağız. 

Biz istiyoruz ki, Danışma Kurulu olarak toplanıp tanzim ettiğimiz gündemle, çocuk oyun-
cağıyla oynar gibi ikide bir oynamayalım. Meclisin gündemini, Danışma Kurulu olarak, tan
zim ediyorsak, ciddî olalım, ciddî görüşelim, tanzim edelim, ondan sonra da bu gündemi yaz 
boz tahtasına çevirmeyelim; ama iktidar partilerinin, maalesef bu temayülü açıkça görülmek
tedir. Meclis, bu gece saat 22.00'ye kadar çalışacak, yann saat 10.00'da toplanacak, gece saat 
24.00'e kadar çalışacak -sizin önerinize göre eğer kabul edilirse- sonra perşembe günü Meclis, 
yine saat 10.00'da toplanacak ve bütçeyi görüşmeye başlayacak. Bu önerge kabul edilse bile, 
göreceksiniz ki, yarın Meclis bu öneriye mütedair hiçbir işlem yapılamayacaktır. 

Neden yapılamayacak? Çünkü, önce siz gelmeyeceksiniz, ondan yapılamayacaktır! 
Saygılar sunarım. (RP Ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
öneri üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

öneri kabul edilmiştir. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. — Somali'de güvenli bir ortamın tesisini öngören 794 sayılı Birleşmiş Milletler Güven

lik Konseyi kararını desteklemek; Bosna-Hersek'te süregelen insanlık trajedisine çözüm getir
mek ve insancıl yardım ulaştırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınabilecek 
güç kullanma kararlarına katılmak üzere; lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir 
ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin ve-
rimesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/730) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın Anayasanın 92 nci maddesine göre ve
rilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Uluslararası camia tarafından yapılan insancıl yardımların açlık çeken Somali halkı

na ulaştırılabilmesini sağlamak için, Somali'de güvenli bir ortamın tesisini öngören 794 sayılı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını desteklemek, sözkonusu kararın 11 inci işlem mad
desindeki çağrıya uymak ve Somali'de sulh ve güvenin yeniden tesisine katkıda bulunmak; 

2. Bosna-Hersek'te süregelen insanlık trajedisine çözüm getirmek ve insancıl yardım ulaş
tırmak için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 743 sayılı kararıyla, eski Yugoslavya'ya 
ve bu kapsamda Bosna-Hersek'e gönderilmesi kararlaştırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücüne 
UNPROFOR ve Bosna-Hersek ve diğer eski Yugoslavya Cumhuriyetleri konusunda Birlemiş 
Milletler Güvenlik Konseyince alınabilecek güç kullanma kararlarına katılmak, üzere, lüzum, 
hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri
nin yabancı ülkelere gönderilmesine, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesini tak
dirlerinize arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi iki ayrı izin istemini ihtiva etmektedir. Tezkere üzerin
de İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre müzakere açacağım ve görüşmelerin sonunda her iki 
maddeyi ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Gruplara, Hükümete ve şahısları adına iki sayın üyeye söz vereceğim. 
Gruplar ve Hükümet için söz süresi 20'şer dakika, şahısları adına konuşacak sayın üyeler 

için 10'ar dakikadır. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde ilk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili 

Sayın Kâmran tnan'a veriyorum; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Hükümetin önce takdim etmesi 
gerekmiyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın tnan'ı usule uygun olarak davet ettim; zatı âlinize de yazılı 
cevap arz ediyordum, o bakımdan sözünü kesmedim. Uygulamamız usule uygundur, arz edi
yorum. Şimdi size yazılı pusula gelecek efendim. 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Yüksek Başkanlıkça okunan Hükümet tezkeresini -belirtildiği üzere- iki kısımda mütalaa 
etmek lazımdır : Birinci kısımda, Somali'ye asker gönderilmesine izin verilmesi, ikinci kısım
da ise, başta Bosna-Hersek olmak üzere, eski Yugoslavya'dan ayrılma cumhuriyetlere, şart-
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ların icabı halinde, asker gönderilmesi konusunda Hükümete şimdiden yetki verilmesi öngö
rülüyor. Bu iki kısmı ayrı ayrı -yüksek izninizle- mütalaa edip, ele almak lazım. 

Somali'ye asker gönderilmesi konusunu, Birleşmiş Milletler çerçevesinde Güvenlik Kon
seyi ve Genel Sekreteriyle özdeşleştirmek değil, ondan soyutlamak kaydıyla ancak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Türk kamuoyunca bunu hoş karşılamak mümkün olur. Zira, açıkça söyleye
yim -ki, biraz sonra izah edeceğim- Sayın Genel Sekreter Gali ve onu takip eden, âdeta gözü 
kapalı şekildeki Güvenlik Konseyi, birçok konuda Türk kamuoyunun ve hiç olmazsa bizim 
güvenimizi kaybetmiştir. Binaenaleyh, biz buraya "evet" diyeceğiz... Ama diyorsak, bu, Türk 
Milletinin ananevi, bu gibi durumlarda insanlara yardım elini uzatmak ve sırt çevirmemek, 
bu 20 nci yüzyılın sonunda, 300 bini şimdiye kadar ölmüş, 3 milyonu da ölmeye mahkûm edil
miş olan insanların bu dramına seyirci kalmamak; Türkiye'nin, birçok yerde yaptığı gibi, bu
rada da kendisine yapılan bir vazife teklifine ve dünyayla işbirliği yapmak teklifine iştirak arzu 
ve iradesinin bir mahsulü olarak görülmek gerekir. Yoksa, bunu Birleşmiş Milletler olarak ele 
alırsak, öyle ümit ediyorum ki, Yüce Meclisin büyük bir çoğunluğu ve Türk kamuoyu buna 
iyi gözle bakmaz. Neden Bakmaz?.. 

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusunda, son temmuz ayından bu yana, bilhassa Temmuz 
15'de başlayan ve 15 Ağustosta biten müzakereleri takiben, Genel Sekreterin âdeta ısrarıyla 
çıkardığı 774 sayılı bir Karar Tasarısı vardı; Son yapılan 26 Ekim görüşmelerinden sonra da, 
bu defa çok daha genişletilmiş ve kendisinin de yetkilerini genişleten yeni bir Karar Tasarısı; 
789. Bu karar tasarılarıyla Sayın Genel Sekreter ve dolayısıyla Güvenlik Konseyi, Rum tarafı
nın bir bakıma avukatlığını ve müdafaasını yapmakta ve neredeyse 20 Temmuz 1974 öncesine 
dönmenin yolunu açmaktadır ki, bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir. 

Bu çerçevede şunu ifade etmeme izin verin : Bu 789 Sayılı Karar, 15 üyenin ittifakıyla çık
mıştır. Şimdi, bu kadar başarılı olduğu ifade, beyan ve yayın yollarıyla Türk kamuoyuna du-
yurulan diplomasimiz, acaba bu 15 üye memleketten bir tanesini dahi ikna ederek, hiç olmaz
sa müstenkif kalmaya ikna edemez miydi? Bu beklenmez mi? Demek ki burada diplomatik 
büyük bir açık vardır; bunu da kabul etmek lazımdır. 

"ifopılmak istenen nedir : Yapılmak istenen, Kıbrıs'a bir bakıma Amerika Birleşik Devlet
leri ve Güvenlik Konseyi ifadesini kullanarak, Rumların bütün arzularını gerçekleştirmek. Bu 
çerçevede bir noktaya işaret etmek lazımdır. 

s Sayın Denktaş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, temmuz ayından bu yana, bir bakı
ma bu baskılara karşı yalnız bırakılmak, açık tutulmaktan doğma bir kırgınlık ve yalnızlık duy
gusu vardır ve son zamanlarda da Sayın Denktaş'ın şahsına karşı bazı çevrelerin -buna da en 
çok sevinecek Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan olacaktır- başlattıkları ve bazı çevrelerde Tür
kiye'de de yankı bulmaya başlayan ve buna karşı da yetkili çevrelerin de "fazla ses çıkarmama" 
şeklinde bir kampanya vardır; bunu tasvip etmek ve kabul etmek mümkün değildir. Bunu bu
rada açıklıkla belirtmek lazım. 

Şunu da her Hükümetin bilmesi lazım : Türk milletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini 
aşarak, bazı baskılardan kurtulmak ve bazı çevrelere tatmin vermek düşüncesiyle bu mesele 

-olup bittiye getirilemez. "Ver kurtul" felsefesinin burada uygulanmasına Türk Milleti, Türki
ye Büyük Millet Meclisi ve Anavatan Partisi müsaade etmeyecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar) v 
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Güvenlik Konseyine ve Sayın Genel Sekretere karşı güvenimizin azalması ve kaybolması
nın bir başka sebebi vardın Büyük bir dram vardır Bosna-Hersek'te; büyük bir insanlık ayıbı, 
20 nci yüzyıl sonunun insanlığa karşı bir cürmü, cinayeti, soykırımı işlenmektedir; toplama 
kampları yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, 28 Kasım tarihli Herald Tribüne Gazetesinde Borislav Me
rak isminde bir Sırp askerinin iki sayfaya yakın itirafları var. Aldığı emirlerle Müslümanları, 
Boşnakları nasıl öldürdüğünü -29 öldürme vakasını- anlatıyor. Bu detaylara girmeyeceğim; ama 
bir tanesinde, 10 kişilik bir Müslüman ailenin, evlerinin duvarı altına dizilirek, nasıl makineli 
tüfekle tarandıklarını ve bu arada küçük yaşta kırmızı elbiseli bir kız çocuğunun kurtulmak 
için büyükannesinin arkasına nasıl gizlenmek istediğini anlatıyor. Aslında, bu fotoğraf, bu iti
raflar 20 nci yüzyıl sonunun en büyük ayıbıdır, bir insanlık ayıbıdır. 

Bunun karşısında Sayın Genel Sekreter Gali, Kıbrıs'ta o kadar hahişkâr davranan ve âde
ta Kıbrıs'ı da Bosna-Hersek'e çevirmek gayretleri içinde bulunan Sayın Gali, burada teşebbüs 
yapılmasını önlemekte ve Güvenlik Konseyini âdeta Bosna-Hersek'e ve Sırplara karşı harekete 
girmekten alıkoymaktadır. E! şimdi bunun iyi niyetine nasıl güven besleyebilirsiniz? Bunun 
yanında yer almak, acaba Türkiye'nin sadık kaldığı ve her ikisinde de çok büyük ehemmiyet 
verdiği meseleye sırtını çevirmek ve bunlara bir bakıma saygısızlık etmek olmaz mı? 

Onur kırıcı bir başka konu daha var, bizim güvenimizi azaltan ve aslında burada, artık 
bunun da söylenmesi lazım. Biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nihayet ite ka
ka bir 771 sayılı karar aldı. O da Bosna-Hersek'teki insanlara yardım götürülecek yolların emin 
tutulması tedbirlerinin alınması... Türkiye, daha önceki bazı kararları ve beyanlarıyla, başka
larının iştiraki halinde böyle bir kuvvete derhal katılacağını ifade etmişti. 800 kişilik bir birlik 
hazırlandı, hatta bu birlik Esenboğa'ya bile intikal etti. Bu Genel Sekreterin gayretleriyle Tür- • 
kiye'den birlik alınmadı. Verdiği izahata göre sebep de, Türkiye'nin koloniyalist bir memleket 
olduğu ve vaktiyle bu topraklarda bulunduğu ve askerlerinin de Müslüman olması itibariyle 
tarafsız olmayacağı... E, peki! oraya giden başka memleketler koloniyalist değil mi? Halen orada 
bulunan Birleşmiş Milletler gücünün komutanı olan Mısırlı, Müslüman değil mi ve kendisi avaz 
avaz bağırmıyor mu, "Bu insanlar bitiyor beyler, yetişin, bu insanlar batıyor" demiyor mu? 

Bakınız, bizzat dünya basınının verdiği haberlerden, şimdiye kadar 125 bin ölü ve 2 mil
yona yakın evini barkını terk etmiş göçmenin dışında, bu kış eğer acil bir müdahale olmazsa, 
150 bin kişinin Bosna-Hersek'te öleceğidir. Çoğunun açlıktan, soğuktan ve eğer bunlardan kur
tulan varsa, kurşunlarla Öleceğidir. Bu tabloya sırtını çeviren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
ve Genel Sekreterine güven duymak ve binaenaleyh, onun başlattığı bir hareketle Somali'ye 
asker gönderelim kararını almak Türkiye'yi rahatsız eder; ama biz, bu kararı -başlangıçta da 
ifade ettiğim gibi- bu konuyu bunlardan tecrit etmek istiyoruz ve münhasıran bir Müslüman 
memleket, açlık içinde bulunan bir memleket, kıvranan bir millet ve bizim tarihî bağlarımızın 
bulunduğu bir millet ve memleket olması itibariyle bu karara ancak iştirak etmek ve oy ver
mek mümkündür. -

Değerli milletvekilleri, mesele çok büyüktür. Bu son senelerdeki gelişmelerle dünya düze
ninin kalkması ve düzensizlik döneminin başlamasıyla her yerde bir afetler manzarası başgös-
termiştir. Bosna-Hersek'teki bir yanda, Gürcistan'da daha dün Abazalar havadan bombardı
mana tabi tutuldu ve orada bir katliam işleniyor; onlar da insandır ve Güvenlik Konseyinin 
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hiçbir hareketi yok. Tacikistan'da 140 bin insan evini terk etmiş, yollara düşmüş; Afgan hudut
larına doğru dağlarda ilerlemekte, 100 tanesi kış şartlarından ve soğuktan daha şimdiden öl
müştür. Nerede birleşmiş Milletler, nerede insanlık ve nerede bunlara el uzatacak insanlar? Bu 
yangın, daha da genişlemeye ve büyümeye, maalesef, elverişli veya yatkın gözüküyor. Afrika'
da başka yerler yok mu? Hemen hemen aynı durumda olan Sudan var, Etiyopya'da büyük bir 
açlık var, Liberya'da iç savaş dolayısıyla insanlığın en büyük cinayetleri işleniyor ve gene An
gola'da iç savaşlar dolayısıyla kan akıyor, insanlar aç. Yine bilinen bir hadisedir; 5 milyar 200 
milyon dünya nüfusundan 1 milyar insan yeterli gıda almadığı gibi, 10 milyonu her sene açlık
tan ölmektedir. Şimdi bunlar içerisinde Somali'ye bu ilginin gösterilmesi, şüphesiz bizim saygı 
ve takdirle karşıladığımız bir mesele, bir karar olmakla beraber, bunun çok masum bir karar 
olmadığını da Sayın Hükümetin düşünmesi ve üzerinde durması lazım. Bunu gayet açıklıkla 
ifade ediyorum; üstünü de fazla açmak istemiyorum; ama, bunun da üstünde durmak lazım. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şimdi, burada bir önemli nokta önümüze geliyor, o da, dünyada, 
gelişme istidadı gösteren bu yangınlar ve felaketler karşısında Birleşmiş Milletler müessesesi 
ve kullanılış şeklidir. Biliyorsunuz bu teşkilat, İkinci Dünya Savaşından sonra silah kullanıl
masını önlemek maksadıyla kurulmuş ve ana prensiplerinden biri de, hiçbir şekilde üye mem
leketlerin iç işlerine müdahale edilmemesiydi. Bugün her ikisinin de tersi yapılmaya başlanı
yor. Silah kullanılmasını önlemek değil, kendisi silah kullanmak hareketlerine ve iç işlere mü
dahaleye başladı. 

Şimdi, bunu, Birleşmiş Milletlerin bir reformu, şartının yeniden yazılması ve bütün bu 
meseleleri kapsayacak, göğüsleyecek yeni bir sisteme götürmek lazım. Aksi takdirde, bugünkü 
başıbozuk ve selektif, seçime tabi ve bazı memleketlerin ekonomik ve askerî stratejileri göz önün
de bulundurularak Birleşmiş Milletlerin yürütülmesi yarın çok tehlikeli durumlara yol açar. 
Türkiye'nin bunun üzerinde çok dikkatle durması ve düşünmesi lazımdır. Bu keyfiliğin bir yerde, 
bir usule ve devletler hukukuna bağlanması lazım. 

Burada yine altının çizilmesi gereken bir başka hadise var, daha önce de bunu ifade ettik. 
Amerika Birleşik Devletlerinin bugün dünyada tek güç olarak kaldığı. Güzel de, bu tek gücün 
de bu defa Birleşmiş Milletleri kendi milletlerarası dünya politikasının aracı olarak kullanma
ya başlamasıdır. Dikkat buyurun, Amerika Birleşik Devletlerinin politik ve askerî gücünün ar
kasında bulunduğu Güvenlik Konseyi kararları uygulama buluyor, ama, bulunmadığı yerler
de, hepsi ölü kâğıt olarak kalıyor ve Avrupa Birliği, Avrupa Bütünlüğü, Ekonomik Topluluk, 
Batı Avrupa Savunma Birliği bütün bunlar, havada kalıyor, hepsi etkisiz, hepsi boş ve hiçbiri 
de Amerikasız bir yere varamayacaklarını bir kerre daha göstermiş olmaktadırlar ki, bundan 
da çıkarılması gereken dersler ve neticeler vardır. 

Şimdi; Sayın Hükümetin tezkeresinin 2 nci maddesi, bazı sualleri davet eder. Bir defa, 
Sayın Hükümet, burada, yalnız Bosna-Hersek değil, ayrılan bütün cumhuriyetlere icabında 
kuvvet gönderilmesi talebinde bulunuyor. Bu, çok geniş bir çerçeve. Aslında bu, bir nevi, bir 
Balkan savaşının başka şekilde başlangıcının Hükümetçe kabul ve ifade edilmesidir. 

Şimdi, burada şunu sormak gerekiyor. Acaba, Sayın Hükümet, tezkerenin 1 inci maddesi
ni tek başına sevk etmesi halinde, dengesinin noksan olacağı, Bosna-Hersek'e rağmen, Türki
ye Büyük Millet Meclisi ve Türk kamuoyunun yalnız Somali'ye asker gönderilmesi kararını 
benimsemeyeceği endişesiyle denge kurmak için mi bu maddeyi koydu; yoksa, Sayın Hükümet, 
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bizim ve kamuoyunun henüz bilmediği bazı bilgilere, arşive sahip de, çok yakın bir gelecekte 
-ki, temenni ederiz olsun- Bosna-Hersek konusunda da, hiç olmazsa, Somali'ye benzer bir ka
rar alınmak üzere olduğu ve binaenaleyh tedbirini şimdiden almayı düşündükleri mi? Eğer, 
böyle ise, bu bilgileri de Yüce Meclisden esirgememek lazım. Sayın Hükümetin sorumlu oldu
ğu bir Meclis ve kamuoyu vardır. Demokrasinin, şeffaflık, berraklık diye, bir hayli de yüksek 
sesle söylenen yerlerin, ifadelerin asıl yeri ve uygulaması budur. 

Aslında, belki bir üçüncü anlamı var ama, onu açmak istemiyorum. Biz, millî menfaati, 
dış politikada, devlet hattından ve millî menfaattan ayrılmamak kararımız çerçevesinde, bazı 
yerlere dokunmamakta fayda görmüyoruz; yoksa, üçüncü anlamı da açabilirdim. 

Değerli milletvekilleri, eğer 2 nci maddedeki bu kararı almamıza rağmen, bu sefer Bosna-
Hersek konusunda hiçbir şey çıkmazsa, hiçbir gelişme olmazsa ve bu karar havada kalırsa, bu, 
Türkiye'yi ve Sayın Hükümetini rahatsız etmez mi? Bir nevi, kendi kendine davranan; ama, 
Hükümet bir şey söylerse -ki, söylemesi de lazım- "Bu kararı alın, bize bu yetkiyi verin, biz 
gerektiği halde, eğer dünya harekete geçmezse, belki kuvvet kullanmak şeklinde değil ama, çok 
yollarla, bu meselede şimdiye kadar yapamadıklarımızı yaparız" derse, bunu alkışlar ve saygı 
besleriz ve üzülerek söyleyeyim ki, Bosna-Hersek konusunda Türkiye kendisine düşeni yapma
mıştır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a tecavüzleri karşısında Türkiye kendisine düşeni yapmadığı 
gibi, yapmaması gerekenleri yapmıştır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Demin arz ettim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin -ki, 16 Ekimde bir vesileyle gittim-
ve halkın bize güveni kalkmıştır. Bir nevi, Anavatanın (Türkiye'nin) kendilerine sırt çevirmek
te bulunduğu ruh haleti meydana gelmiştir. 

Şimdi, bu enerji konusunda kararı Hükümetin hangi kanadınca ve nasıl alındığı da meç
hul. Verdik mi, vermedik mi; verecek miyiz, vermeyecek miyiz beyanlarıyla, Ermenistan'a enerji 
verme kararıyla, bu sefer de Azerbaycan insanlarının güveni kaybedilmiştir. Türkiye Cumhuri
yeti ilk protestoyu aldı, bir kardeş cumhuriyetten. Bunu düşünmemek, buna meydan verme
mek lazımdı ve Savunma Bakanlarının acı itirafları ve nihayet, öyle sanıyorum ki, arada do
ğan büyük uçurumu ve güven bunalımını hafifletmek için bizzat Sayın Başbakan Yardımcısı
nın oraya gitmesi gerekti. Orada beyanda bulundular, "Biz bunu vermeyeceğiz" dediler. Peki, 
bu noktayı niye daha önce hesaplamadınız; niye bu noktaya kadar getirdiniz?.. , 

Bakınız değerli milletvekilleri, bunlara inanın Anamuhalefet Partisi olarak memnuniyeti
mizden söylemiyoruz. Keşke bunları söyletecek şartları önümüze koymasaydınız. Biz bunların 
söylenmesinden memnuniyet duymuyoruz ve Hükümetin bu konulardaki yanlışlıkları ve hata
larından sizin kadar müteessir oluyoruz, ama bunları da bu devirde yapmamak lazım; bu yan
lışlıkları yapmamak lazım. 

Bir başka yanlışlık daha oldu : Yeni doğmakta bulunan ve herkesin ümit dolu gözlerle 
baktığryeni Türk dünyasıyla ilişkilerde bir başka halkayı da belirtmek lazım. 30-31 Ekim ta
rihlerinde Ankara'da bir zirve yapıldı Türk Zirvesi. Bakınız, bunun bitiş şekli, başlangıcına 
pek uygun düşmedi. İfade edilen, beyan edilen şekil, Cumhuriyet Bayramını kutlama törenle
rinde kardeş cumhuriyetlerin sayın devlet başkanlarının bulunması idi. Sonra?.. Bu dönemde 
yapılmaması gereken bazı şeyler oldu "Hadi, gelmişken, şurada biraz da pazarlık nevinden, 
kendilerine önceden bilgi verilmeden, hiçbir zemin hazırlanmadan, projeler bunların dikkati
ne sunulmadan bazı görüşmeler oldu ve sonunda, işbirliği beyanı, niyet beyanına dönüştü ve 
dış çevrelerde bu, çok kötü etki bıraktı. 
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Bunun bir başka yönü daha var: Eğer bu, gerçekten, Sayın Hükümet tarafından, bir yeni 
Türk dünyası zirvesi olarak kabul buyuruldu ve ilan edildiyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
niye buraya çağrılmadı? Niye bir noksanlık daha bırakıldı?.. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Unutmamak lazım ki, nihayet ilk ikinci bağımsız Türk devleti bayrağını, 15 Kasım 1983 'te 
çekenler bunlar. Herhalde öncelik hakkı bulunanlar bunlar. Şimdi, öncelik hakkına sahip bu
lunan bunların bütün dünya karşısında yalnız bırakılması ve her tarafta ugradıklan baskılar 
karşısında, biraz da, ayaklarının altındaki bir kilimi bir ucundan da Ankara'nın çeker gözük
mesi, hakka reva mıdır? ^ 

Doğru değildir ve inanın, bu konuşmayı yapma durumunda kalmaktan en çok partim ye 
ben üzgünüz. Bunları yapmamak lazımdır. 

Bir şeyi daha beyan edeceğim: Daha önce de, en sonuncusu 17 Ocak 1991'de olmak üzere, 
burada bir yetki talebinde bulundu zamanın hükümeti başka bir vesileyle. Sadece biraz insaf
larına sığınarak ve kendi içlerinde geriye dönerek, o zamanın sayın muhalefet liderleri, bu kür
sülerden ve basın sütunlarından Türk kamuoyuna neler söylediler, neler ifade ettiler ve o za
manki hükümeti ne gibi ağır ithamlar altında bulundurdular?.. Alınan iznin Anayasaya aykı
rılığından tutun da, devletin başının belaya sokulacağı gibi çok ağır, söylenmemesi gereken 
ithamlar... Bunlardan hiçbirini bizlerden duymayacaksınız. Duydunuz mu? Duymayacaksınız. 
Mümkün de değil. Neden? Çünkü biz bu konuları siyasetin bir bakıma üstünde ve millî Çizgi
de tutmaya kararlı bir partiyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Size arz ve ifade 
edeyim, bize verilen kötü örnekleri takip etmeyeceğiz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —. Kore gazilerinden özür dilesinler. 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Somali konusunda da aşırı iyimser olmamak lazımdır. 
Somali'de bir iç savaş var. Ocak 1991'de Muhammet Siad Barre Başkanlığındaki idarenin iç 
isyanla çökmesiyle, bugün devlet ve hükümet mefhumu yoktur; aşiretler kavgası vardır. Moga
dişu Havaalanı ve limanı tümüyle işgal altındadır. Yardımların girmesi önlenmekte ve o insan
lar her gün -eskiden günde 500 idi, şimdi maalesef 1 000'e çıkmış- ölmektedir, askerler, bir 
veya iki ay süreyle gönderilecek. Başta Amerika'nın, aşağı yukarı 28 150 askeri olacak. Fransa 
2 bin olarak ilan etti. İtalya., Belçika, Moritanya, Faş, Kuveyt ve Emirlikler kuvvet verecekleri
ni beyan ettiler; ama, bu nihayet, bir süre için nizamın tesisine ve yardımların dağıtılmasına 
yarar; ama hiçbir siyasî meseleye askerî çözüm getirmek mümkün değildir. Bu bir. 

İkincisi v* Konuşan silahları nutuklarla susturmak da mümkün değildir. Bu, maalesef tari
hin acı bir gerçeğidir. Bu itibarla, gidecek olan birliklerin, bir iki ay sonra döneceği -ki, Ame
rika'da da bu ifade ediliyor- ümidini beslemek yanlı olur. Belki, bir - iki ay içerisinde, yardım
ların daha düzenli dağıtılması ve -bu arada ne kadar kurtulacaksa kârdır- masum insanların 
kurtarılması şartları doğar; ama, orada bir otorite tesis etmedikçe, bir hükümet doğmadıkça, 
nizamın esasları kendi içinden çıkmadıkça bu çok zordur. 

Dolayısıyla, işin bir başka yönü; Irak'ta başlamıştı, şimdi Somali'de, ilk defa, Birleşmiş 
Milletler Kararı perdesi arkasında bir memleketin içişlerine ve iç varlığına doğrudan doğruya 
müdahale edilmektedir. 

Dün akşam, Amerikan CNN Televizyonunda bu konuda bir oturum vardı. Konuşanlar
dan birisinin bir beyanı oldu, diyor ki. "Acaba, bu, yeni bir hegemanya ve emperyalizm vasıta
sı haline mi geliyor? Yeni bir yol mu açılıyor? Bu şekilde, insanî bahaneleri kullanmak suretiy
le, icap edilen ve ihtiyaç duyulan hallerde, bazı memleketlerin içişlerine karışmak, askerle gic-
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mek, müdahale etmek..." Bunun üstünde de durmak lazımdır. Tümüyle, eğer, Birleşmiş Mil
letler yeni bir fonksiyon, yeni bir vazifeler serisi üstlenecekse, bunun, devletler hukuku çerçe
vesinde, oturtulması lazım ve Türkiye'nin burada öncülük etmesi lazımdır, inisiyatif alması la
zımdır. 

Bakınız, Fransa Sağlık ve tnsan Hakları Sayın Bakanı dört defa Somali'ye gitmiş; en sön, 
dün akşam yine dinledim... Şimdi, bu Hükümetin, bu konularla ilgili iki Sayın Bakanı var : 
Biri, tnsan Hakları Bakanı; bir de göç işleri ve yardım konularıyla meşgul Sayın Bakan var. 

Siyasî mevcudiyet, aslında, devletler arasında ve milletler arasında askerî mevcudiyetten 
çok daha etkilidir. Acaba bu Sayın Bakanlardan hiç olmazsa birisi, gitse ve durumu mahallin
de görse, insanlarla temas etse ve bir de asker gitmeden önce, gıda maddesi gitse, insanî yönü
nü takviye etsek, daha iyi olmaz mı? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne güzel olur. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bir şey daha var : Bazı misyonlar cefalıdır. Batı başkent
lerinin konforu yoktur, cazip gelmez. Bunu da üzülerek kaydetmet durumunda kaldım. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, bizim temennimiz, bu belirttiğim acı durumların tekrar etmemesidir. Sayın 
Hükümetin, politikasındaki bu dağınıklığı, gidermesi; artık takibi bile zorlaşan, git-gelden çı
kıp, açık ve belirli hedeflere yönelmiş ve netice istihsal edebilecek noktalara ağırlık veren bir 
politikaya dönmesi lazımdır. Yoksa, sadece gidip gelmekle, trafikle meseleler halledilmiş ol
saydı, bugün dünyada mesele kalmazdı, değerli milletvekilleri. 

Bü düşüncelerle... (DYP sıralarından "Sayın Başkan süre çok geçti" seslen) Kusura bak
mayın, herhalde sizi üzdüm; özür diliyorum; burada keseceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

. Bir taraftan, biz, insanlık ve insanlara müsamaha derken, bana müsamaha gösteremedi
ğinize göre, Somali'ye nasıl gösteriyorsunuz, onu da doğrusu anlayamıyorum!.. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Bu mülahazalarla, Hükümetin bu tezkeresinin 1 inci maddesine olumlu oy vereceğimizi, 
2 nci maddesine olumlu oy versek bile, Hükümetten açıklama beklediğimizi ifade eder, saygı
lar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Sait Kemal Mimaroğlu; buyu

run efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Doğru Yol Partisinin, Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi huzuru
na getirdiği tezkere konusundaki fikirlerimi ve görüşlerini arz etmek için huzurunuzdayım. He
pinizi saygıyla selamlarım. 

Hükümet, tezkerede açıklıkla belirtildiği gibi, Anayasamızın 92 nci maddesine göre, iki 
konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki istemektedir. Birinci konu, Somali'ye yapıla
cak insanî yardımların yerine ulaştırılmasına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin aldığı karar çerçevesinde oluşturulan silahlı kuvvetlere katılmak için yabancı ülkelere 
Türk Silahlı Kuvvetlerini gönderme yetkisidir. İzin verirseniz, önce bunun üzerinde duracak, 
sonra da Bosna-Hersek konusuna değineceğim. 
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Bilindiği gibi, Somali, Afrika'nın güneydoğusuna yapışmış, 9 milyonluk bir Müslüman 
ülkedir. Bu Müslüman ülke, tarihinin her döneminde Osmanlı tmparatorluğuyla ve Türkiye 
Cumhuriyetiyle iyi ilişkiler içinde bulunmuştur. Ancak, bu ülke, etnik yapısı, ekonomik, poli
tik ve sosyal strüktürü dolayısıyla, bir türlü kargaşadan kurtulamamış ve ne siyasî, ne de eko
nomik huzura kavuşabilmiştir. Bu itibarla, bu kardeş ülkede, siyasî, ekonomik ve sosyal karga
şa hep devam edegelmiştir. 

Bundan kısa bir süre önce başlayan, daha doğrusu ciddiyet arz eden olaylar, 250 bin insa
nın açlıktan, hastalıktan ölmesi sonucunu doğurmuş ve bugün de 1,5 milyon insanı ölüm teh
likesiyle başbaşa bırakmıştır, tşte bu olay, dünya ojhıiasını, buradaki drama bir çare bulma 
arayışına sokmuştur. Dünya camiası, meseleye önce siyasî açıdan bakmış ve siyasî bir çözüm 
bulma araştırması yapmıştır. Bu konuda yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. 

Bugün Somali'de durum şudur : Her gün 100-200 kişi, açlıktan, hastalıktan, sefaletten 
ve çeteciler yüzünden hayatını kaybetmektedir. Somali'de iktidar, hükümet yoktur. Türkiye Bü
yükelçiliği dahil, büyükelçiliklerin çoğu güvenlik dolayısıyla kapalıdır. Bugün Somali'de, çete
ler, kanunlarım kabul ettirmektedir. Dünyanın her tarafından gelen gıda ve diğer malzemeler, 
açlıktan ölen insanlara dağıtılamamaktadır. Uzun süre, siyasî çözüm bulma araştırmaları ya
pılmıştır. Biraz sonra, Birleşmiş Milletler Güvçnlik Konseyinin verdiği kararın hukukî niteliği
ni ben de tartışacağım; fakat, gayet objektif, gayet impersonal, gayet açık... 

Burada karşımızda bir örnek var, tabiî onu tartışacağız; Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, bu konudaki tartışmalarımızın ve uluslararası,huku
ku ilgilendiren mülahazalarımızın dünya kamuoyunca bilinmesini isteyeceğiz. 

Amerika Birleşik Devletleri bu konuya insanî amaçlarla yanaşmış ve bir çözüm aramaya 
başlamıştır. Söylediğim gibi, görülmüştür ki, o kadar-ANAP sözcüsü arkadaşım yapıyı çok 
iyi bilir- büyük antagonist gruplar vardır ki, siyasî müzakere, siyasî uzlaşma, siyasî uyuşum 
mümkün değildir. Hatta ve hatta, bu arayışlar, zaman kaybına ve can kaybına sebep olmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri, bilhassa, dönemi bitmiş olan Başkanının yetkilerinin kısıtlı 
olması nedenleriyle, büyük flugtuasyonlar, kararsızlıklar geçirmiş ve neticede bugünkü olu
şum ortaya çıkmıştır. Düşünülen şekil şu idi : Birleşmiş Milletler nezaretinde bir güç. Yalnız, 
tecrübe şunu göstermiştir: Şiddet olayları ye düzensizlik olaylarının hâkim olduğu yerlerde, 
Birleşmiş Milletler gücü, maalesef güçsüzdür. O halde, olay, Birleşmiş Milletler gücünün sta
tüsünün yeniden gözden geçirilmesindedir. 

O zaman, yapılan uzun müzakerelerden sonra 3 Aralık 1992 günü, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinde, oybirliğiyle, Somali'ye askerî bir güç gönderilmesi kararı alınmıştır. 

Bu karar, görünürde, Birleşmiş Milletler Şartının 7 nci bölümüne dayanılarak alınmış bir 
karar niteliği gibi görünmektedir. Aslında, açıklıkla söylüyorum, bu karar, Birleşmiş Milletler 
Şartının 7 nci bölümündeki durumu yansıtan bir karar değildir. Bu karar, uluslararası arenaya 
yeni bir kavram getiriyor : insancıl nedenlerle müdahale hakkı, insancıl nedenlere, dayalı mü
dahale hakkı. 

Oysa, malumunuzdur ki, Birleşmiş Milletler Şartının 7 nci bölümü, savaş halindeki mü
dahaleyi öngörüyor. O halde, karşılaştığımız olay, Birleşmiş Milletler Şartının hukukî yapışım 
değiştiren bir olaydır. Uluslararası konvansiyonlarda da yoktur ve bu atipik bir müdahaledir. 
Hukukta, atipik müdahaleler, istisna müdahaleleridir, istisna müdahaleleri, gayet açık söylü
yorum, tehlikesiz müdahaleler değildir. 
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Çok iyi bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Doğru Yol Partisi Grubu, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı bu kararın bir istisna karar olduğunu, bir atipik 
karar olduğunu çok iyi bilir. Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Doğru Yol Partisi, in
sancıl sorunlar ve hukukun üstünlüğü arasında bir çatışmanın içindedir ve şunu önerir : -Türk 
Hükümetinin bunu önermiş olduğundan kimse şüphe etmemelidir- Bu müdahale, kısıtlı bir 
müdahale olarak kalmalıdır, bu müdahale, kendisine göre bir düzen yaratmamalıdır; bu mü
dahale hükümet kurmamalı ve kurdurmamalıdır; bu müdahale, bir mahmî devlet, bir protek-
torate devlet, himaye altında bir devlet kurmamalıdır. Bunun bilinci içinde bulunan Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki : "Gönderilen güçler, görevlerinin dışında bir gün daha 
fazla kalmayacaklardır ve -kendisini bağlıyor- benim süremin bitişiyle kısıtlı bir zaman." Yani, 
kendisine, 20 Ocak gibi, kesin bir de çizgi çiziyor. 

Demek ki, meseleye yaklaşım, insanîdir; meseleye yaklaşım, uluslararası camianın bu ko
nuya bir çözüm arayışı içkidir ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve gayet tabiî, Doğru Yol 
Partisi'Grubu, bu yaklaşımın içindedir. Tekrar ediyorum; Bu müdahalenin, bir istisna müda
hale olarak kalması; bu müdahalenin, dünyanın başka yerlerinde kapsam ve uygulama bulma
ması temennimizdir ve bu temennimizin Birleşmiş Milletlere ulaştırılmasında büyük yarar vardır. 

Biz Doğru Yol Partisi olarak, meseleleri görürken, katiyyen şahsilikle ilgilenmeyiz. Butros 
Gali'yi biz çok iyi tanıyoruz. Yalnız Butros Gali dünyanın en büyük tüzelkişiliğinin Genel Sek
reteridir. Bizim muhatabımız, üyesi olduğumuz ve dünyanın en büyük kuruluşunun, tüzelkişi
liğidir. Biz, şahıslarla meşgul değiliz ve herkes çok İyi bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ve bugün başında bulunan dış politika ustası Başbakanı, Butros Gali'nin bütün açık ve ka
palı hareketlerinin tetkiki ve bilinci içindedir. Herkes şunu çok iyi bilmelidir : Kıbrıs sahipsiz 
değildir ve Kıbrıs bugün, dünden çok daha sahiplidir. Bir şey daha söyleyeyim, gayet açık : 
Kıbrıs'a, bugün Hükümetin başındaki zat, muhalefet lideri olarak sahip çıktığı zaman, Hükü
met, Kıbrıs'ı bırakıyordu. Konuşmak istemiyorum... Bunlar bilinsin diye çok açık söylüyorum. 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Konuş, konuş; her şey açık olsun. 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Ben, bilhassa son Başbakanımızdan evvelki 
Başbakana atıf yapıyorum, yani sizden önceki Başbakana atıf yapıyorum, daha doğrusu on
dan öncekine... 

Bu nedenlerle, Somali dolayısıyla Hükümetin istediği bu yetki kararını, Doğru Yol Partisi 
olarak tasvip ediyor, yerinde buluyor ve destek veriyoruz. 

Bosna-Hersek olayına gelince : Muhalefeti temsil eden değerli arkadaşımın görüşlerine 
aynen katılıyorum. Esasen kendisiyle bu kararın yapısı konusunda anlaştık; fakat ben, ulusla
rarası hukuk ve objektivite bakımından meseleye giriyorum. Biz, şahıslarla hiç ilgili değiliz. 
Bosna-Hersek konusunda muhalefetin sesini çıkarmasını ve yaptığı bütün teşebbüsleri biz de 
paylaşıyoruz ve takdirle karşılıyoruz; yalnız, adil olmakta yarar var. Hükümet, Bosna-Hersek 
olayında, her aşamada ve bütün uluslararası forumlarda gerekeni her şartta yapmıştır. Zanne
diyorum, Dışişleri Bakanı arkadaşım, söz aldığı zaman bütün bunları anlatacaktır, onun ala
nına saldırmak istemiyorum. Sizlere sadece iki örnek vereceğim : 

Avrupa Konseyinin ekim toplantılarına Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı geldi. Malumunuz 
olduğu gibi, Bosna-Hersek, Avrupa Konseyinin üyesi olmadığı için, kendisinin Avrupa Konse
yinde dinlenmesi, kendisini basına duyurması mümkün olmadı. Açık söylüyorum, orada, bü
tün partilere mensup arkadaşlarımın işbirliğiyle ve hep beraber, Bosna-Hersek Dışişleri Ba-
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kanını kucakladık, siyasî komitelerde dinlenmesini sağladık; meselelerini anlatma imkânı bul
du ve Avrupa Konseyi, aldığı yanlış bir kararı düzeltme yoluna gitti. Konsey bu konuda mesafe 
alıyor ve bu yanlışlığı şubatta düzelteceğini bekliyoruz. . 

Arkadaşlarım hatırlayacaklardır Dışişleri Bakanı, o akşam bize malzeme bakımından güçlük 
içinde bulunduklarını söyledi, saat 24.00'ü geçmişti, -burada oldukları için isimlerini söyle
mekte bir sakınca görmüyorum- iki arkadaşım (Selahattin Kılıç ve Esat Kıratlıoğlu) gecenin» 
saat 01.00'inde Sayın Başbakanı buldular, kendisine Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının duru
munu anlattılar. Aldıkları cevap şuydu : "Biz, Bosna-Hersek'e 40 milyon dolarlık insanî yar
dımı 10 gün içinde göndermiş olacağız." Nitekim bu insanî yardım, zamanında gönderilmiş 
oldu. (ANAP sıralarından "Ne zaman?*' sesleri) 

Aman, rica ederim, takip etmemişsiniz... 
Türkiye, Bosna-Hersek olayında kendisine düşeni yapmıştır; arkadaşım hepsini anlatacaktır, 

ben size sadece iki misal verdim. 
Yalnız, bir mesele var: Dünya camiasının, Bosna-Hersek olayına gösterdiği yaklaşımı yanlış 

buluyoruz, eksik buluyoruz. Orada, Müslümanlara karşı girişilen ırk kıyımını, İslam katliamı
nı şiddetle takbih ediyoruz ve Avrupa'yı -gayet açık söylüyorum, biz bunu Avrupa Konseyinde 
de söyledik- ayrıcalık yaptığı için, tslamın kesilmesine ve kıyılmasına göz yumduğu için takbih 
ediyoruz. (ANAP ve RP sıralarından "Hep sözde kalıyor, sözde" sesleri, gürültüler) 

Hayır, hayır sözde kalmıyor, bakın dinleyin : Lord Owen geldi, kendisine o kadar etkileyi
ci konular anlattık ki, Avrupa Konseyinin huzurunda şunu söyledi : "Beyler, Müslümanları 
öldürüyorsunuz. Bu, Yahudileri öldürmeye benzemez, öçlerini alırlar." 

Gayet açık... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ama, sizde o cevher yok!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — 40 milyon dolarlık projeye, daha 1 milyon dolar 

gelmedi! 
SAİT KEMAL MİMARÖĞLU (Devamla) — Yok yok, çok daha fazla... 
M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — 10 milyon dolarlık nakit ayrı. 
SAtT KEMAL MİMARÖĞLU (Devamla) — Burada "Hükümet bir şey yapmadı" diyor

sunuz, hemen söyleyeyim : İktidardaki Hükümet, tabiî, öyle bir koyup üç alan(!) cinsinden 
bir hükümet değil. Bu Hükümet, fevkalade basiretlidir. Bu Hükümet, maceraya hiç yer ve prim 
vermeyen bir Hükümettir. 

Bugün, Hükümetin Bosna-Hersek'le ilgili olarak teklif ettiği karar son derece ilginçtir. 
Dikkat edilirse, Hükümet, o kararda iki şey teklif ediyor : Birincisi, kurulan Birleşmiş Millet
ler gücüne katılmak istediğini söylüyor. İkincisi: İleride askerî bir güç müdahalesi söz konusu 
olduğu takdirde, şimdiden, Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki alıyor. 

Bunun iki anlamı var. Bir; uluslararası camiaya ahlakî bir baskı yapıyor; iki, böyle bir 
karar halinde hazır oluyor ve derhal müdahaleyi öngörüyor. 

Demin onu söyleyecektim, tabiî, bizim, Birleşmiş Milletler kararlarına katılmamız -
arkadaşım diplomasiyi çok iyi bilir- bir diplomatik etiktir; başka türlü hareket edilemez. Bu 
bakımdan, Doğru Yol Partisi adına, Hükümetin, Bosna-Hersek'le ilgili olarak teklif ettiği iki 
açılı kararı bütün kalbimizle tasvip ettiğimizi ve Hükümeti kutladığımızı söylüyorum. Bu, bir 
öngörü ifade ediyor. 
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Sözlerimi şöyle bitiriyorum : Doğru Yol Partisi olarak, Hükümetin bu müzekkeresine olumlu 
oy kullanacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu; yalnız, müsaade ederseniz bir hususu 

tespit etmek istiyorum : 
Konuşmanız esnasında "bugünkü Sayın Başbakan muhalefette iken Kıbrıs'a sahip çıktı; 

günün Başbakanı, Kıbrıs'ı bırakıyordu" buyurdunuz, mealen. 
SAİT KEMÂL MÎMAROĞLU (Devamla) — Tashih ettim. 
BAŞKAN — Şimdi açıklama gerekçesiyle söz istemeleri halinde muhatabımı tespit ede

bilmek için, hangi Başbakan olduğunu... , 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Açıkladım, Sayın Yılmaz ve Sayın Akbu-

lut'tan bahsetmediğimi söyledim. Ayrıca açıklamaya gerek yok. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, açıklandı zaten. 
Efendim, muhtemeldir ki, Sayın Yılmaz ya da Sayın Akbulut, kendi dönemlerinde oldu

ğunu varsayarak söz isteyebilirdi ve daha önemlisi, Sayın Mimaroğlu da salonda bulunmayabi
lirdi; o zaman Başkanlık ne duruma düşerdi!.. O bakımdan sordum. 

Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu. 
Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Atil

la Mutman'da, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Somali'de sulh ve güvenin yeniden tesisine katkıda bulunmak, Bosna-Hersek'te süregelen 
insanlık trajedisine çözüm getirmek ve insancıl yardım ulaştırmak amacına yönelik Hükümet 
tezkeresi üzerinde SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi şahsım ve Grubum 
adına saygıyla selamlarım. 

Bilineceği üzere, Somali, Afrika boynuzunda, 9 milyon nüfusa sahip fakir, Müslüman bir 
ülkedir. 1890'ların ortalarından itibaren İngiliz sömürgesi olan kuzeydeki İngiliz Somalisi ile, 
İtalya'nın yönetimi altında bulunan güneydeki İtalyan Somali'si, bağımsızlıklarını kazandık
tan sonra, birleşerek, 1960 yılında Somali Cumhuriyetini kurmuşlardır. 

Ülkenin etnik bünyesinden kaynaklanan sosyal yapılar dolayısıyla çatışmalar çıkmış, siyasal 
istikrar bir türlü sağlanamamıştır. Sonunda, 1969'da, Muhammed Said Barre liderliğinde bir 
askerî darbeyle, Somali Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Bu idare, sosyalist bir yönetim tarzını benimsemiştir. Ülkede düzenin sağlanması müm
kün olmayınca, çıkan iç kargaşa neticesinde, bu kez Başkan Said Barre iktidarı bırakarak kaç
mış ve yerine, yapılan uzun pazarlıklar sonrasında, Ali Mahdi Mohamed geçmiştir. Bu yöne
tim de, maalesef, bugüne kadar, Somali'ye, istenilen huzuru getirememiş ve ekonomik durum 
gittikçe felakete sürüklenmiştir. 

Birleşmiş Milletler, açlıktan dolayı ölüm tehlikesiyle karşılaşmış bulunan bu ülkenin en 
az iki milyon insanını kurtarmak için, buraya, son olarak, uluslararası bir askerî güç gönder
me kararı almış bulunmaktadır. Bu karar, şüphesiz, herkesin içtenlikle alkışlaması gereken çok 
olumlu bir girişimdir. 
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Bu askerî operasyon, Somali'yi işgal amacını taşımamaktadır. Görev tamamlandığı anda 
hiç zaman geçirilmeden bu ülkenin toprakları terk edilecektir. Bu harekâta girişilirken, Soma
li'de bulunan silahlı çetelerle savaşmak, Hükümeti devirmek gibi birtakım fikirler de mevcut 
değildir. 

Zaten tam bir kaos içinde bulunan bu ülkede, istikrarlı bir düzenden, olayları denetim 
altında tutabilen bir yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Gerçekleştirilmek istenilen hu
sus, günde bin kişi hesabıyla, üçyüz bin kişinin hayatını yitirmiş olduğu Somali'ye yapılan in
sanî yardımların, güvenli olarak yerine ulaştırılması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu çağrıya uyarak, Somali'ye gönderilecek askerî güce 
katkıda bulunma doğrultusunda görüşünü oluşturmuştur. Bugün, Anayasamızın 92 nci mad
desi gereğince, Hükümet, bu kararını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunmak için, 
Yüce Meclisin huzuruna getirmiştir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, açlık ve yoksulluk içinde bulunan Müslüman 
bir ülkeye yapılacak yardımları güvenceye alma amacını taşıyan böyle bir askerî müdahaleye 
katılmayı manevî bir borç olarak telakki ediyor ve bunu destekliyoruz. 

Bugün kendisine görev verildiği takdirde, Kahraman Mehmetçik, ülkemizden beş bin ki
lometre uzaklıkta olan Somali'de şerefli hizmeti başarıyla ifa edecektir. 

Birleşmiş Milletler'in 794 sayılı bu kararı, altını önemle çizmemiz ve üzerinde ciddiyetle 
durmamız gereken bazı gerçekleri de ortaya çıkarmaktadır. Somali'de, dövüşen tarafları açık
lıkla kestirilemeyen bir iç savaş durumu vardır. Barışçıl gayelerle oraya gitmekte olan ve şimdi
lik yaklaşık 10 devletin askerî gücünden oluşacağı anlaşılan Birleşmiş Milletler Kuvveti, hiç 
arzu etmediği halde, silahlı çatışmaya da kolaylıkla müdahil olabilecektir. Bu durum karşısın
da, her türlü övgüye layık insancıl müdahalenin varabileceği olası siyasal ve askerî boyutları 
önceden kestirebilmenin imkânsızlığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara karşın, 
son karar, Amerika Birleşik Devletlerinin ön ayak olmasıyla, Birleşmiş Milletlerden oybirliğiy
le çıkmıştır. 

Bugüne kadar, Avrupa ve Afrika devletlerinin almaya çalıştığı önlemler, sonunda, süper 
güç Amerika'nın, lokomotifliği yüklenmesiyle ancak başarıya ulaşabilmiştir. Bundan da açık
ça anlaşılacağı üzere, siyasî kararlılığın mevcut olması halinde, uluslararası toplum, meseleleri 
çözmek için, gerektiğinde askerî güce başvurmayı da düşünebilmektedir ve böyle bir durum
da, kimse, ülkelerin egemenlik haklarından veya içişlerine haksız müdahaleden söz edeme
mektedir. 

Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Somali'ye yapılacak bu askerî müdahalenin, Bosna-
Hersek için de bir örnek teşkil etmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkesin bileceği gibi, bir insan
lık katliamının cereyan ettiği Bosna-Hersckfe, Türkiye, aktif bir politika izlemek açısından, 
elinden gelen her türlü çabayı sarf etmiştir. Sırp çetecilerin kıyımına maruz kalan Müslüman 
Boşnakların haklarının korunması için, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası ku
ruluşlar nezdinde gerekli her türlü girişim yapılmıştır. 

Bu insanlık ayıbının zaman geçirilmeden önlenmesi için, Londra'da bir konferans toplan
masına ön ayak olunmuş; bütün olanaklar seferber edilerek, konunun gündemde tutulması 
sağlanmış, Müslüman Boşnak halkının haklı davası bütün dünyaya duyurulmaya çalışılmıştır. 

Sırp tecavüzüne uğramış olan göçmenlere ve yaralılara, Türkiye, kucağını açmış; ayrıca, 
milyonlarca dolarlık insanî yardımı bölgeye ulaştırmıştır. 
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Sarf edilen bütün bu çabalara rağmon, maalesef, istenilen olumlu sonuca ulaşılamamış 
ve mazlum Müslüman Boşnak halkı için temenni edilen can güvenliği, barış ve huzur elde edi
lememiştir. ' -; 

Bugün, bir insanlık misyonu olarak, Somali'ye huzur ve barış götürmesi için Türk askeri
nin bu ülkeye gönderilmesini destekliyoruz. Aynı zamanda, eşdeğer bir kararın, Birleşmiş Mil
letler tarafından, Bosna-Hersek için de hâlâ niçin alınmamış olduğunu, bu kürsüden, ciddî 
bir soru olarak onlara yöneltmek zorunluluğunu hissediyoruz. 

Aynı dinsel değerleri paylaştığımız Somali insanıyla dayanışma içinde olmak ve onlarla 
kader birliği yapmak için, bu ülkeye askerimizi gönderme kararı yanında, Yüce Meclisimizin, 
Bosna-Hersek'e de asker yollama yetlfîsini. Hükümete vermesini diliyoruz ve bu tezkereyi, SHP 
Grubu olarak destekliyoruz. 

Sonuç olarak, benzer bir askerî müdahalenin Bosna-Hersek'e de yapılabilmesi için, hayli 
geç kalmış Güvenlik Konseyi kararının cesaretle alınması yolunda, büyük devletlerin, zaman 
geçirmeden harekete geçmelerini talep ediyoruz. . 

Sözlerime burada son verirken, YüceMeclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına,. İçel Milletvekili Sayın tstemîhan Talay; buyurun 

Sayın Talay. (CHP sıralarından alkışlar) . 

CHP GRUBU ADINA M. ÎSTEMİHANTALAY (içel)— Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin bir milletvekili olarak, şu anda, yüksek huzurlarınızda, Bosna-
Hersek halkından özür dileyerek sözlerime başîa*mak istiyorum. 

Bütün iddialara rağmen, Hükümetin-bütün iddialarına rağmen, bugün, Bosna-Hersek'te 
insanlar acımasızca.öldürülmektedir; Bosna.-H^rsek'te, 7 Nisandan beri acımasız bir soykırım 
sürmektedir. ' tf 

Değişik platformlarda, değişik ortamlarda Bosna-Hersek sorununu dile getirmiş olmak, 
elbette, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve hepimizin*doğaI bir görevidir. Bu görevin yapıl
dığını "biz her şeyi yaptık" iddiasıyla ileri sürmek; sonra, yerine ulaşıp ulaşmadığı belli olma
yan, bugün hâlâ İstanbul Limanında beklediği ileri sürülen malzemelerin, malların, gıda mad
delerinin Bosna-Hersek'e gönderildiğini savunmak ve bu şekilde görevlerimizi yaptığımızı id-
da etmek, bize göre, Türkiye Cumhuriyetin büyüklüğüyle uygun, kabul edilebilir bir yakla
şım değildir. Çünkü, insanlar öldüğü müddetçe, bu soykırım devam ettiği müddetçe, biz, Bosna-
Hersek'te hiçbir şey yapmamışız demektir. Sorunun özü budur. 

Bu sorun çözülmediği müddetçe, bizim, r/oîna-Hersek'te her şeyi yaptığımız şeklindeki 
yaklaşımlar, sadece içeriye dönük mesajlar olmaktan ileriye gitmeyecek, sadece, çok önemli 
bir dış politika sorununun, halkımızın vicdanını sızlatan bir dış politika sorununun, içeride 
Hükümete bir prim aracı olarak kullanılmas&dan başka bir anlam taşımayacaktır. Nitekim, 
bu tezkerede de bu yaklaşım açık seçik ortaya çıkmaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti, Bosna-Hersek'e asker göndermek istemiştir; 
gönüllü olarak bu konuda talepte bulunmuş vö buna talip olmuştur. Ancak, bu dileğimiz, su

mdan nedenlerle ve önyargılarla reddedilmiştir. 
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Şimdi önümüze gelen tezkerenin ikinci maddesinde, "Birleşmiş Milletler Barış Gücüne 
ve Bosna-Hersek ve diğer eski Yugoslavya Cumhuriyetleri konusunda Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyince alınabilecek güç kullanma kararlarına katılmak" şeklinde bir deyim getiril
mektedir. 

Buradan sormak istiyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne bu tezkere getirilirken, 
Birleşmiş Milletlerden, Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin bu kuvvete katılabileceğine ilişkin bir 
öngörüş veya mutabakat alınmış mıdır? Şu ana kadar, Hükümet olarak bunu yerine getireme
dikleri bir gerçekken, eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisinden böyle bir karar çıkardıktan son
ra da bunu yerine getirmeyecekleri söz konusu ise, Hükümetin, Birleşmiş Milletler tarafından 
reddi yanında, şimdi de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararının kabul edilmemesi gibi bir 
sonuç doğal olarak ortaya çıkacaktır. 

İkinci bir yaklaşım olarak, acaba, gerçekten, kısa bir dönemde veya hemen, Bosna-Hersek'e 
asker gönderilmesiyle ilgili bir kararın Güvenlik Konseyinden çıkacağı konusunda bir düşünce 
Hükümette mevcut mudur? 

Eğer böyle bir durum yoksa veya zamana yayılabilecek bir süreçte böyle bir karar çıkabi
leceği bekleniyorsa, Somali konusunda bir karar isterken, acaba -biraz önce belirttiğim gibi, 
bütün halkımızın vicdanını sızlatan böyle bir sorunu getirerek- Hükümet, ileriye dönük, kendi 
çıkarlarına dönük ve bunu bir iç politika malzemesi yapmaya yönelik bir tavır içinde mi bu
lunmaktadır? Bunların açık seçik ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz. 

Elbette, Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğraf
yada -onu yönetenler, onun idrâkî içinde olmasalar bile- gerçekten büyük bir devlettir, büyük 
bir devlet konumu içindedir. Son yıllarda ortaya çıkan değişimler, Türkiye'nin bu durumunu 
daha da güçlendirmiştir. 

Türkiye, ne yakın çevresinde ne de dünyada olup biten hiçbir konuya, hele insanî bir ko
nuya uzak kalamaz, yabancı kalamaz. Bu nedenle Somali'ye, insanî nedenlerle, Türkiye Cum
huriyetinin katkıda bulunmasına ilişkin bu kararı destekliyoruz; ancak biraz önce belirttiğim 
gibi, Bosna-Hersek'le ilgili düşüncelerimizi de burada mahfuz tutuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti, biraz önce belirttiğim coğraf
yada, sadece büyük bir devlet olarak değil, aynı zamanda, tarihten gelen ilişkileri nedeniyle 
de kendisinden destek isteyen, kendisine güven duyan topluluklara, insanlara, halklara ve dev
letlere, bu güvenini bozmayacak, yıkmayacak şekilde bir çaba içerisinde olmalıdır. Bu, bizim 
aslî görevimiz olmalıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, gerek Abhazya konusunda, gerekse Ermenistan-Âzerbaycan 
ilişkilerinde ve Karabağ sorununda ve şimdi Bosna-Hersek'te ve çok yakın bir süreçte Make
donya konusunda, Türkiye, üzerine düşenleri yapmamıştır; yapmakta çelişkiler içerisinde ol
muştur. 

Özellikle, bir müzakere sırasında, Ermenistan'a buğday satılmasını biz burada bir eleştiri 
konusu yapmıştık; o zaman, Sayın Başbakan Yardımcısı, bunun, insanî gerekçelerle yapıldığı
nı ve Sayın Elçibey'in de bu konuda onayı olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyetinin 
bu konudaki tutumunun olumlu olduğu konusunda bir savunmada bulunmuştu. Fakat şimdi 
karşımıza, Ermenistan'a elektrik satılmasıyla ilgili bir yeni durum doğmuştur ve bunun, bizi 
kardeş sayan, bizimle tarihten gelen bağları olan ve belki bundan sonraki yaşamında da Türki
ye ile en sıcak ilişkiler içerisinde bulunmayı varsayan bir devletle, aramızda, hiç hoş olmayan 
ve bizim sebep olduğumuz bir kriz yaşanmaya başlanmıştır. 
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önce, Sayın Kültür Bakanı, Bakü'den, bu konuda Hükümetin dikkatini çekmiş; ardın
dan, Sayın Başbakan Yardımcısı, bu konunun önemini de göz önünde bulundurarak, bir çalış
ma ziyaretinde bulunma gereğini duymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, biz "bulunduğumuz bölgede böyük bir devlet olarak, hem demok
rasiyi geliştireceğiz hem örnek bir ülke olacağız hem de bize kültürel bağlarla, tarihsel bağlarla 
bağlı olan bu topluluklarla, bu devletlerle, ileride çok sıcak ilişkiler kuracağız" şeklinde poli
tikalar üretmeye çalışırken bu karşılaştığımız durumu, bu Hükümetin en büyük hatası, en bü
yük zafiyeti olarak görüyoruz. 

Böyle bir durumun yaşanmış olması, Türkiye'nin, Türkî Cumhuriyetlerle ve soydaşları
mızla olan ilişkilerinde büyük bir hatadır, büyük bir yanlıştır. Diliyoruz, bundan sonra, bu 
tür yanlışlar yapılmasın, Türkiye'nin çıkarları, bu tür davranışlarla zedelenmesin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynı şekilde, belki de önümüzdeki günlerde bir Ma
kedonya sorunu da gündeme gelmeye hazır görünmektedir. 

Bugün, Yunanistan, hepimizin bildiği gibi, Sırplara en büyük desteği veren, Sırbistan'a 
karşı uygulanan silah ambargosunu delen.ve Bosna-Hersek'te yaşanan cinayetlerin gerisinde 
her türlü desteğiyle Türkiye'nin, Balkanlardaki çıkarlarına da Balkanlardaki soydaşlarına da 
en büyük zararı veren bir ülke durumundadır. Fakat görüyoruz ki, Kıbrıs'ta da üzerimize ge
len, gerek Birleşmiş Milletler gerek Batı ve gerekse Yunanistan faktörlerine karşı, Türkiye ses
sizdir. Türkiye âdeta, Denktaş'ı, bütün bu sorunların gerisindeki sorumlu kişi(!) olarak ortaya 
koymaya çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs sorunu, Denktaş'ın sorunu değildir; 150 bin Türkün sorunu 
da değildir. Nasıl, Makedonya'da, Bosna-Hersek'te veya Azerbaycan'da, Türkiye, bu sorunla
rı, kendi ulusal çıkarlarının bir sonucu olarak görüyorsa, Kıbrıs sorunu da, aynı şekilde, Tür
kiye'nin ulusal bir sorunudur ve Hükümet, her şeyden önce, bu ulusal sorunları dikkate ala
rak, bize gönül bağıyla bağlı bulunan bu devletleri, bu toplulukları karşımıza almadan politi
kalar üreterek Türkiye'nin çıkarlarını zedelememeye dikkat etmelidir. Cumhuriyet Halk Parti
si olarak Hükümetten dileğimiz budur. Türkiye'nin gelecekteki çıkarlarına lütfen arnbargo kon
masın; Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, bir yükmüş gibi görülmesin; bu sorun
lar bir an evvel atılsın da kurtulalım şeklinde yaklaşımlarla siyaset yürütülmesin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu Malatya Milletvekili 

Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Somali ve Bosna-Hersek'le ilgili olarak, Başbakanlığın, Değerli Meclisimize gön
dermiş olduğu tezkere üzerinde, Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken, değerli milletvekili arkadaşlarımı, sevgi ve saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizden bir talepte bulunuluyor, Meclis olarak bizden bir izin isteni
yor. Bu izin iki madde halinde; bir tanesi şudur : Somali'de açlık var, Somali halkı bu açlıktan 
perişan vaziyette; ama, gönderilen yardımlar yerlerine ulaştırılamıyor. Açlıktan ıstırap çeken 
insanların, kendilerine gönderilen yardımları elde edebilmeleri için, Somali'ye asker gönder
memiz talep ediliyor, önce, bu konu üzerinde durmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, konuşmamın manasını daha iyi ifade edebilmem için, size Somali 
ile ilgili birkaç rakam vermeyi uygun görüyorum. 

Somali'nin takriben 8,5 milyon nüfusu var ve çok hızlı nüfus artışı olan bir ülke (doğum 
oranı binde 50, yani bizim takriben iki mislimiz) ve asıl önemli olan noktayı işaret edeyim : 
Somali halkının yüzde 99'u Müslüman. Mini, Somali, Türkiye gibi, vatandaşlarının yüzde 99'u 
Müslüman olan bir ülke. Böyle bir ülkeye her türlü insanî yardımın yapılması, her türlü deste
ğin verilmesi, elbette, bütün arkadaşlarımız gibi bizim de memnuniyetle yerine getirmemiz ge
reken bir husustur, bunda kimsenin bir tereddütü olmaz. Ancak, acaba bu yardım ne ölçüde 
olacak ve bu yardım hangi gayeye matuftur?.. Şu anda Somali'ye yardım için asker gönder
mek, belki bizim samimî olarak istediğimiz bir şey ama, aslında, sonuçta hangi neticenin elde 
edileceğine vasıta olacağımız ise, çok daha önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda elimde küçük bir harita var -tabiî, uzaktan görülmesi müm
kün değil- ve Somali'nin dünya üzerinde bulunduğu yere dikkat edecek olursak, bu devletin 
Kızıldeniz'in, yani Süveyş Kanalının kontrol edildiği noktada olduğunu görürüz. Eğer, bu nok
tadan herhangi bir müdahale yapılabilirse, Akdeniz'den Süveyş'e yani Hint Okyanusuna imle
mez ve orası kilitlenir kalır. Aynı zamanda, Somali, bulunduğu yer itibariyle de, Orta Doğu'ya 
çok yakın bir yerdedir. Nitekim, vaktiyle, Amerikalılar, İran'a müdahale ederken, Somali'yi 
üs olarak kullanmışlardı. Yani, bu ülke, Orta Doğu'ya müdahale etmek için de üs olarak çok 
elverişli bir yerde bulunuyor. 

Ayrıca, -ilgili arakdaşlarım bunları çok yakından takip ettikleri için iyi bilecekler- Soma
li'de, daha önceleri,.seçilmiş bir başbakan vardı. Muhammed Adem Abdullah adındaki bu baş
bakan, özel olarak İtalyanların ve genel olarak da tüm Batılıların gayreti sonucunda, bir dar
beyle devrildi. Bu darbeyi yapan da, Said Barre isminde bir diktatördü ve bu kişi, bir süre So
mali'nin başında kaldı. 

Bu diktatör, "zalim" kelimesini kullandığımız zaman kesinlikle haksızlık etmeyeceğimiz 
bu şahıs, Somali'nin başında kaldığı sürece, Somali, iç kargaşaya girdi, açlığa ve kıtlığa mah
kûm oldu. Halbuki, daha önceki dönemlerde ve tarih boyunca, Somali'nin açlık çekmediğini 
görüyoruz. 

Somali'nin başlıca doğal kaynaklan, demir cevheri, alçı taşı, manganez olup; ayrıca, bü
tün dünyaca meşhur, ihraç malı muzu da bilinmektedir. 

Somali'nin başında bulunan bu şahıs, Batılıların desteğiyle, Batılıların komplosüyla, Ba
tılıların yardımıyla ve Batılı emperyalist güçlerin kendisini taraf olarak tutması neticesinde ik
tidarı ele geçirdikten sonra, daha önce de ifade ettiğim gibvülkede iç kargaşa başladı, kabile
ler birbirine düştü ve hepinizin bildiği gibi, birçok ülkede oynanan şu "gladio" tipi oyunlar, 
Somali'de de oynandı. Bu olaylar sırasında kabilelerin yetkilileri öldürüldü, faili meçhul cina
yetler oldu yine bu cinayetler, birtakım oyunlarla, başka kabilelere yüklendi -Türkiye'de de ya
şadığımız birtakım olaylar var, bunu herkes biliyor- ve neticede, Somali'yi meydana getiren 
kabileler, bu kişinin iktidar olduğu süre zarfında tamamen birbirine düştü ve birbirlerine düş
man haline geldi. Sonuç'ta, bu zqtı da deviren gücü aslında yine Batılılar verdiler, onları eğitti
ler... Bunları şu anda söylemenin bir faydası yok; ama, bu güçler, belli ölçüde kendi elleriyle 
getirdikleri insanları da yemek üzere yetiştirdiler ve bir hükümet darbesiyle gitti. 

Şu anda Somali'de bir hükümet de yok, bir düzen de yok, idarenin ne olduğu da belli 
değil; ama, bu olaylar kendi kendine olmadığına göre, acaba bunları kim yaptı? Daha önce 
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seçilmiş başbakanı, bir diktatör vasıtasıyla devirip, ortadan kaldıranlar, şimdi, bu diktatörü 
de devirdikten sonra, yeni bir şeyler yapma peşindeler. Bunu görmeden, Hükümetimizin yaptı
ğı gibi, saf saf Somali'ye asker göndermek, fevkalade yanlış bir şey olur.' 

Bir oyun oynanıyor, dünyanın her yerinde oynanıyor; bazı insanlar bunu görüyor, bazı 
insanlar görmüyor; ama, görenlerin görmeyenlere anlatması, onların bir görevidir. Ben, bu görevi 
yerine getiriyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

Burada, bir konuyu daha ifade edeyim : Nedense, diktatörler döneminde Somali'nin İsra
il ile münasebetleri çok sıkı... Bizim hükümetlerimiz de, evvel Allah, İsrail ile münasebetlerini 
geliştirmek çabasında. Onun için, oynanan oyun bir taraflı değildir, çok taraflıdır ve Afrika'yı 
Hıristiyanlaştırmak isteyen amacın sadece bir parçasıdır. (DYP sıralarından gürültüler) Sade
ce bundan ibaret de değildir; burada birtakım çalışmalar da yapılacaktır. Bu belayı bu insanla
rın başına getirenler, şimdi kurtarıcı gibi gidiyorlar; güya bu insanları açlıktan kurtaracaklar... 

Onların ne yaptıkları önemli değil, bizim iktidarımızın ne yaptığı önemlidir. Şimdi bizim 
iktidarımıza soruyorum : Bu açlık, Somali'de son iki yıl içerisinde bu safhaya geldi... Peki, 
bu iki yıl içerisinde, bizim Hükümetimizin aklına, Somali'ye bir kuruş yardım yapmak hiç gel
di mi? 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Geldi, geldi. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Hayır, gelmedi. Herhalde rüyada aklına geldi; onun 
için de hiç tatbik safhasına sokmadılar. (RP sıralarından alkışlar) Hatta biz gensoru verdik; 
dedik ki, "Ermenistan'a yapacağınız buğday yardımını Somali'ye yapın"; Hükümetten tıs 
çıkmadı. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Amerika emir verdi. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Bu karar nasıl alelacele almıyor; gayet basit. Ame
rika, belirli bir dünya düzenini kurmak istiyor. Çok rica ediyorum, buna dikkat edin; sonun
da, kaybettiğimiz zaman, sadece biz değil, siz de, başkaları da kaybedecek, hepimiz kaybede
ceğiz. Amerika bir dünya düzeni kurmak istiyor; bu konuda ona yardımcı olanlar var, ona 
karşı çıkarlar var. Karşı çıkanlar niçin karşı çıkıyor?.. Bu düzen bir zulüm düzenidir, bu düzen 
haksızlığa dayalı bir düzendir, bu düzen güce dayalı bir düzendir de onun için. 

Bakınız, müdahale etme kararı alıyor; ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu 
yetkisi var mı, yok mu?.. Bu yetkisi yok. Bu yetkisinin olmadığını, DYP'nin değerli temsilcisi, 
çok kıymetli arkadaşımız da bu kürsüden ifade etti. Güvenlik Konseyinin bu yetkisi yok. Peki, 
Güvenlik Konseyi, yetkisi olmadığı halde, sırf güce dayalı olarak, "benim burada menfaatim 
var, Afrika'yı yeniden, kendi arzuma göre düzenleyeceğim" diye, Amerika'nın arzusuyla bir 
karar alıyorsa, niçin Türk Hükümeti, bizim İktidarımız bu karara uyuyor?.. Buna uymaması 
lazım ve hiç kimsenin de bu kararı burada müdafaa edememesi lazım. Böyle şey olmaz ki... 
(DYP sıralarından gürültüler) Amerika istiyor; biz onun peşine düşeceğiz, Amerika'nın iste
diklerini yerine getireceğiz!.. Bu, bizim menfaatımıza değil arkadaşlarım; bu, sizin menfaatı-
ntza da değil. Bir şey gözü kapalı müdafaa edilmez ki... Bu karar, doğrudan doğruya yeni dün
ya düzeninin bir parçasıdır. 

Amerika bu kararı tatbik ederken 28 bin kişi gönderiyor. Dikkatinize sunuyorum; 28 bin 
rakamı o kadar büyük bir rakam ki, bütün Afrika'yı işgal etmeye hazırlanma gibi bir ra-
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kamdır. Üç tane haydudu önlemek için, yola getirmek için 28 bin kişi gönderilmez; rica ede
rim, buna dikkat edin; müdafaa etmeyin, ayıp olur, sonunda mahcup olursunuz. (DYP şırala
rından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış yaptılar, sen düzeltiver. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Amerika 28 bin kişi gönderiyor, Ne için?.. Daha 

devamını söyleyeyim: Bu, burada kalmayacaktır; nitekim Bosna-Hersek'teki katliamın orada 
kalmayacağı gibi. Buradan nereye sıçramak istiyorlar? Sudan'ın güneyine geçmek istiyorlar. 
Sudan'ın güneyinde de bir çatışma var; bir eşkıya, Sudan'ın güneyinde, Sudan'ın büyük ço
ğunluğunu teşkil eden Sudan idaresinin güçleriyle çatışma halinde. Kim yardım ediyor?.. Buna 
da Batılılar yardım ediyor; güneydoğudaki teröriste kim yardım ediyorsa, Sudan'ın güneyinde-
kine de o yardım ediyor... (RP sıralarından alkışlar) Şu müdahale, buradan, Sudan'ın güneyi
ne atlamanın bir basamağıdır, bir taşıdır; buradan sonra oraya gidilecek. Bunlar olduktan sonra 
müdahalenin ne kıymeti var? Olmadan müdahale etmemiz, olmadan mani olmamız lazım; iş
te bunun, için gayret gösteriyoruz. 

Dikkatlerinizi çekeceği için bir şey daha söyleyeyim; demin ifade ettim, demir var, alçı var, 
manganez var; ama, hepsi bundan ibaret değil. Yakın zamanda, bu bölgede, uranyum bulun
du. Niçin Amerikalı 28 bin askerini buraya gönderiyor, görebiliyor musunuz?.. İnsanî gayeler
leyim^!,.) 

Hiç kimse kendini aldatmasın; bu, insanî gayelerle yapılmıyor. Bosna-Hersek'te her gün 
kan dökülüyor; genç kızların ırzına tecavüz ediliyor, sonra, onlar, hunharca öldürülüyor; has
taneler bombalanıyor. Bu kan dökülmesine karşı Amerika vurdumduymaz... Amerika, uran
yumun da bulunduğu Afrilca'yı kontrol etmek için, bir basamak olarak kullanacağı bir yere 
müdahale ederken, hiç işimiz yokmuş gibi, Başbakan, ayağının tozuyla Bakanlar Kurulunu 
topluyor, müdahale kararı ahyor(!) 

Kardeşlerim, siz mani olacaksınız. Ben nihayet bunu söylerim, ama siz mani olacaksınız; 
bu, sizi ilgilendiren bir konu. 

AYVAZ GÖKDEMtR (Gaziantep) — Niçin?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî, niye mani olacaksınız, niye mani olasınız(l) 
Gerekçelerini söylüyorum size; tabiî, hiç hoşunuza gitmiyor. 

AYVAZ GÖKDEMtR (Gaziantep) — Müslümanlara yardım etmeyelim mi? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Siz, Müslümanlara yardım etmek için gitmiyorsu

nuz, Amerika'nın emrine uymak için gidiyorsunuz! İşte, biz de buna karşı çıkıyoruz. (RP sıra
larından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Evet, bunun için gidiyorsunuz. Eğer Müslü
manlara yardım etmek için gidiyorsanız; iki senedir bu oluyor; niçin gitmiyorsunuz, iki sene
dir neredesiniz? (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Amerika, Suudî Arabistan'da bulunduğu zaman 
neredeydin? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Kimi aldatacağını zannediyorsun?.; iki senedir sen 
niçin yardım etmiyorsun; iki senedir sen niçin müdahale etmiyorsun?.. İki senedir bu katliama 
göz yumuyorsun; ama, şimdi, Amerika telefonla istedi diye niye gidiyorsun?.. Kimi kandırı
yorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) , 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Amerika, Suudî Arabistan'dayken sen neredey
din; o zaman Amerika Amerika'ydı da, şimdi mi değil? Utanmaz adam!.'. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir insan bir şeye karşı çıkarken bir gerekçesi olur; 
yoksa susar. 

"Efendim, insanî gayelerle, Müslümana yardım etmek için gidiyoruz" diyorsunuz... Ka-
rabağ'da Müslümanları öldürdüler, niye gitmediniz; Nahçivan'da Müslümanları öldürdüler niye 
gitmediniz; Bosna-Hersek'te Müslümanları öldürüyorlar, niye gitmiyorsunuz?.. (RP sıraların
dan alkışlar) Çünkü, Amerika oraya gitmenizi istemedi, Amerika Bosna-Hersek'e gitmenizi 
istemedi, Amerika Nahçican'a müdahale etmenizi istemedi, Amerika bunları istemedi; siz de 
yapmıyorsunuz. Bari insan susar; beni de, böyle, sizin bu halinizi açığa çıkarmak mecburiye
tinde bırakmaz. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Aç bırakan, kargaşa çıkaran insanlar, şimdi kurtarıcı şeklinde ortaya çıkıyorlar ve acı ger
çek o ki, bizim kendi iktidarımız, bizim HükümeOmiz, onların bir nevi avukatlığını, bir nevi 
yardımcılığını yapıyor. Efendim, Amerika açık olarak ifade etmiş, günü bitince bir dakika dur-
mayacakmış(î) Günü bitince bir dakika durmayacağını Irak'ta da söyledi; şimdi Irak'tan çıkı
yor mu, Irak'ı bölmedi mi?.. (RP sıralarından alkışlar) Irak'tan çıktı, arkasından bizim gü
neydoğumuzu işgal etmedi mi?.. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Etmedi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Etmedi, tabiî(!..) Bir silahlı gücün, güneydoğuda, 

kendi sınırları dahilinde -yaklaşılamayacak ölçüler içerisinde- emniyetini sağlayarak bulunma
sı, sizin nazarınızda işgal değil; ama, şu Meclisin büyük çoğunluğunun nazarında işgal. (DYP 
sıralarından, "Türkiye'yi işgal edilmiş devlet gösteremezsin" sesleri) 

Ermeniye yardım etme hususunda (1) numarayı alıyorsunuz... Türkiye'nin güneydoğusu, 
yabancı silahlı güçlerin kontrolündedir, Türkiye'nin güneydoğusu, bize göre işgal edilmiştir. 
Türkiye'nin güneydoğusundan bu işgalci güçler çıkmadığı sürece, yakanıza yapışacağız... (RP 
sıralarından alkışlar, DYP sıralarından sıralara vurmalar ve gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Güneydoğu işgal edilmiş ne demek?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Türkiye'yi kimse, işgal altında gösteremez. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ah, keşke, şu gösterdiğiniz reaksiyonu, Amerikan 

işgalci güçlerine karşı da gösterseniz; ben de sizi buradan alkışlasam... (RP sıralarından alkışlar) 
Kıbrıs Aynı şekildedir. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Güneydoğu işgal edilmiş ne demek?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir dakika efendim... (RP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, Sayın Grup Başkanvekilini dinlememe izin verir misiniz... 
Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) —- Sayın Başkan, hatip, Türkiye'nin işgal altında olduğunu 

ifade etti... 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Onu, Demirel söyledi. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika lütfen... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bugün, Türkiye bağımsızdır, Türkiye'de işgal kuvveti yok

tur. (RP sıralarından "O, size göre" sesleri) Türkiye'de meşru cumhuriyet hükümetleri vardır. 
Bunun tavzih edilmesini ve hatibin, sözünü geri almasını istiyorum. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Sayın Tayan'ın beyanını dinlediniz; cevap buyurun. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)--Tabiî... 
Değerli Tayan arkadışımın bu hissiyatını sadece takdirle karşılıyorum. Keşke öyle olsa... 

ama, bir yabancı güç... (DYP sıralarından gürültüler) Keşke öyle olsa... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Allah belanı versin! 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Tüh, ahlaksız! 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Utan be, utan! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Evet, keşke öyle olsa. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Utan, utan!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) ~ Bu, ne kadar gücünüze gidiyor, değil mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — "İşgal?' lafı ne kadar gücünüze gidiyor, değil mi?.. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Rezil herif. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — "İşgal" lafı ne kadar gücünüze gidiyor... Tamam, 

gücünüze giden bu şeyi ortadan kaldırmak elinizde. Gücnüze giden bu şeyi oradan kaldırabi
lirsiniz... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk... (DYP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun efendim... 
Müsaade buyurun... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Tavzih ediniz lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Utanman lazım! 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Doğru Yol Partisi Grub Başkanvekili Sayın Tayan, "Hatip, 

Türkiye işgal altındadır dedi; bû  doğru değildir, Türkiye'de meşru cumhuriyet hükümetleri 
işbaşındadır, devlet ve ülke bağımsızdır" diyerek düşüncelerini ifade etti. Ben, ikinizin arasına 
girmeden, yorum ve uyarı yapmadan, cevap buyurun, dedim. Cevabınız yeni tepkilere, yeni 
rahatsızlıklara ve itirazlara yol açtı. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Çekiç Güç de bizi rahatsız etti. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Düzelt, düzelt. 
BAŞKAN — Müsaade, buyurun efendim... Müsaade buyurun... 
Cevaben buyurdunuz ki, "Sayın Tayan'ı ancak takdir ederim; ama hissiyatını..." Bu, Türk-

çede demektir ki, hissiyat güzel, hakikat çirkin. Oysa, benim de bildiğim kadarıyla, Türkiye 
• Büyük Millet Meclisinin onayladığı anlaşmalara dayalı ya da onayı alınmadan, fiilî durum şek

linde tahaddüs etmiş, ifade buyurduğunuz hüviyette bir işgal söz konusu değildir ve olamaz! 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık ve yasal bir gerçekken, bu sözünüzü ne 
şekilde izah edecekseniz, lütfen tavzih buyurun. ' . - . . . 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, elbette, söylediğiniz şeylere hukuk 
olarak katılıyorum, arkadaşlarımızın taleplerine de katılıyorum; ancak, bir güç gelir, sizin kay
makamınızı tokatlar, ondan sonra da bu kendisine kalırsa... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Utanman lazım. Hadi canım! Ayıp sana! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir güç gelir, sizin topraklarınızda, sizin ordunuz

la, sizin polisinizle, sizin askerinizle harp edenlere malzeme atar, silah verirse ve ondan sonra 
ben de bunu bir işgal gibi görürsem; bundan niçin üzülüyorsunuz? (DYP sıralarından "Bırak 
yahu" sesleri) 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ne alakası var bunun, işgalle?., anlaş
malara dahil... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Siz, bana katılmalısınız... 
Yoksa, beynelmilel anlaşmalara, Meclisteki kararlara aykırı bir durum var diye bir şey söy

lemiyorum; ben, fiiliyattan; ben, şu andaki durumdan bahsediyorum. Şu andaki durum, fev
kalade acı bir durumdur; şu andaki durum, bizim kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Ben 
inanıyorum ki, sizin de kabul etmeyeceğiniz bir durumdur. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Allah senin belanı versin! 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Bırak, doğru konuş; doğru değil; 

yakışmıyor ona. Bakanlık yapmışsın; utanmaz adam! Bakanlık yaptın... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Senin zaten cezaî ehliyetin yok. Geçen sefer de 
ne kadar terbiyesizlik ettiğini biliyorum. Herkes senin hakkında ne söylendiğini biliyor; onun 
için, bırak sen! (DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zongulduk) — Hadi oradan, terbiyesiz herif! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bırak sen!.. (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bakanlık yapmış bir zata bu beyanlar, bu demagoji ya

kışmıyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sonra, bu... (DYP sıralarından gürültüler). 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çekiç Güç için işgal gücü" diyen, Demirci'dir. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Konuşma lan! . 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sen konuşma lan! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Kavgayla, bizim fikirlerimizi değiştereceğinizi zan
nediyorsanız, yanlış hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Türkiye'nin Çekiç Güç'le işgal altında olduğunu söyle
yen, Sayın Demirci'dir. Muhalefette iken başka, iktidarda iken başka!.. 

BAŞKAN — Sayın Asil tür k, lütfen... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yani, "sizin bu fikrinize biz katılmıyoruz, bizim 
nazarımızda bu, işgal değildir" diyebilirsiniz; ama, bizim fikrimizi değiştiremezsiniz! 

Nitekim, bakın, Sayın Demirel muhalefetteyken -o zaptı şu anda gidip getirmek mümkün 
değil- "Bu, bir işgal gücüdür" dedi... Şimdi siz ne diyorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Utanmaz herif, o ayrı şey! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bunu söyledi Sayın Dimerel; ne diyorsunuz?.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Senin "Allah bir" dediğine inanılmaz!.. O, başka 

şeydi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — O zaman, başka türlü müydü?.. Aynı şeydi. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ne aynı şeyi... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, Başkanlık olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
onaylanmış anlaşmalara dayalı ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisince tanınmış yetkileri kul
lanmak suretiyle oluşmuş durumların işgal sayılamayacağını; elhamdülillah, Türkiye'nin, bu
gün de, yarın da işgal altında olamayacağını, bulunmadığını açıkça ifade ettim; ama sayın Ha
tip, kendi idrakince, kendi inancınca, kendi ifadesince, bunu böyle gördüğünü söyleyince 
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ve buna bir de, bugünkü Sayın Başbakanın muhalefetteki sözünü dayanak aldığını ifade edin
ce, "sözünü geri al" deme imkânım kalmıyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, 
Başkanlık olarak açıkça ifade ediyorum ki, Türkiye, bağımsız bir ülkedir; işbaşındaki Hükü
met, Yüce Meclisin güvenine dayalı, meşru Cumhuriyet Hükümetidir ve bugün, Türkiye Bü
yük Meclisinden onay görmüş anlaşmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisince verilmiş yetkiler 
dışında, hiçbir kuvvet, sınırlarımız içerisinde bulunmamaktadır; işgal söz konusu değildir ve 
olamaz! Daha ne diyeyim arkadaşlar!.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Onu söylesin ve sözünü geri alsın Sayın Başkan. 
BAŞKAN -—Buyurun Sayın Asiltürk ve lütfen toparlayın efendim. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, aynı durum Kıbrıs'ta da gözlerimi

zin önünde cereyan ediyor. Kıbrıs'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi birtakım yaptırım
lar uygulamaya gidiyor. 

Aynı şekilde, şu ana kadar Bosna-Hersek'e hiçbir müdahale yapılmadı. 
Aynı şekilde, Abhazya'da bizim insanlarımız, Müslüman insanlar bombalanıyor; Birleş

miş Milletler dönüp bakmıyor bile. 
Aynı şekilde, Tacikistan'da, bir grup insan, bu kış şartlarında Afganistan sınırına geldiler, 

orada, soğukta -çadırlar altında- her gün birkaç tanesi ölüyor; Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi umursamıyor bile. 

Aynı şekilde, Güney Sudan'da... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, sözü saptırıyor. 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sese bak sese(!..) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Evet, bağırdım da sesim kısıldı, sayenizde. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, onlar da laf atıyorlar... 
BAŞKAN — Efendim, anlıyorum da, görevimiz, Meclisi çalşıtırmaktır. Lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Vatan hainisin sen! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — İşte, görüyor musun; kime "vatan haini" diyor

lar?.. Vatanında... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sözünü geri almalısın. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir dakika, bir dakika, hiç ihtiyaç yok... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asiltürk... , 
A. HİMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Vatanseverler burada. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Arkadaş itiraf etti "vatanseverler orada" diyer; 

kendileri söylüyor. -
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir dakika efendim... 
Sayın Üçpınarlar, bu sözünüzü, bu çatı altında sarf edilmemesi gereken bir söz olarak 

kabul ediyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, önemi yok. 
BAŞKAN — Aksi hükme bağlanmadıkça, bu çatı altındaki her sayın milletvekilinin 

vatanperver olduğunu kabul ettiğimize göre, sayın Asiltürk'e karşı ifadenizi doğru bulmadığı
mı bunun, bir heyecan, bir hassasiyet ifadesi olarak söylendiğini kabul ediyorum ve lütfen, 
bu sözünüzü düzeltmenizi rica ediyorum. 
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A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, o, lafını geri almıyor da, Tür
kiye Cumhuriyetini müdafaa eden bir kişinin, ona hitap ediş şekli mi sizin bir şeyinize gidiyor? 

BAŞKAN — Benim bir şeyime gitmez Sayın Üçpınarlar... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — O halde, konuşmacı, biraz evvel yapmış ol

duğu konuşmayı düzeltmek zorundadır. 
BAŞKAN — Ben, bir şeyi anlatmaya çalışıyorum : Yürürlükteki Anayasaya göre yapılmış 

meşru seçimler, souncu oluşan Yüce Mecliste, bazen oylarını da alarak, aynı konularda karar 
verdiğimiz bir değerli grubun başkanvekili vatan haini değildir ve olamaz; bunu anlatmaya ça
lışıyorum. Eğer, biz burada rastgele konuşmaya başlarsak, bu işin içinden çıkamayız. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Türkiye işgal altında değildir; bunu redde
diyorum. 

BAŞKAN — Bakın, ben sizi otuz yıldır tanıyorum, otuz yıllık sevgili kardeşimizsiniz; Adalet 
Partisi gençlik teşkilatında beraber yetiştik... Bu duygularla söylüyorum... Yoksa, benim dahi 
davacı olmam lazım. Hiçbir şey, benim bir yerime dokunmaz yani! (Gülüşmeler) 

Sayın Asiltürk, toparlamanızı, hatta tamamlamanızı rica ediyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Bakan saydıklarıma ilave ediyorum : Hin

distan'da 500 yıllık Babürşah Camii yıkılıyor; bütün Müslüman ülkeler reaksiyon gösteriyor
lar, bizim Hükümetimizden ses seda çıkmıyor. Sonra, gelip burada bağırmak, küfretmek ko
lay, adamların üzerine yürümek de kolay; ama bu gerçekler hiç değişmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, yine, aynı şekilde, "Türk Zirvesi" diye bir zirve toplanıyor, bu zir
veye bizim yavru vatanımız Kıbrıs .davet edilmiyor; ondan sonra da çıkıp, bu ülkeler Kıbrıs'ı 
tanımak istemiyor deniliyor! Oysa, önce onu biz ayırıyoruz, uzaklaştırıyoruz, ikinci sınıf bir 
muameleye tabi tutuyoruz; sonra da, kimse Kıbrıs'ı tanımıyor diye, hakikatte değil, ama zahir
de bazı görüntüler vermek istiyoruz. 

, Değerli arkadaşlarım, ANAP sözcüsü Değerli Kâmran Bey kardeşime de bir iki hatırlat
ma yapmak istiyorum. Burada yaptığı konuşma fevkalede değerli ve önemli bir konuşmaydı; 
ancak, bu konuşmada, bence bir hedef sapması var. Bu konuşmada, sanki, bütün bu işleri 
Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri şu kipti Butros Gali yönlendiriyor diye takdim ediyor... 
Butros Gali Amerika'yı idare ediyor, Butros Gali Bush'tan daha yetkili, Butros Gali bütün bu 
ülkeleri yönlendiriyor... Yani, bizim karşımıza bu şekilde sadece Butros Gali'yi çıkardınız. Hal
buki, bu işi yapan Amerika... Niye onu gözlerden saklamak istiyorsunuz? Ortaya koyun da, 
iş daha iyi çözülür hale gelsin. (RP sıralarından alkışlar) Çok kıymetli şeyler söylediniz, söyle
diklerinizi takdir ederek ifade ediyorum; ama, bu işi yapanın kim olduğunu iyi tespit etmek 
lazım. Bu işi yapan Butros Gali değil, bu işi yapan Amerika'dır, bunun arkasında Amerika var. 

Heyecanlarına veriyorum, gönlümde hiç kırgınlık da yok; bu sözü söyleyen arkadaşıma 
da kırgın değilim; ama, bazı arkadaşlar, bize bu kadar kötülük yapan Amerika'ya karşı çıkana 
"vatan haini" diyorlar. Bu, vatan hainliği ise, ben bunu kabul ediyorum. (RP sıralarından al
kışlar) , 

İşte, bu sebeplerden dolayı; biz, kendi kendimize karar vermediğimiz için, Amerika'nın 
telefonla talimatına, bir nevi "peki" dediğimiz için, Somali'ye asker göndermeye karşı çıkıyoruz. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Afrika ile Avrupa'nın Müslümanları ayrı mı; on
lar Müslüman değil mi? 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Eğer, Somali'ye gönderilen askerler, çok ağır ta
biat şartları içerisinde -bölgenin de acemisi olduklarından- Kunuri'de olduğu gibi, Amerikalı
ların bir nevi koruyuculuğunu yapacaklarsa, hayatlarını vereceklerse, biliniz ki, bunun hesabı
nı dünya ve ahrette soracağız, yakanıza da yapışacağız, tşte bunun için, Somali'ye asker gön
dermeye "Hayır"; ama Bosna-Hersek'e -asker göndermek de dahil- her türlü müdahaleye "Evet" 
diyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
YAHY\ USLU (Manisa) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uslu. 
YAHYA USLU (Manisa) — Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında!.. 
YAHYA USLU (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — Lütfeder misiniz efendim, tutumun neresi hakkında?.. (DYP sıralarından 

"tutumunuz hakkında" sesleri) . 
"Tutumu hakkında" deyince, "buyurun" denilmez! Tutumun neresi hakkında?.. 
YAHYA USLU (Manisa) —Hatibin konuşma sırasında kullandığınız ifadeler ve sergile

diğiniz tutum hakkında. 
BAŞKAN — Söyleyin efendim; hangi ifadeler?.. 
YAHYA USLU (Manisa) — Kürsüden ifade etmek istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oradan söyleyin bakalım; hak verirsem söz veririm efendim. Yoksa, her iste

yen değerli arkadaşım, "sözlerinizi beğenmedim, tutumunuz hakkında bana söz verin" derse, 
Meclisi nasıl yöneteceğiz?!. 

YAHYA USLU (Manisa) — Bir buradan ifade edeyim, bir de oradan ifade edeyim; olur 
mu Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, buradan ifade etmenin süresi ayrıdır, kapsamı ayrıdır; oradan da, 
ifade hakkinizin olup olmadığının tespiti için diyalog ayrıdır. İçtüzük, "öyle yapılır" diyor. 

YAHYA USLU (Manisa) — Sayın sözcünün, "Türkiye işgalin altındadır" sözü üzerine 
sizin yaptığınız konuşmanın yanlış olduğu hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Neresi yanlış efendim; buyurun, söyleyin. 
YAHYA USLU (Manisa) — Hayır... 
BAŞKAN — Efendim, olur mu öyle şey?.. Söyleyin, bir mâni var mı söylemenize?,. Söyle

yin de duyalım, neresi yanlış... (DYP sıralarından gürültüler) 
O zaman ben söylerim : Ben, söylediğimde bir yanlışlık olmadığı kanaatindeyim; söz ver

meye gerek görmüyorum; ama, amacım sizi anlamak; reddetmek değil. 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, siz de aynen iştirak ettiniz. 
BAŞKAN — Neye iştirak ettim? 
YAHYA USLU (Manisa) — "Türkiye işgal altındadır" sözüne. 
BAŞKAN — Vay, canım efendim! Günaydın(!..) 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Uslu, hem de tecrübeli bir parlamenter olarak ya beni din

lememiş... , 
YAHYA USLU (Manisa) — Sözümü bitirmedim ama... 
BAŞKAN — Efendim, "iştirak ettiniz" dediğiniz zaman nokta konur, Türkçe'de. 
YAHYA USLU (Manisa) — Beni dinlemek zorundasınız... 
BAŞKAN — Buyurun; benim görevim bu. 
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YAHYA USLU (Manisa) — Siz kendi ifadenizde, "Daha önce, Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel'in böyle bir ifadesi varmış, ona dayanarak söylüyorum dediği için bir şey 
söyleyemiyorum" dediniz... 

Varsayımlara karşı Başkanlık böyle bir ifade kullanamaz. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık öyle kullanmadı; arz edeyim müsaade ederseniz; Sayın 

Demirel'in zikri cemili geçince heyecanlanmışsınız, ne dediğimi anlamamışsınız. Ben, bu ker-
re, "Sayın Demirel" demekle birlikte, güzel şeyler söyledim. 

Bakın, söyleyeyim : Dedim ki, arkadaşıma : işgal söz konusu değildir. Çünkü, Türkiye'de 
bugün, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış anlaşmalara dayalı ya da Türkiye 
Büyük Millet Meclisince hükümetlere tanınmış yetkilerin kullanılması suretiyle birtakım olu
şumlar yaşanabilir, birtakım durumlar oluşabilir. Oysa, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İra- v 

desi demek olduğuna göre, işgal sayılmaz; arkadaşıma bunu söyledim; bugün, Türkiye'de, Mec
lisin güvenoyuna dayalı, meşru Cumhuriyet Hükümeti işbaşındadır. Bu, böyle iken, Türkiye'
de işgal yoktur ve olamaz, dedim, bunu da söyledim ve kendisinin, bu gerçekler muvacehesin
de, durumu, mantığına göre nasıl açıklayacaksa -tavzih dediler, "tavzih" vuzuha kavuşturmaktır, 
açıklamaktır-açıklamasını istedim. Arkadaşım dedi ki... 

YAHYA USLU (Manisa) — Israr etti ama... 
BAŞKAN — Bağırtı çağırtı da olunca, "bize şöyle yapmakla, böyle yapmakla fikrimizi 

değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz?... Biz, ne olursa olsun, inancımızı değiştirmeyiz; bu, bi
zim inancımızdır" dedi. 

Şimdi, ben, Yüce Meclise şunu arz ettim : Başkanlık, gerekli uyarıyı yaptı; Başkanlık, sö
zün tavzihi konusunda uyarıyı ve daveti yerine getirdi; Başkanlık, inançları itibariyle, Türkiye • 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak, Türkiye'de bugün işgalin söz konusu olmadığını, ya
rın da olamayacağına inandığını ifade etti. 

YAHYA USLU (Manisa) — Hayır, etmedi!.. 
BAŞKAN — Bu durum muvacehesinde, arkadaşımızın... 
YAHYA USLU (Manisa) — Hayır... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; dediğiniz yere geliyorum. 
Arkadaşımızın, bunun dışında, ısrardan başka, direnişten başka, tekrardan başka bir be

yanını alamadığımı ve yapacağım bir şey olmadığını söyledim. Nitekim, yapacağım bir şey de 
yokmuş ki, kimse de bir şey yapmadı; arkadışım sonuna kadar onu tekrarladı ve daha başka 
şeyler de ilave ederek sözünü tamamladı. 

Ben iki şey yapardım : Ya sözünü keserdim, ki, benim amacım... 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Niye kesmedin?.. 
BAŞKAN — Efendim, sözü kesmenin... 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Niye kesmedin?.. 
BAŞKAN — "Sözünü kes" dedin mi? 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Kırk defa... Kırk defa... 
BAŞKAN — Demek ki, kesilecek durum yoktu. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben bu tartışmayı şu yönden alıyorum : Şu anda tekrar tek

rar ifade ettiğim gibi, ben, "Türkiye'de işgal vardır" iddiasına katılmadım, katılmam da. Bir 
kere daha ifade ediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayladığı anlaşmalara dayalı 
ya da Türkiye, Büyük Millet Meclisinin verdiği yetkileri kullanarak oluşan durumlar işgal 
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sayılmaz. Bugün Türkiye'de işgal söz konusu değildir diyorum; ama, Sayın Uslu, zatı aliniz 
ısrar ve iddia ediyorsanız; benim bu ifadelerimin yer aldığı zabıtları alalım lütfen, siz de incele
yin, değerli arkadaşlarım da incelesin, ben de inceleyeyim; gerçekten bir ifade hatasf-niyet böyle 
olmakla, inanç böyle olmakla, beyan böyle olmakla birlikte- iddia buyurduğunuz gibi bir yan
lışlık varsa, görüşmelerin devamında onu da, yine bize yakışır şekilde, burada, usulü dairesin
de ele alırız; zatı âlinize de söz veririm, başkalarına da söz veririm, yapmam gereken bir dü
zeltme varsa da yaparım; müsterih olun; çünkü, ben, "Türkiye'de işgal vardır" fikrine katılan 
birisi değilim, 

YAHYA USLU (Manisa) — Tamam, anladım. Sayın Başkan; ama, hatip bu ifadesini geri 
almadığı müddetçe, manevî olarak, zımnen bu ifadeye katıldığınız ortaya çıkar. 

BAŞKAN — Yok!.. O, biraz suitefsir olur, biraz zorlama olur Sayın Uslu. 
YAHYA USLU (Manisa) — "Türkiye işgal altındadır" sözünü geri aldırmadığınız tak

dirde, Sayın sözcüye iştirak etmiş oluyorsunuz. 
BAŞKAN —- Şimdi, efendim, bakınız, zatı âliniz, benim eski dönemlerden, saydığım, tec

rübeli, değerli bir parlamenter arkadışımsınız. Burada, sözün, Başkan tarafından, nasıl olursa 
olsun, behemahal geri aldırılmasını ya da hatibin kürsüden indirilmesini gerektiren halleri şöyle 
bir tahattur buyurun... O hal var mıydrki, ben de devam edeydim?!. 

YAHYA USLU (Manisa) — Sözünü kesin, demiyorum; o ifadeye rıza gösterdiniz diyorum. 
BAŞKAN — "Almam" diyor!.. 
YAHYA USLU (Manisa) T- İfadeye rıza gösterdiniz, diyorum... 
BAŞKAN — Sayın Uslu, "Almam" diyor. Şu anda dahi Sayın Asiltürk'e sorabilirim. Bu

rada kerrat ile söyledim -zabıtlarda var- "Almam" diyor adam!.. 
Sayın Âsiltürk... 
YAHYA USLU (Manisa) •—Yapacağınız iş, sözünü geri aldırmaktır... 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Önce Demirel alsın! 
BAŞKAN — Efendim, nasıl aldıracağız; dilini mi çekeceğiz!.. (Gülüşmeler) 
YAHYA USLU (Manisa) — "Türkiye işgal altındadır" derse... 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Uslu... 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, bir dakika, sözüm bitmedi; bir şey daha söyle

mek istiyorum. 
"Türkiye Cumhuriyeti işgal latındadır" diyor. 

Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi, işgal altında olan bir Türkiye'nin millet
vekili burada nasıl bulunuyor?... ' 

BAŞKAN — Şimdi, bakınız, ben size başka bir şey söyleyeyim. Sayın Uslu... » 
YAHYA USLU (Manisa)'— Bu cümleyi kullanan bir milletvekili arkadışımız burada nasıl 

bulunuyor? İşgal altındaki bir ülkede böyle bir şey olabilir mi? Bu sözü daha önce geri aldır-, 
manız lazımdı Sayın Başkan, başka bir şey değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hassasiyetinize gönülden katılıyorum, inançlarınızı çoğunlukla paylaştığımı bilirsiniz. Ben, 

aynı düşünceleri, buradan, zabıtlara geçecek şekilde, kamuya yansıyacak şekilde kerrat ile ifa
de ettim; ama, bakiniz, benim yapmam gereken başka bir şey daha var... 

YAHYA USLU (Manisa)—Tekrar etmeyin, söyledikleriniz doğru. Siz tekraren "tavzih 
edin" dediğiniz andan itibaren, hatip sözünü aynen tekrarladı, "Türkiye işgal altındadır" 
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dedi; "Bunu, Sayın Süleyman Demirel de söylemişti" dedi; siz, "Madem Sayın Hatip, daha 
önce Sayın Demirel'in söylediği bir lafa dayanarak bu sözü söylüyor, madem hatip konuşması
nı böyle yapıyor, ben bunun neresini ne yapayım? Ben, bir şey diyemem" dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, o zatı âlinizin takdiri. 
Ben, bir şeyi arz edeyim : Bugünkü yönetimde... 
YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, bir şey daha söyleyeyim... 
BAŞKAN — Peki efendim, sonuna kadar dinleyeyim; buyurun. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
YAHYA USLU (Manisa) — Şimdi, Sayın Hatibin, Sayın Süleyman Demirel'in böyle ifade 

ettiğini tevsik etmeden, varsayımla, "bu sözü söyledi" demesi, sizi bağlamaz Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Beni bağlamaz efendim, bağlamadı zaten, müsterih olun. 
YAHYA USLU (Manisa) — Aynen, konuştuğunuzu söylüyorum; "Mademki Sülemyam 

Demirel böyle konuşmuş, bu arkadaş oraya dayanarak onu söylüyor; ben ne diyeyim?"... dediniz. 
O olmadı, o yanlıştır... 
BAŞKAN — "Ben ne diyeyim" demedim. Benim, her zaman, her an için diyecek lafım 

vardır. Ben hiçbir zaman, "ne diyeyim" demem. 
YAHYA USLU (Manisa) — O, yanlıştır Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

bu manevî çatısı altında ve milletin en büyük müessesesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, bir milletvekili arkadaşımız, kürsüye çıkıp, "Türkiye işgal altındadır" diyebiliyorsa ve siz 
de bunu tasdik ediyorsanız... "Tasdik ediyorsunuz" demiyorum, zımnen diyorum... 

BAŞKAN —- Zımnen mımnen olmaz şimdi... 
YAHYA USLU (Manisa) — Olur... 
BAŞKAN — Yani, İngilizler, "teyzemin*tekerleği olursa bisiklet olur" diyor. Teyzem mi, 

bisiklet mi?.. Açık söyle; ben de açık söylüyorum. Ben tasdik etmedim efendim. . 
YAHYA USLU (Manisa) — Nasıl diyemezsiniz Sayın Başkan?... 
BAŞKAN — Sayın Uslu, beni anlamanızı rica ediyorum. 
YAHYA USLU (Manisa) — Sözünü geri aldırmamakla, siz de iştirak etmiş oldunuz. 
BAŞKAN — Efendim, zorla iştirak ettirecekseniz, onu bile ettiremezsiniz; ben, etmediği

mi, açıkça, defalarca söyledim. 
JıAHYA USLU (Manisa) — Tutumunuz işte bu. 
BAŞKAN — Bakın, şimdi, tutumum hakkında söz istediniz ya, ben bugünkü tutumumu 

arz edeyim. 
Değerli arkadaşlarım, bu Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi tamamlandıktan sonra, 

bir gensoru önergesi görüşeceğiz, o tamamlandıktan sonra bir Meclis araştırması önergesi gö
rüşeceğiz ve bu, en mutasarrıf görüşmelerle, saat 23.00'ü, 24.00'ü bulacak. Bütün bu konuş* 
malar esnasında, tansiyonu yükseltmeden, oturuma ara verme zorunda kalmadım, İktidarın 
getirdiği önerilerin geçmesini engellemeden, muhalefetin görüşlerini ifade etmesine meydan ve
rerek, ama, yakışır verimlilik içinde, ben bu birleşimi sürdürmek ve tamamlamak istiyorum. 

Bu nedenle, bir hatip, bir değerli bakana, Meclisin gözü önünde, "terbiyesizsin" dedi; 
biz, onu bile, tıpkı arkadaşımın gösteridgi olgunlukta olduğu gibi, olgunlukla karşıladık. Bu 
söylediğiniz konuda da, bu duygularla, bu yaklaşımla muamele ettim. 
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YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın Hatip, "Türkiye işgal altındadır" söz
cüğünü kullandı... Her şeyi bırakacaksınız... Ya işgal altındayız ya değiliz... 

BAŞKAN — Efendim, işgal altında değiliz. Sayın Uslu, tabiî ki değiliz. 
YAHYA USLU (Manisa) — İşgal altındaysak, konuşması mümkün değil, imkân yok. 
BAŞKAN — Sayın Uslu, ilave beyanınız varsa, lütfen, alayım; çünkü, size saygım, sözü

nüzü kesmeme mani; değilse, tamamlayalım. 
YAHYA USLU (Manisa) — Tamamlayalım; fakat, bu tutumunuzu gerçekten size yakıştı

ramadım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, ben, anlaşılmadığını zannetmemekle birlikte, bu kere anlaşılmasını 

temenni ederek, Başkanlık olarak, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız olduğunu; devletin, ül
kenin, işgal altında bulunmadığını; arkadaşlarımızın söz konusu ettiği birliklerin, anlaşmalara 
ve Meclisin iradesiyle kabul edilmiş yetkilere dayalı oluşumlar olduğunu düşündüğümü, Mec
lis Başkanlığı görevi cümlesinden sayarak ifade ediyorum ve konuyu böylece kapatıyorum. 

Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar adına yapılan görüşmeleç tamamlanmış bulun
maktadır. 

Şahıslan adına, istanbul Milletvekili Sayın Engin Güner, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim 
Kumaş, Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci Söz 
istemiş bulunmaktadırlar. İçtüzüğe göre, sırasıyla, iki sayın üyeye söz vereceğim. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Hükümeti unuttunuz... 
BAŞKAN — Hükümeti, unutmadım Sayın Mahramh, Hükümet sesini duyuramıyorsa ben 

ne yapayım!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, daha önce iki de

fa işaret ettim; görmediniz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, görmediğim için özür diliyorum; aksine bir düşünce olabilir mi? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Olamaz. 
BAŞKAN — Hemen mi söz istiyorsunuz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

. Şimdi, gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sa
yın Hikmet Çetin'e söz veriyorum. 

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

leri; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 794 sayılı Kararı çerçevesinde Somali'ye gönderi
lecek uluslararası güce katkıda bulunmak, yani güç vermek ve Bosna-Hersek'te ve eski Yugos
lavya cumhuriyetlerinde oluşmuş ye bundan sonra oluşabilecek olan uluslararası güce katıl
mak amacıyla, Anayasamızın 92 nci maddesine göre, Yüce Meclisten izin istemek için verilen 
tezkere nedeniyle huzurunuzdayım. Hepinizi, Hükümet ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, esas konuya girmeden önce, çok önemli gördü
ğüm için, Sayın Asiltürk'ün bir konudaki düşüncesine yanıt vermek istiyorum. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne, onun ötesinde şahsınıza özel say
gım var. Kaldı ki, milletvekillerinin her türlü sözü söylemesini de gerekli ve zorunlu görüyo
rum; ama bu Parlamento çatısı altında, hiçbirimizin, yıpranmasına müsaade etmememiz 
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gereken bazı değerler vardır. Eğer, bir milletvekili, bakanlık yapmış bir arkadaşımız, hele gru
bu adına konuşurken, kalkıp, "Türkiye işgal altında" diyorsa, bu Parlamentonun burada otur
maya hakkı yoktur. O zaman, yarın halk size, "o işgal altındaki ülkede, Parlamentoda, Sayın 
Asiltürk, senin işin ne?" diye sorar (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Benim işim, sizi yönlendirmek!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Onun için, değerli arkadaşlarım, 

Sayın Başkanın, bütün bu değerler karşısında, böyle bir sözü burada söyletmemesi lazımdı, 
bu sözü geri aldırtması lazımdı. Çünkü, o zaman, Başkanlığın, Parlamentonun, bağımsızlı
ğın, demokrasinin ne anlamı var! Bunları niçin konuşuyoruz?.. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Onun için, Sayın Başkan,'özür dileyerek söylüyorum; sizin, bu Parlamento çatısı altın
da -elbette katılmadınız, ama- bu sözü geri aldırtmanız gerekirdi. Çünkü, dış politika önemli 
konudur; hele böyle bazı değerler çok daha önemlidir. Dış politikada ve bazı konularda böyle 
rastgele sözler söylenmez. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Demirel de söylemişti!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Asiltürk ve Grubunun, -her-

zaman söylüyorum- görüşlerine katılmayabilirim; ama, saygı duyarım; ama bazı şeylerin de 
bir sınırı vardır. O sınır aşıldığı zaman, buna Parlamentonun ve Başkan,olarak sizin gerekli 
tepkiyip gerekli duyarlılığı göstermeniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlık, gerekli tepkiyi gösterdiği inancındadır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ama, ben lafın geri alınması ge

rektiğine inanıyorum. Çünkü, bunlar tutanaklara geçti. 
BAŞKAN — Bakınız, söyledim; burada, başkanlar dahil, istemediğiniz şeyleri nasıl sus

turduğunuzu, nasıl geri aldırdığınızı hatırlayın! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Binae
naleyh, bugünkü tepkinizin şeklini, şümulünü de göz önüne alın; Başkanın da Meclisi tıka
mak değil, çalıştırmak için çırpındığını düşünün; ondan sonra, bağırmaya sebep bulursanız, 
bağırın... 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yine, Sayın Başkan, tabiî, Sayın 

Asiltürk'ün kafasında komplo teorisi olabilir; ama bazı kelimeleri biraz ciddî kullanması gere
kir. "Saf saf yapılıyor; buna hizmet ediliyor; şu yapılıyor, bu yapılıyor..." denmez. 

Şimdi, tabiî, komplo teorisiyle, uzun uzun konuşarak Somali'nin niçin bu hale geldiğini 
falan çözecek değiliz burada; ama ortada bir gerçek var ve o gerçekleri bir yana iterek, "bun
ları yapmayalım" demek istiyor. Neyi yapmayalım?.. Bir ülke düşünün -kendisi de söylediler-
nüfusunun yüzde 99'u Müslüman; her hafta bin kişi ölüyor ve 2 milyon kişinin ölmesi de gün
demde. Eğer tedbir alınmazsa değerli arkadaşlarım -bu, uluslararası kuruluşların ifadesidir-
üç ay içinde, Somali'de, 5 yaşın altında hiçbir çocuk kalmayacak. (RP sıralarından "Bosna-
Hersek'te de..." sesleri, gürültüler) Bu durumda, kalkıp, burada "amaç şuymuş, gaye buymuş" 
diyorlar. / 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, o nedenle, böyle bir konuda kafalarında komplo teorisi ola
bilir; ama yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeye, o ülkenin insanlarına, Türkiye Hükümetinin, 
Türkiye Devletinin, Türkiye halkının ancak yardım yapması düşer. 

Kaldı ki, değerli arkadaşlarım -kendileri çok zaman söylerler- İslam Konferansı Örgütü 
daha bir hafta önce, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde, Cidde'de olağanüstü bir toplantı yaptı. O top-
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lantının nihaî bildirisinin 36 ncı maddesi gayet açık : Somali için, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyini yardıma çağırıyor ve o yardımın güç kullanarak yerine ulaşması için çağrı yapıyor. 
İslam Konferansı örgütü, yanıbaşında bu olay olurken, Birleşmiş Milletleri yardıma çağırıyor, 
çağrı yapıyor; ama Sayın Asiltürk burada, "bütün bunları bir yana bırakalım, biz tek başımı
za yapalım..." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, buradan bir konuya gelmek istiyorum. Yine Sayın Asiltürk ve baş- -
ka arkadaşlarım; ama özellikle Sayın Asiltürk, "Hareketi tek başımıza niye daha önce yapma
dık?.." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî bakımdan, bugünkü dünyada hiçbir ülke böyle bir olayda tek 
başına hareket edemez. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Almanya nasıl yapü?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Hareket ettirmezler. Onun için, 

Amerika Birleşik Devletleri bile, bütün gücüne rağmen, bütün öncülüğü almasına rağmen, Irak'ta 
olduğu gibi, Kuveyt'te olduğu gibi, Somali'de de olduğu gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin kararı olmadan harekete geçmiyor. 

1, MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Almanya nasıl yapü?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Çünkü, dünya öyle bir dönemde

dir. Onun için, Türkiye, Bosna-Hersek'e her türlü şeyi yapmıştır. Sayın tnan'a da katılmıyo
rum, Sayın Talay'a da katılmıyorum, Sayın Asiltürk'e de katılmıyorum; biraz sonra onları sa
yacağım. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Bakan, cevap ver; Almanya nasıl yaptı?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, beni konuş-

turmayacaksanız, kürsüye saygı duymuyorsanız, ne yapayım?.. Ben sizi rahat rahat dinledim, 
ses çıkarmadan dinledim; Hükümet olarak hepinizi dinledim, hiçbir ses de çıkarmadım. Onun 
için, lütfen, müsaade edin, ben de konuşayım. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Almanya konusuna cevap yer de bizi de tatmin et Sayın 
Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hersek 
için de aynı şey söyleniyor. Bosna-Hersek konusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yapıl
ması gereken her şeyi yapmıştır. Dünyadaki bütün hareketlerin öncülüğünü yapmıştır. İlk defa 
Türkiye, yazılı başvuru yaparak, Bosna-Hersek'te güç kullanılması gerektiğini söylemiştir. Ya
zılı eylem planıyla, nerelerin bombalanması gerektiğini isim isim belirterek, Güvenlik Konseyi
nin daimî üyelerine bildirmiştir. Ama kalkıp da, eğer, kimi gizli, kimi açık, "tek başınıza yap
saydınız; daha fazla ileri gidin" diyorsanız, bunu burada açıkça söyleyin, o zaman tartışalım. 

Bir kere, siyasî anlamada bunun geçerliliği yok, imkânı yok. Siyasî bakımdan böyle bir 
karar alındığını, böyle bir irade gösterildiğini varsayalım... Teknik ve askerî bakımdan bunun 
uygulanmasının olanağı yok. Askerlik yapmadınız mı, görmediniz mi, haritaya bakmıyor mu
sunuz, değerli arkadaşlarım?.. Bosna-Hersek'e nasıl müdahale edilecek?.. Ya karadan ya hava
dan ya da denizden yapacaksınız... -

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Veya Arnavutluktan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Karadan mümkün değildir; çün

kü, başka toprakları geçeceksiniz. 
Denizden düşünün... Adriyatik'ten geçeceksiniz. Adriyatik'te, bugün, Birleşmiş Milletle

rin, NATO'nun, Batı Avrupa Birliğinin yüzlerce gemisi var; oradan geçen bütün gemileri kont
rol ediyor; o gemileri de aşarak gideceksiniz. 
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Havadan yapacaksınız... Sayın Asiltürk de, Sayın Genel Başkanı da, "yapılabilir" anla
mında baş sallıyorlar. Havadan yapmayı düşünebilirsiniz belki. Bir tek geçeceğiniz yer, Bulga
ristan'dır. Türkiye'nin Sırbistan'a en yakın havaalanından uçak kaldırdığını kabul edelim. Ev
vela, silah yüklü bu uçaklar için Bulgaristan'dan izin alacaksınız, Birleşmiş Milletlerin yasak 
ilan ettiği havayı geçeceksiniz ve öyle bir uçak orada ancak 5 dakika durabilir. Bunlar, teknik 
bilgilerdir, hesapları yapılan bilgilerdir; öyle, kolay bilinen bilgiler değildir. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Safsata!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kıbrıs'a çıkarma yaptık ama... Bu, iş yapmamanın gerekçesi. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sen belki askerlik yapmadın, bun

ları bilmiyorsun; ama bunları biraz sor da öğren! 
Değerli arkadaşlarım, gerekirse, ileride bir kapalı oturum yapılır ve bunların hepsini 

açıklarız. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Keşke öyle bir şey yapsanız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yapılan bir hesaba göre, silahlı kuv

vetlerimizin yaptığı bir hesaba göre, Split Limanı ile Saraybosna arasındaki insanî yardımın 
yapılabilmesi, bunun güvence altına alınabilmesi için 60 bin kişiye ihtiyaç vardır... Bunları gö
türebilmek için 800 sorti yapmanız gerekiyor... 

Bu noktada Kıbrıs konusuna da geçmek istiyorum. Kıbrıs'ın gerisinde onbir yıllık hazır
lık var. 70 mil uzağımızda ye oribir yıllık hazırlık var. 

Orada da görüldü ki, dünyada da bir defa daha görüldü ki, kara gücüyle desteklenmeyen 
hiçbir harekât başarılı olamaz. Nitekim 1960'lt yıllarda, Kıbrıs'a da havadan müdahale yapıl
mış, Kıbrıs bombalanmıştır; ama, kara gücüyle desteklenmediği sürece, hava bombardımanı
nın başarılı olması mümkün değildir. O nedenle, kamuoyunu, çok hakli olarak çok duyarlı 
olduğu, çok hassas olduğu bir konuda, yapılabilirmiş gibi göstermek suretiyle yanıltarak bir 
noktaya götüremezsiniz. Onun için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, başından beri, Bir
leşmiş Milletlerin Bosna-Hersek olayına müdahale etmesi gerektiğini söylüyoruz, o noktaya 
getirmeye çalışıyoruz. Uluslararası tüm toplantılarda, tüm ikili görüşmelerde Sayın Başbaka
nın, Sayın Cumhurbaşkanının, benim ve bütün arkadaşlarımızın gündeminin birinci maddesi 
her zaman Bosna-Hersek olmuştur, Karabağ olmuştur; dün de böyleydi, bundan sonra da böyle 
olacaktır. Burada bütün yapılmak istenen, Birleşmiş Milletlerin çifte standart kullanmaması, 
dünyanın çifte standart kutlanmamasıdır. Nasıl Irak'a müdahale ediliyorsa, nasıl şimdi Soma
li'ye gidiliyorsa, çifte standartların ortadan kaldırılarak, aynı müdahalenin, güç olmasına rağ
men, Saraybosna'ya da yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki çabalarımızı 
bundan böyle de Hükümet düzeyinde sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim, ayın 16'sında bununla ilgili olarak Cenevre'de bir toplantı 
var; Türkiye de davetli. Bu toplantının temel konusu da bü; ama, şunu kabul etmemiz lazım : 
Dünyanın bugünkü gerçeğinde, Birleşmiş Milletleri, dünyayı devreye sokmadan, tek başınıza 
müdahale ettirmezler, edemezsiniz. Bir kere, uluslararası hukuk esaslarından hangisine, neye 
dayanarak müdahale edeceksiniz? Bütün dünyayı karşınıza alarak, hangi gerekçeye, hangi hakka 
dayanarak müdahale edeceksiniz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Vahşet, insanlık-değildir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Çünkü, o müdahale, Sırbistan'la, 
eski Yugoslavya'yla savaş ilanıdır ve Türkiye'nin silahlı kuvvetlerini oraya ancak karayoluyla 
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götürerek böyle bir şeyi düşünebilirsiniz; ki, onun da imkânsızlığı açıkça ortada. Onun için, 
hayalle başka şeyler yapılır; ama, hayalle böyle ciddî konulara çözüm getirilemez. 

Değerli arkadaşlarım, Somali konusunda arkadaşlarımız çok değerli bilgiler verdiler. 9 mil
yon dolayında nüfusu olan, fert başına geliri 200 dolar civarında olan, yoksul, sorunlarla dolu 
bir ülke ve maalesef, 1960 yılında bağımsızlığı kazanmasından bu yana kısa bir dönemden sonra 
-iç sorunlardan, iç kavgalardan kurtulamayan ve bugün hükümet otoritesi bulunmayan, istik
rarsızlık içinde bir ülke; şimdiye kadar 300 bin kişinin öldüğü, 1,5 milyon kişinin ölme nokta
sında olduğu bir yer. 

Şimdi bu noktada, gerekçesi doğrudur yanlıştır, önceden oldu sonradan oldu, orası da 
olsaydı burası da olsaydı; bütün bunları bir yana bırakarak, üstelik de tarihî ilişkiler içinde 
bulunduğumuz bir ülkeye, 16 ncı Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun yardım elini uzattığı 
bir ülkeye, halkının Türkiye'ye karşı büyük sevgisi ve büyük güveni olan bir ülkeye yapılacak 
insanî yardımın güvenlik içinde yerine ulaşması için Türkiye'ye başvuru yapıldığı zaman, Türkiye, 
hiçbir şey düşünmeden bunu yapmak durumundadır. Bunun içindir ki, Hükümet olarak, hiç 
zaman kaybetmeden, konuyu, Anayasanın 92 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin onayına sunmayı zorunlu gördük. 

Değerli arkadaşlarım, orada ölenler, insan, Müslüman kardeşlerimiz; tarihî bağlarımız olan 
bir ülke. Bu soruna çözüm getirmenin, dünyanın görevi olduğuna ve bunda da geç kalındığına 
inanıyorum. Buna katkı yapmak, Türkiye'nin görevi ve sorumluluğu; az olur, çok olur; ama, 
aksi halde, biz affedilemeyiz. Buna, mutlaka, kendi insanî değerlerimiz için katkı yapmak zo
rundayız. 

Niçin 28 bin ya da 30 bin kişi gönderiliyor?.. 3 bin kişi daha önce gönderildi, fakat çö
züm olmadı. Daha önce, Birleşmiş Milletlerin 733 sayılı kararına göre oraya gönderilen bir 
barış gücü var. Bu karar ocak ayından beri geçerli; fakat, buna rağmen, bugüne kadar çeteler 
aşılamamış ve yardım yerine ulaşmamıştır. Giden yardımlar yağma edilmekte ve dağıtalibilen 
yardımlar da ancak çetelere haraç vermek suretiyle yapılabilmektedir. Her gün bu dramı ya
şıyoruz. 

Somali'deki bu durum giderek ağırlaştı. Bu nedenle de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin şu veya bu gerekçeyle olmış olduğu bu karara Türkiye'nin de katkı yapması ve güç gön
dererek katkı yapmasının Hükümet olarak zorunlu gördük. 

Birleşmiş Milletlerin -Sayın tnan değindi- kararında veya felsefesinde böyle şey olmayabi
lir; ama bu, Bosna-Hersek için çok güçlü bir gerekçe vermektedir. Şimdiye kadar bazı çevreler
de "Bosna-Hersek bir iç sorundur, bu iç soruna karışmamak gerekir" diyenlere karşı Somali 
için alınan karar, şimdi çok önemli bir gerekçedir. Demek ki, gerektiğinde, insanî amaçla da 
olsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, güç göndererek müdahalede bulunabilmektedir. 

önümüzdeki dönemde, Türkiye olarak, bunu, çok daha güçlü bir biçimde, Yüce Parla
mentonun alacağı kararı da göz önüne alarak dile getireceğiz. Onun içindir ki, Bosna-Hersek 
konusunda -Yüce Meclisimiz uygun görürse- alınacak olan karar da böyle önemli bir gerekçe 
olacaktır. -

Şimdiye kadar bir gerekçe daha söyleniyordu.: "Birleşmiş Milletler ancak barışı koruma 
gücü gönderebilir; barışı kurma, görevi değildir." deniliyordu. 

Şimdi, Somali olayı, bu gerekçeyi de ortadan kaldırmaktadır; çünkü, Somali'de şu anda 
bir barış yok; barışı korumak için güç gönderilmiyor; barışı kurmak için güç gönderiliyor. Bu 
nedenle, bu gerekçeyle, yine dünyanın başka yerlerindeki, sıcak bölgelerindeki bu tip konular
da barışı kurmak için de güç göndermek gerektiğine inanıyoruz. 
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Biz Türkiye olarak, başından beri bunu savunduk; soğuk savaşın bitiminden sonra, dün
yadaki kuruluşların, başta Birleşmiş Milletler olmak Üzere, kendilerine dünyanın yeni düzeni
ne göre çekidüzen vermeleri gerektiğini söyledik. O konuda arkadaşlarımın söylediğine katılı
yorum. Birleşmiş Milletler, eski şapkasıyla, eski görevleriyle, bugünkü dünya düzenini yürüte
mez; AGIK de yürütemez, başka kuruluşlar da yürütemez. Çünkü, dünyada bugün bölgesel 
çatışmalar, çarpışmalar, felaketler çok daha artacaktır; buralarda barışı korumak gerekecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun içindir ki, başından beri, Yugoslavya'nın diğer bölgelerine, 
özellikle Kosova, Sancak, Makedonya, Voyvodina gibi yerlere, bu savaşın, Bosna-Hersek'teki 
katliama benzer olayların sıçrama olasılığı var. 

Birleşmiş Milletlerin, buraya, önceden güç göndermesi gerektiğine inanıyoruz. Bosna-
Hersek'te olaylar çıkmadan önce, nisan ayından önce, Türkiye, olarak Birleşmiş Milletleri uyar
dık; Hırvatistan'a güç yollarken, Bosna-Hersek'e de güç yollayabilirlerdi. Bosna-Hersek'e eğer 
o zaman güç gönderilebilseydi, tugünkü birçok acı olaylar ortaya çıkmayabilirdi. 

Bunların hepsi doğru, bunlara hep beraber katılıyoruz; ama, bunun sağlanması için veri
lecek olan mücadele, uzun bir mücadeledir ve bunu hep beraber yapma durumundayız. Her 
zaman istediğimiz olmuyor, olmayabilir. Bosna-Hersek konusunda her şey yapıldı; ama, hâlâ 
kan dökülüyor; doğru. Türkiye, tek başına, dünyanın bütün kurallarını, düzenini değiştirerek 
bunları elbete ki durduramaz; ama, öncülük etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Talay "Makedonya konusunda hiçbir şey yapılmıyor" dedi. 
Bugüne kadar Makedonya ile diplomatik ilişki kuran, dünyada tek ülke Türkiye, tek ül

ke... Halen, insafsızca kalkılıp, "Makedonya konusunda bir şey yapılamıyor" deniliyor. Ma
kedonya ile diplomatik ilişki kuran tek ülke Türkiye, ikinci bir ülke yok; tanıyan ülke var* ama 
diplomatik ilişki kuran tek ülke Türkiye. 

Yine Türkiye'nin girişimiyle, 25 Kasımda İstanbul'da, Balkan ülkeleri ve çevre ülkeler Dı
şişleri Bakanları toplantısı yapıldı. 

Bu, çok önemli bir toplantıdır. Toplantıya 13 ülke çağrılmış ve 11 ülke katılmıştır. 
Bu toplantıda, Makedonya'nın tanınmamastnın getireceği sorunlar dile getirilmiştir; ni

haî bildiride de Makedonya'nın tanınması gerektiği söylenmiştir. Yine aynı sözler, İslam Kon
feransı örgütünün Cidde'deki son toplantısında söylenmiştir ve en azından, tslam Konferansı 
örgütünün, tslam ülkelerinin bir an önce Makedonya'yı tanımaları gerektiği, söylenmiştir. 

Çok laf ediliyor, çok konuşuluyor; ama, Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı, gösterdiği ive
diliği ve zamanındaki kararlılığı, hiçbir ülke henüz gösteremedi. 

Onun için, Birleşmiş Milletler, şimdi, Makedonya ve Çevresinde çıkabilecek bir çatışmayı 
önlemek amacıyla, 12 kişilik bir heyet gönderdi. Kararın 2 nci maddesindeki ifade -Sayın tnan'ın 
değindiği- tüm Yugoslavya Cumhuriyetleri anlamında değil. 

Burada asıl söylemek istediğimiz, Makedonya, Kosova, Sancak gibi, olayların sıçrama ola
sılığı olan yerlerde ve belki Birleşmiş Milletleri de sürekli zorlayarak, oralara çatışma çıkma
dan güç gönderme kararının alınması gerektiğine inanıyoruz. Bunu Cevnevre'deki toplantıda 
da dile getireceğiz ve bunun mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, bu nedenle, "Türkiye, Somali için oluşturulan bir 
gücün dışında kalamaz" diye düşündü. 

Bir kere, bu tür olaylar ve görevler artacaktır. Türkiye büyük bir ülke... Bu nedenle Türki
ye, büyük ülke olarak bu tip görevleri üstlenme durumunda kalacaktır. Yani, Türkiye, dünya
da tek başına değildir, Birleşmiş Milletlerin bu tip görevlerine katılma durumunda kalacaktır. 

— 253 — 



T.B.M.M. B :36 8 .12 .1992 0 : 1 

"Biz sadece bir bölgeyle ilgiliyiz, yani Irak'la ilgiliyiz, Bosna-Hersek'le ilgiliyiz; ama, So
mali ile ilgilenemiyoruz, ilgilenmeyiz" demememiz lazım. Büyük bir ülke olarak, hem bölge
mizde hem bölge dışında, dünyada barış, huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye'ye görev 
düştüğüne inanıyoruz; bu nedenle de, Hükümet olarak, Somali'ye bu katkıyı yapmanın gerek
li olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, Somali ile tarihten gelen yakınlığımız var. Bu, bizim sorumlu
luğumuzu daha da artırıyor. 

Dediğim gibi, Somali, İslam Konferansı örgütünün bir üyesi. İslam Konferansı örgütü, 
çok çaba gösterdi; fakat, bugüne kadar bir çözüm bulamadı. Onun içindir ki, Cidde'deki son 
toplantısında, Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yar
dımın yerine ulaşması için tüm olanakları kullanması çağrısında bulundu. Onun içindir ki, 
bu davete, İslam Konferansı örgütünün bazı üyeleri, daha bugünden güç vererek katılmışlar
dır ve Mısır, Ürdün, Fas ve Pakistan, başından beri güç vererek katılıyorlar. 

Biz, halkının bize bu kadar sempati duyduğu bir ülkeye Bayrağımızla gitmenin büyük bir 
moral olacağına inanıyoruz; aynı zamanda, bunun önemli bir deneyim olduğuna da inanıyo
ruz. Hükümet olarak, halkının tamamına yakını Müslüman olan ve halkı açlıktan ölen bir 
ülkenin yardımına koşmayı, katkıda bulunmayı bir insanlık görevi saydık. 
1 Buraya asker göndermek, başka yere göndermemek demek değildir. Yani, "buraya asker 
gönderdiniz, güç verdiniz de, buraya niçin göndermediniz?" diye bir şey söz konusu değil; ol
duğu zaman oraya da göndermek için huzurunuza geliyoruz. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Kaç kişi? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayısı, içeriği ayrıca konuşulacak

tır. Henüz yetki almadan onu konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Yetkiniz yok mu? Hükümetin yetkisi yok mu? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Biz, Hükümetin yetkisi olduğu

na... Anayasanın 92 nçi maddesi gayet açık. 
Sayın İnan, konuşmasının bir yerinde, "daha önce eleştirdiğiniz; ama, şimdi yapıyorsunuz" 

diyor. 
Hiç ilgisi yok değerli arkadaşlarım. Daha önceki yer belirtmeden, nereye olduğunu belirt

meden, hiçbir şey belirtmeden, bir genel ifadeyi; o yetki devriydi; bu, yetki devri değil. Siz yet
ki vereceksiniz; o yetki, icra yetkisidir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Kuzey Irak'a nasıl gittiniz? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Başbakan tersini söylüyor. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın mil

letvekilleri; Somali'de bu dram sürerken, Avrupa'nın ortasında, insanlık tarihine kara bir leke 
olarak geçecek başka bir dram, başka bir vahşet yaşanıyor, Bosna-Hersek'in Müslüman halkı
na yönelik bir soykırım, dünyanın gözleri önünde artarak devam ediyor. Bağımsız ve egemen 
bir ülke olan Bosna-Hersek'teki bu kanı, bu vahşeti durdurmanın sorumluluğu, uygar dünya
nın, Birleşmiş Milletlerin omuzundadır. Her şeyden önce, insanlığa karşı suç işleniyor. Bu suç, 
cezasız kalmamalıdır diye düşünüyor ve buna. inanıyoruz. 

Somali'deki dramı durdurmaya elbette ki, evet; oylarınızla kabul ederseniz, katkıya da evet; 
ama, halkımız, kamuoyumuz, Hükümet, Yüce Meclis ve partilerimiz, aynı duyarlılığın ve so
rumluluğun Bosna için de gösterilmesini Birleşmiş Milletlerden bekliyor ve bunun için gerekli 
çabayı da sonuna kadar yapacaktır. 
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Irak ve Somali'ye ayrı, Bosna'ya ayrı işlem yapılmamalıdır. Aksi halde, uluslararası kuru
luşların, ülkelerin saygınlığı kalmaz, güvenilirliği kalmaz. 

Bunun içindir ki, Parlamentodan, alacağımız güçle, Bosna-Hersek konusundaki girişimle
rimizi bundan sonra daha da artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz Hükümet olarak, başından beri, bir karar alınması halinde, bu
na katılmaya hazır olduğumuzu söyledik. Şimdi Yüce Parlamento oylarıyla desteklerse, bunu 
daha da güçlendirmiş olacağız. Yani, sadece Hükümetin kararıyla değil, Anayasanın 92 nci 
maddesine göre Parlamentonun kararıyla, "eğer güç eksikliğimiz varsa, eğer öyle bir güçlüğü
müz varsa, Türkiye Cumhuriyeti, Parlamentosuyla, Hükümetiyle buna katkı yapmaya ve güç 
vermeye hazırdır" diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; bazı değerli üyeler, "Bosna-Hersek konusunda gereken 
yapılmamıştır" diyerek; ama, ne yapılması gerektiğini de söylemeyerek, sadece laftır diye... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Ambargoyu kaldırmak için ne yaptınız Sayın 
Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ambargonun kaldırılması için, İs
lam Konferansı Örgütü toplantısında karar alındı; o karar da yine Birleşmiş Milletlerin bunu 
kaldırması için... 

Ayrıca, İslam Konferansı örgütünün aldığı karar gereği -Birleşmiş Milletlerdeki daimî tem
silcimiz, orada beş altı ülkeden oluşan temas grubunun başkanlığını yapıyor- o konuda girişim 
yapıldı ve Birleşmiş Milletler toplantıya çağrıldı; ama karar çıkmadı. Çünkü, Türkiye kendisi, 
Güvenlik Konseyine başvuramaz; Güvenlik Konseyine, mutlaka, daimî üyelerinden birinin baş
vurması gerekir. İslam Konferansı örgütünün bu kararından sonra, temas grubuna da o konu
da, şimdi yeni bir görev verilecek ve temas grubu da, Güvenlik Konseyinin 713 sayılı kararının 
kaldırılması için gerekli girişimleri sürdürecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Bosna-Hersek konusunda yapılanların hepsini sayacak deği
lim; ama, Sayın Başkanım, izninizle birkaçına değinmek istiyorum. 

Evvela, Türkiye, Bosna-Hersek'in bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerin başında gelmekte
dir; Bulgaristan'la birlikte, ilk tanıyan ülkeyiz. 

İslam Konferansı örgütü Genel Sekreterine ve dünyanın bellibaşlı tüm ülke liderlerine, 
daha olaylar çıkmadan mektup gönderilerek, Bosna'daki duruma dikkat çekilmiştir. 

İslam Kalkınma Bankasına bir mektup gönderilerek, Bosna-Hersek'te acı çeken halka yar
dım amacıyla kaynak tahsisi yapılması istenmiş ve Banka da bu yönde bir karar almıştır. 

Bosna-Hersek, Türkiye'nin çabalarıyla, 29 Nisanda AGİK'e üye olmuştur. 
4 Mayısta UNESCO'ya başvurularak, tarihî ve kültürel mirasın, Osmanlılardan kalma ta

rihî mirasın, hepimizin ortak değerlerinin zarar gördüğü belirtilerek, Bosna-Hersek'e gözlem
ci gönderilmesi isteğinde bulunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Mayısta bir bildiri yayımlayarak, Bosna-Hersek'teki kat
liamı kınamıştır. 

14 Mayısta, İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin New-York'taki temsilcileri toplantıya 
çağrılarak, yapılacak olanlar görüşüldü. 

O zamanki Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Ali Dinçer, Bosna-Hersek konusunda bir
çok yabancı siyasî partiye gönderdiği mektupta, soruna eğilmelerini istemiştir. 

Bosna-Hersek'te meydana gelen insan haklan ihlallerini yerinde incelemek üzere, İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu 3 Haziranda Bosna-Hersek'e gitti. 
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tKÖ Dışişleri Bakanlarının 17-18 Haziranda İstanbul'daki toplantısı, Türkiye'nin çağrı
sıyla yapıldı ve sadece Bosna-Hersek konusunu görüşmek üzere toplantıya çağrıldı. 

Saraybosna'ya acil insanî yardımı ulaştırmak üzere kurulan hava köprüsüne askerî uçak
larımızla katıldık. 

Birleşmiş Milletler ambargosunun denetimi için Adriyatik Denizine yerleştirilen NATO 
ve batı Avrupa birliği ortak deniz gücüne Türkiye bir firkateynle katılmıştır. Bu gücün NATO 
bölümünün komutanlığını da bir Türk deniz subayı yapmaktadır. 

Bölgedeki çatışmalardan kaçan, resmen İS bin kişi, ama şu anda 30 bine yakın insan, 
Türkiye'de barınmaktadır. 

Türkiye, 26-28 Ağustosta, Avrupa Topluluğu dönem başkanı tarafından çağrılan ve Lond
ra'da yapılan toplantıya katılmış ve o toplantıda, "askerî müdahale göze alınmadan Bosna-
Hersek sorununa çözüm getirilemez" demiş tek ülkedir; bunu açıklıkla söylemiş ve "inşallah 
Türkiye haklı çıkmaz" demiştir, "inşallah kuvvete başvurmadan bu olaya çözüm bulabilirsiniz" 
demiştir. Ama, uluslararası kuruluşlar, bunu yapma yerine, sürekli, müdahale edilemeyeceğini 
söyleyerek, saldırgana âdeta, dolaylı yollardan cesaret verilmiştir; yani, "ne yaparsan yap, ben 
sana müdahale edemem" denilmek istenmiştir. Bunun da son derece yanlış olduğunu ayrıca 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım -hepsini saymak istemiyorum- Türkiye, 25 Kasım günü istanbul'da 
Balkan ülkeleri ve eski Yugoslav'ya komşu diğer bölge ülkelerini kapsayan bir dışişleri bakan
ları toplantısı düzenlemiştir ve o toplantı, son derece önemli olmuştur. 

Son olarak da, tKÖ'nün toplantısı yapılmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, Hükümet olarak, yapılması gereken her şey yapılmış

tır. Elbette ki soruna çözüm getirilememiştir; ama, Türkiye, bu soruna tek başına çözüm ge
tiremez. 

Burada "yapılmamıştır, edilmemiştir" diyen arkadaşlar, lütfen, bir gün burada, ne yapa
cağımızı söyleseler, Hükümet onu da yerine getirmeye elbette ki, hazırdır; ama, bunu söyleme
den, sadece söz olsun diye, "nasıl olsa kamuoyu bu konuya duyarlı" diye düşünerek, "bir şey 
yapılmamıştır" demek suretiyle bir sonuca gitmek mümkün değildir. 

O nedenle, yüce oylarınızla bu tezkeremizi kabul etmeniz halinde, Hükümetimiz, önümüz
deki dönemde bu girişimleri daha da güçlü olarak yürütecektir. 

Sayın Başkan, birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Çünkü, bu görüşme, aşağı yuka
rı, Dışişleriyle ilgili bir genel görüşmeye dönüştü; özellikle Sayın tnan her konuya değindi. Önü
müzdeki günlerde bütçe vesilesiyle gene geleceğiz; o nedenle, zamanınızı almamak için, bütçe
de görüşülecek olan konuları burada anlatmak istemiyorum; buna, hem zamanım müsait de
ğil hem de Sayın Başkanımızın müsamahasını istismar etmek istemiyorum; ancak, önemli gör
düğüm için, birkaç konuya özellikle değinmek istiyorum. 

önce Sayın tnan, sonra da Sayın Asiltürk, "Efendim, 29 Ekimde çağrılan Orta Asya Cum
huriyetleri Başkanlarına, 'Hadi, gelmişken bir de toplantı yapalım' denmiştir" dediler. Biraz 
insaf edilsin! Türkiye'ye yazık ediliyor. Yani, muhalefet yapacağım diye bazı konularda Türki
ye'ye yazık etmeyin. Altı ay öncesinden, Sayın Başbakanımızın gezisi sırasında tek tek o lider--
lerle konuşularak, sonbaharda Türkiye'de bir zirve yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüş, 
kendilerine söylenmiş ve hepsinin onayı alınmıştır. Ancak, bununla ilgili tarihi belirlerken, el
bette ki, bunu, cumhuriyetimizin ve'ülkemizin en büyük bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramıyla birlikte yapmanın yararı olduğu düşünülmüş ve o tarihte yapılmıştır. 

Sayın tnan, yani bu toplantıyı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla beraber yaptıysak, kusur 
mu işledik?! 

Değerli arkadaşlarım, "o toplantıda şu yapıldı, bu yapılmadı" konularına girmek, istemi
yorum; ancak, bir konuşmamda daha söyledim, daha bir sene öncesine kadar, çok insanımızın, 
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isimlerini bilmediği, başkentlerini tanımadığı bu 5 ülkenin liderlerinin Türkiye'ye gelip, Cum
hurbaşkanıyla, Başbakanla ve bizlerle bir arada olmasını, neden, muhalefet yapacağım diye, 
eleştiri konusu yapıyorsunuz, bunu anlamak mümkün değildir. 

Bir şey daha söyleniyor : "Neden, bu toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrıl
madı?" 

Bir kere, başından beri toplantının amacı, yeni cumhuriyetlerdi, yani bağımsızlıklarına yeni 
kavuşan cumhuriyetler. 

Bir daha söyleyeyim -burada her şeyi açıklıkla konuşmamız lazım- bu cumhuriyetler, Tür
kiye'nin direktifiyle hareket eden, Türkiye'nin emrinde, Türkiye'nin vereceği bir işaretle hare
ket eden emir kulu devletler değildir; bunlar, bağımsız ve egemen cumhuriyetlerdir. Yani, Türkiye 
emir verecek, onlar yerine getirecek türden cumhuriyetler değildir bunlar. 

Bu cumhureyetler, Kıbrıs'ı tanımıyorlar ve tanımadıkları Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhur
başkanıyla bir araya gelmeyi istemediklerini de ayrıca söylediler. Tanımadikları bir cumhuriye
tin, tanımadıkları bir devletin cumhurbaşkanıyla beraber aynı metnin altına imza atmayacak
ları da açıktı. 

"Efendim, siz söyleseydiniz de yapsaydılar" deniyor. 
Bunlar, benim sizin emrinizde ülkeler değil ki... Bunlar, bağımsız, egemen cumhuriyetler

dir ve elbette ki, onların da kendi iradeleri var. 
Onun için, olmayacak şeyleri söyleyerek, gerçekleri saklamayın. Gerçek bu. Madem öyle, 

gidin kendiniz konuşun, temas edin; hepiniz gidip çok çok geziyorsunuz; gidin o liderlerle ko
nuşun, deyin ki : "Kıbrıs'ı niçin tanımıyorsunuz?"; onlar da size anlatsınlar. (ANAP ve RP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, gerçekleri niye inkâr ediyorsunuz, gerçekleri niye görmek istemi
yorsunuz?. Siz Türkiye olarak, tanımadığınız bir ülkenin cumhurbaşkanıyla veya devlet başka
nıyla birlikte aynı belgeye imza atar mısınız? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — O sizin, göreviniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Onlar benim emrimde değil ki, 

sayın milletvekili; onlar,, bağımsız cumhuriyetler, bağımsız devletler; kendi meclisleri var, ira
deleri var. Siz, onları, böyle, Türkiye'nin direktifiyle hareket edecek olan cumhuriyetler olarak 
görüyorsunuz. Böyle yanlışlıklar yapmayın; bunlar, ciddî konular. 

Değerli arkadaşlarım, gene yeri olmamasına rağmen, arkadaşlarımız Azerbaycan konu
suna da değindiler... 

HASAN KORKMAZCAN, (Denizli) — Çok yeri, çok yeri Sayın Bakanım. 
. DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — "Çok yeri, çok yeri" diyorsanız 

konuşuruz. 
Türkiye, bu bölgede ne yapıyorsa, Azerbaycan'ın yararı için yapıyor. Azerbaycan bizim 

kardeşimiz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü korunarak, Karabağ'ın Azerî toprağı olduğu bel
li edilerek ve sağlanarak, Türkiye bu ülkede barış ve huzuru sağlamaya çalışıyor.. 

Sizinle aramızda yöntem farkı olabilir, bunları daha önce de anlattım. Türkiye'nin bütün 
bu politikalarının, Azerbaycan'ın yararına, bölgenin yararına olmadığını gördüğü an, Hükü
met, gerekli her türlü önlemi alabilecek güçtedir, alabilecek kararlılıktadır; o konuda hiç kim
senin şüphesi olmasın. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, elektrik verecek misiniz, vermeye
cek misiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bir de Sayın Asiltürk... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, elektrik verilecek mi, verilmeyecek 

mi? Somut bir hadise var ortada. (SHP sıralarından "sus be" sesleri) Niye susayım? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Tekrar ediyorum : Bu konuları ko

nuşurken, kelimeleri dikkatli seçmemiz lazım. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, daha evvel bir şey sorduk. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Öyle bir usul yok; siz, Mecliste 

uzun zaman bulundunuz... Mecbur değilim sizin her sorduğunuza cevap vermeye. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tamam önemli değil. Teşekkür ederim Sayın Ba

kan; tutanaklara geçti. ' . ' . 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, daha önce 
de burada müzakereleri yapıldı; Ermenistan'a gönderilen buğdayın yardım olmadığı söylen
mesine rağmen, koşulları söylenmiş olmasına rağmen, "yardım yapıldı" şeklinde söyleniyor. 
Bunlar doğru değil. 

Bu arada, "Somali'ye yardım niye yapılmadı?" deniliyor. Somali'ye yardım için Başba
kanlıktan karar çıktı; ama o yardım oraya ulaştırılamadı; dünya ulaştıramıyor. O yardımın oraya 
gitme olanağı yok, gönderilme olanağı yok; kimse gönderemiyor ve gönderilenler de yerine 
gidemiyor. Başbakanın almış olduğu bir karar var, bu kararı şimdi Yüce Meclisimiz onaylarsa, 
gidecek olan güçle birlikte, elbette ki, olabilecek miktarda gıda yardımı da, Somali'nin Müslü
man halkına ve kardeşlerimize yapılacaktır. ' 

Değerli arkadaşlarım, gene hiç yeri değilken, konusu değilken, önemli ve hassas bazı ko- . 
nulara değinildi, öyle konular var ki, iç politikaya alet edilmesinin, iç politikada kullanılması
nın kimseye yararı yok. Durup dururken, soyut bir şekilde, Sayın Denktaş'ın yalnız bırakıldığı • 
söylendi... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Kendisi söylüyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)— Çok somut bir şekilde!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Denktaş yalnız bırakılmadı, 

hiçbir şekilde yalnız bırakılmadı; Sayın Denktaş'a her dönemden daha fazla destek olunmuş
tur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sizin milletvekiliniz söylüyor, Sayın Soysal söylü
yor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başbakanımız, kendisiyle 
birlikte bulunduğum toplantılarda, bütün dünyanın devlet başkanlarına, Bush'tan başlayarak 
Major'a kadar, "Denktaşsız, Kıbrıs sorununa çözüm getirilemez; Denktaş olmadan bu konu 
çözülemez" diyebilmiş kişidir, diyebilmiş Hükümettir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bun
ların hepsi, devletin arşivlerinde vardır, toplantı tutanaklarında vardır. Bütün bunlara rağmen, 
burada birtakım soyut ifadeler kullanılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Denktaş yalnız bırakılmamıştır; Kıbrıs, bizim ulusal dava
mızdır. Bu ulusal davayı, olur olmaz şekilde gündeme getirerek iç politikaya alet etmenin kim
seye getireceği bir yarar yoktur ve sonra hepiniz bu konuda mahcup olursunuz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Peki, hangi konuyu getireceğiz? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sizin mahcup olduğunuz gibi! 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; dediğim gibi, ben, Sayın Başkanın müsamahasını istismar etmeyerek ve önümüzdeki gün
lerde yapılacak bütçe görüşmelerinde bütün bunların tartışılacağını da dikkate alarak diğer 
konulara değinmeyeceğim. 

Hükümetin Anayasanın 92 nci maddesine göre getirdiği tezkereye oylarınızla destek verir
seniz, bunu onaylarsanız, hem Somali'deki açlıktan ölen Müslüman kardeşlerimize destek verme, 
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katkı yapma olanağını buluruz hem de Bosna-Hefsek'teki dramı ve vahşeti durdurma konu
sunda Hükümetin yürüttüğü politikaya Parlamento olarak destek vermiş olursunuz. 

Bu duygularla,. Hükümet adına, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, bu bayağı geniş bir müzakere 

oldu; müsaade ederseniz, Dışişleri Bakanına sual soralım; çünkü, çok mühim bir meseledir. 
BAŞKAN — Efendim, usulde öyle bir hakkınız yok. , 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, Anayasanın 92 nci maddesine göre, 
halen, yurt dışına silahlı kuvvetleri göndermeye yetkileri var mıdır, yok mudur? Bunu öğrene
lim efendim. 

. BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Bu zabıtta hilafı hakikat şeyler var; 

müsaade ederseniz, aydınlatmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) . 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Elektrik konusunda herhalde şimdi aydınlanaca

ğız; Sayın Başbakan aydınlatacak bizi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Böyle bir mesele için karşınıza gelmek istemezdim; ama, Türkiye'ye dışarıdan vaki olabi

lecek her türlü bühtana karşı hassasiyet gösterirken, içeriden vaki olabilecek iftiralara da ses
siz kalamayız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Huzurunuza, Türkiye'yi küçük düşürecek sözlerin bu kürsüden sarf edilmiş olmasından 
duyduğum' ezayı dile getirmek için geldim. 

Türkiye'nin işgal altında olduğunu iddia etmek, hele bu kürsüye gelip, bu serbest kürsüye 
gelip buradan iddia etmek, bence, bu kürsünün suiistimalidir. (DYP sıralarından ''Bravo'.' ses
leri, alkışlar; SHP sıralarından alkışlar) . - • 

' 'Türkiye işgal altındadır'' demenin hiçbir anlamı yoktur; çok boş, yakışıksız, icapsız, ge
reksiz bir sözdür. Bu olayın, "böyle midir, değil midir" diye tartışılmasına bile gerek yoktur. 

Türkiye, bölgenin büyük devletidir. Türkiye, bölgede istikrarın öncüsüdür. Türkiye, hür, 
demokratik bir devlettir, hür bir ülkedir; demokrasiyi bütün kural, kavram ve kurumlarıyla 
yerleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye'ye dünya böyle bakıyor; ama, hür demokrasinin yani hür 
bir ülke olmanın, demokrat bir ülke olmanın nimetiyle buralara gelip, bu sıralara gelip otur
duktan sonra, bu kürsüye çıkıp, bindiği dalı kesercesine, Türkiye'yi, "işgal altındadır" diye 
itham etmenin takdirini kimseye bırakamıyorum. Yani, bu bir ayıptır. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bu kürsülerde, zaman zaman, çeşitli sözler söylenir, müşahhas olaylar getirilip konulur, 
şu denir bu denir; yalnız, devlete, ülkeye, millete, yani onurumuz olan. değerlere uluorta saldır
malar nadir olur, genellikle pek olmaz; çünkü, burası, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bura
ya gelen şerefli üyeler, herkes, bu üç şeyi fevkalade aziz bilirler ve birilerini kötülemek için bile 
olsa, şurada oturan hükümetleri kötülemek için bile olsa, bu çeşit lafları etmezler. Bugün bu 
kürsüden, "Türkiye işgal altındadır" denilmiş olması, bence, esef verici bir olaydır. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Siz de "Çankaya işgal altındadır" diyorsunuz!.. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çankaya başka iş, Türkiye başka 
iş... 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye de işgal altında değildir, Çankaya da işgal altında değil
dir. O da Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesidir. Lütfen müdahale etmeyelim... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Başbakana söyleyin. 
BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen... Sayın Başbakan bir açıklama yapmaktadır; lütfen 

müdahale etmeyelim... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — O da Meclisin kararı, öyle değil mi?.. 
BAŞKAN — Lütfen.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başbakan'ın cümlesini okuyacağım; işte!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evvela bunu tespit edeyim: Ben bu

raya, "Türkiye işgal altındadır" sözünden duyduğum üzüntüyü dile getirmek ve bunu protes
to etmek için geldim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman, bu kürsüden konuşan değerli hatipler veya başka 
yerlerde konuşan değerli hatipler, bana sığınırlar; geçen otuz sene içerisinde çeşitli zamanlarda 
söylediğim sözlere sığınırlar ve sığınmaları yaparken, genellikle "la takrabussalate" biçiminde 
sığınırlar; yani, "namaz kılmayınız!" Halbuki bunun yanında, "veentüm sükârâ" vardır; ya
ni, "sarhoşken namaz kılmayınız!" (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, "sarhoşken" kısmını atarlar, "namaz kılmayınız" kısmını alırlar;., genellikle, 
demagoji de böyle yapılır. Benim ona da itirazım yok. Ben, bana sığınılmasından da çok şikâ
yetçi olmam genellikle; yani, onlara hazımlıyım. Şimdi söyleyeceğim sözleri bir hazımsızlık şek
linde almamanızı rica ediyorum; çünkü, bir ayıp işlenmiştir bu kürsüden, yakışıksız sözler sarf 
edilmiştir. O zaman suçluluk psikozu içine girilmiş, savunma ihtiyacı doğmuş, anladığım ka
darıyla. Kişi kendisini nasıl savunsun? "Demirel de vaktiyle böyle şey söylemişti" deyip, bana 
sığınmışlardır. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Burada yazılı; sığınma yok; biraz sonra açıklaya
cağım. (DYP sıralarından gürültüler) 

tşte, 3.8.1991 tarihli Milliyet Gazetesinde var. 
ALt ER (tçel) — O dündü, değil mi Sayın Başbakan! 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bana sığınmakla da aslında böyle 

bir ayıbın altından çıkamazsınız. Onun içindir ki, bir suçluluk psikozu içine girip, benim, "Tür
kiye işgal altındadır" şeklinde bir söz söylediğimi iddia etmek, abesle iştigaldir. (DYP sırala
rından alkışlar) 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — (Elindeki kâğıdı göstererek) tşte, burada... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Elindeki kâğıt nedir, bilmem; alü 

nedir, bilmem; üstü nedir, bilmem. Açıklıkla söyleyeyim ki, böyle bir söz, benim kafamda hiç 
olmamıştır. Onun içindir ki, oraya o lafı, senin elindeki kâğıda o lafı kim yazmıştır, onu da 
bilmem. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Milliyet Gazetesindeki beyanınız. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Dün dündür, bugün bugün! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ama, ben size şunu söylüyorum: 

Eğer bir gün ben, "Türkiye işgal altındadır" demişsem, benim şimdi gösterdiğim reaksiyonu 
o zaman hepinizin göstermesi lazımdı. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

'Binaenaleyh, "Türkiye işgal altındadır" lafını, gelip bu kürsüden söyleyip, sonra bana 
sığınmanın bir acz olduğunu ifade etmek isterim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Senin söylediğini tekrarlıyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (Devamla) — Kendinizi benimle savunacağınıza, 

gelin burada kendi düşüncelerinizi savunun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sen babasın(!) nasıl olmaz, sana sığınmak?! (Gü

lüşmeler). 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İşinize geldiği zaman babayım, işi

nize geldiği zaman başka şeyim. Onun için, bu duble standardı ortadan.kaldıralım. 

Aslında, bana izafe edeceğiniz şeyler beni çok rahatsız etmez; ama, Türkiye'ye izafe etti
ğiniz şey beni rahatsız eder. Bu ayıbı işledikten sonra bana sığınmış olmanızı da, üzüntüyle 
ve esefle karşıladığımı ifade ediyorum. 

Gelin, her şeyi konuşalım, her şeyi söyleyelim; ama, uğrunda var olduğumuz ve onun sa
yesinde var olduğumuz, "devlet" gibi, "millet" gibi, "ülke" gibi, "demokrasi" gibi kavram
ları, birbirimizi kötülemek için zedelemeyelim ve onları kötülemeyelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar; SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan.. Sayın Başkan.. 
KADİR BOZKURT. (Sinop) — Sayın Başkan, şov yapıyorlar, şov... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Zonguldak Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Genel 

Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in bir önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Somali sorunu ile Bosna-Hersek sorunu arasında temelde ve özellikle de Türkiye açısın
dan bazı önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin tümü veya tümüne yakını, görüşülmekte olan Başbakanlık tezkeresinin Bosna-Hersekle 
ilgili ikinci bölümüne katılsa bile, tezkerenin Somali'ye ilişkin birinci bölümü konusunda fark
lı düşünenler olabilir. Nitekim, Demokratik Sol Partili milletvekili arkadaşlarımla birlikte biz, 
Bosna-Hersek'teki soykırımı önlemek için Türkiye'nin gereken her katkıyı yapmasını uygun 
bulmakla birlikte; Birleşmiş Milletler, Bosna-Hersek konusunda etkin ve etkili önlemler alma
dıkça, Türkiye'nin Somali'ye askerî birlik göndermesine karşıyız. 

Bu düşünceyi paylaşan başka bazı sayın milletvekilleri de bulunabilir. Onun için, tezkere
nin Somali'ye ilişkin bölümü ile Bosna-Hersek'e ilişkin bölümünün birbirinden ayrı metinler 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmasını öneriyorum. 

Bu önergemin Yüce Meclise sunulmasını ve o aşamada bana da söz hakkı tanınmasını 
arz ve rica ederim. . . 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı 
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BAŞKAN — Sayın Ecevit, görüşmelerin başlangıcında, "Başbakanlık tezkeresinde iki ay
rı izin istemi vardır ve görüşmelerin sonunda bu iki izin istemini ayrı ayrı oylarınıza sunacağım" 
dedim. Okunmuş bulunan önergenizdeki teklifiniz, esasen Başkanlık tarafından Yüce Genel 
Kurula daha önce aynıyla sunulduğu için, takdir buyurursunuz, önergeyi işleme koymak ve 
zatı âlinize söz vermek imkânımız bulunmamaktadır. Bilginizi rica ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, yerimden bir soru sorabilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, öncelikle görüşmelerin başında ve şu 

aşamada bu açıklamayı yapmış olmanız çok sevindiricidir; size teşekkür ediyorum ve şükran
larımı sunuyorum. 

Ancak, Hükümet tezkeresi, bu iki konunun bir arada oylanmasını gerektirir nitelikte ya
zılmıştır. 

Acaba, sizin bu görüşünüze Hükümet katılıyor mu? Eğer katılmıyor ise, kanun teklifleri
nin görüşülmesinde uyulan esasa dönülmesi, kanımca uygun olur. 

İçtüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyle diyor: "Görüşülen bir madde 
birçok mesele veya fıkralardan mürekkep ise ve bunların ayrı ayrı oya konmaları onbeş üye 
tarafından yazılı olarak teklif olunmuşsa gereği yapılır." 

Benim kanımca ve İçtüzükten anladığım kadarıyla, Hükümet, yerinden, bence çok değer
li olan sizin bu görüşünüze katıldığını ifade etmelidir veya İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre 
onbeş imzalı bir önergeyle bu husus gerçekleşmelidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN _—Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Başkanlık, Hükümetin, Başkanlıkça açıklanan uygulamayla mutabık olduğu kanaatinde

dir; ama, Sayın Ecevit'i dinlediniz; bir kere daha soruyorum: Mutabıksınız, değil mi efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ecevit, işittiniz. Başkanlığın daha önce açıklamış olduğu ve şimdi tekraren ifade 

ettiği şekilde, 2 izin istemi, görüşmelerin sonunda ayn ayrı oylanacaktır. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak)— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, böylece, gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına söz istemiş olan dört sayın üyeyi arz etmiştim. 
Birinci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'i davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Güner. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, bildiğiniz gibi, süreniz 10 dakikadır. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşülmek

te olan Hükümet tezkeresi konusunda şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Gerçekten de, burada benden önceki konuşmacılardan bazılarının belirttiği gibi, önümüzde 
bulunan Hükümet tezkeresinin zamanlamasını ve ihtiva ettiği iki madde arasındaki ilişkiyi an
lamak güçtür. 
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Şöyle düşünüyoruz: Aylardır, Bosna-Hersek'teki insanlık dışı trajediden, soykırımdan, yüz-
binlerce insanın öldürülmesinden ve evinden barkından edilmesinden söz ediyoruz; bunlar, her 
gün, televizyonlarda, radyolarda, basın yayın organlarında yer alıyor; ondan sonra önümüze 
birden bire Somali konusunda bir Hükümet tezkeresi geliyor. Bunu, gerçekten de kamuoyuna 
anlatmak son derece güçtür. Hükümet, niçin, aylarca, bütün dünyanın üzerinde önemle dur
duğu, tarihî, dinî, kültürel yakınlığımız dolayısıyla bizi birinci derecede ilgilendiren Bosna-Hersek 
konusunda herhangi bir girişimde bulunmuyor da, iki gün öncesi alınan bir kararı alelacele 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirerek, Somali'ye asker gönderilmesi konusunu gün
deme getiriyor ve bu konuya, Bosna-Hersek gibi, gerçekten de Türkiye'nin üzerinde çok önemle 
durması gereken bir konuyu alet ediyor; bunu anlamak mümkün değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Somali, hemen hemen Türkiye büyüklüğünde, 
8,5 milyon nüfusa sahip, tipik bir üçüncü dünya ülkesi; Afrika'nın en kuzeydoğu ucunda yer 
almakta, Aden Körfezi ile Hint Okyanusu kıyısında stratejik bir bölgede bulunmakta. Nüfu
sunun yüzde 99'u Müslüman; bu bakımdan da bizi yakından ilgilendirmesi son derece tabiî
dir. Bu ülkede, erkeklerde ortalama ömür 47, kadınlarda 43'tür. Millî gelir, kişi başına 200 do
lar civarında; gayri safî millî hâsılası sadece 1 milyar dolar; yani, son derece yoksul bir ülke. 

Osmanlıların bu ülkeyle ilk temasları 16 ncı yüzyılda olmuş; 19 uncu yüzyılda da kuzey 
eyaletlerini himayeleri altına almışlar, buraya silah ve danışmanlık yardımı yapmışlar. 1977'de 
patlayan. Etiyopya savaşı sonucunda, Etiyopya'da yaşayan 1,5 milyon Somalili, hepimizin anım
sayacağı gibi, trajik bir şekilde ülkelerine göç etmişler ve 1960'da bağımsızlığını kazanan bu 
yoksul ülke, devamlı olarak ekonomik, siyasî ve sosyal krizler içinde bocalamış durmuş; ihti
laller birbirini izlemiş ve uygulanan sosyalist bir ekonomi, sosyalist bir sistem, bu ülkeyi daha 
da yoksul hale getirmiş. Nihayet, 1991 yılında yapılan bir ihtilalle Farrah Aıdıd idareyi eline 
almış; klanlar, kabileler arasındaki savaş sürüp gitmekte, buraya yapılmak istenen insanî yar
dim engellenmekte. 

Tabiî, bütün bunları, Türkiye gibi, aynı şekilde nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan, 
16 ncı yüzyılda burayla temas kurmuş bir milletin, memleketin anlamaması mümkün değil. 

Biz, sadece Somali'de değil, dünyanın her tarafında vuku bulan ve maalesef bulacak da 
olan bu gibi olaylara Türkiye'nin sessiz, suskun kalması fikrinde değiliz. 

Tabiî ki, Türkiye, bu Müslüman ülkeye insanî yardım konusunda elinden geleni yapmalı
dır. Ancak, burada bazı arkadaşlar da ifade ettiler, niçin şu ülke veya bu ülke de, diğer bir 
ülke değil? Bu konu üzerinde önemle durmak zorundayız. 

Ayrıca, şu hususu özellikle.Hükümetin dikkatine sunmak istiyorum: Son yıllarda dünya
da önemli bir gelişmeye şahit olmaktayız. Bu gelişme de, Birleşmiş Milletlerin, gittikçe artan 
bir ilgiyle, dünyanın değişik yerlerindeki, sıcak bölgelerindeki olaylara müdahale etme eğilimi
dir. Bu gibi kararları alırken, bu kararların ileride hangi ülkeye yönelik olacağı da peşinen bi
linmemektedir. Bosna-Hersek konusunda olduğu gibi, maalesef bu olayları etkileyecek gücün 
elimizde olmadığı da görülmektedir. Bu bakımdan, bu gibi inisiyatiflerin günün birinde her-

_ kesin başına gelebileceğini de düşünmek ve ona göre tedbir almak zorundayız. Bu cümleden 
olarak da, Birleşmiş Milletlerin bu gibi müdahale kararlarına esas teşkil edecek sağlam temel
leri ve ilkelerin tespiti öncelik kazanmaktadır. Bu hususu, taşıdığı önem ve risk bakımından 
huzurlarınızda bilhassa ifade etmek istiyorum. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Somali'ye Türk askeri gönderilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisince alınacak kararı -ki, ben bu karara karşı çıkmıyorum- kamuoyuna anlat-
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mamız son derece zordur. Biraz önce de, söylediğim gibi, burada alınacak bir karar, âdeta, 
Türk Milletine empoze edilmiş olacaktır. Soruyorum; Türkiye'de kaç kişi, Somali'yi tanımak
ta ve orada yaşanan insanlık dışı dramın, trajedinin, açlığın, ülke içinde vuku bulan çatışmala
rın farkındadır? Ama, bugün, yolda herhangi birini çevirip, nerede insanlık katliamı olmakta, 
nerede insanlık dışı hareketler cereyan etmekte ve soykırım uygulanmakta diye sorsanız, her
kesin vereceği cevap, Bosna-Hersek olacaktır. Sayın Hükümet, aylarca önce buraya getirmesi 
gereken Bosna-Hersek'e müdahale ve asker göndermek için izin alma kararını, bugün, sadece 
Somali'ye asker gönderme yetkisi almak için, yani bu kılıf altında Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirebilmektedir. Bunu son derece mantıksız ve tutarsız bir davranış olarak burada açık
lamak zorundayım. * 

Hepimizin bildiği gibi, Bosna-Hersek konusu, 1 Mart 1992 tarihinde Bosna-Hersek'te ya
pılan referandum sonucu, bu ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinden sonra gelişen olaylar so
nunda bir vahşet halini almış ve Bosna-Hersek bir kan gölüne çevrilmiştir. Biz bu konuyu da
ha önce Yüce Meclise arz etmiştik; benden önce Sayın Mimaroğlu arkadaşım da burada bah
settiler. Bu konuyu, Avrupa Konseyinde de ele aldık, diğer uluslararası forumlarda da dile ge
tirdik. Bosna-Hersek konusunda bütün bu uluslararası temaslardan edindiğimiz intiba, maa
lesef, Avrupa'nın ve batının bu konuda herhangi bir girişimde bulunmak niyetinde olmadığı 
şeklindedir; bunu da bu kürsüde daha önce de ifade etmiştim. 

Bosna-Hersek'teki trajediyi, bırakınız Boşnakları, bir Sırp papazının ağzından kısaca şu 
şekilde özetlemek mümkündür: "Bugüne kadar 120 binden fazla Boşnak öldürülmüş ve 2 mil
yondan fazla insan, evini, yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmış, 30 binden fazla kadının 
da ırzına geçilmiştir." 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konuda bizzat Sırplar tarafından yapılan bu açıklamalara 
rağmen, maalesef, ne Hükümet ne Avrupa ne de Batı, bu konuda herhangi bir girişimde bu
lunmuştur. Hükümet, bazı teşebbüslerde bulunmuştur; evet, doğrudur; ama, önemli olan, ne
tice almaktır. 

Sayın Bakan, biraz önce, "yani, buraya karayoluyla asker mi gönderelim, tek başımıza 
müdahale mi edelim?" diye ifade ettiler. . ' ' 

Böyle bir şey isteyen yök zaten; bunun yollan var. Somali için, Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyinden nasıl böyle bir asker gönderme yetkisine ilişkin karar çıkarılmış? Mademki 
Türkiye bu işin liderliğine soyundu, Türkiye'de verilen hava bü oldu, siz de böyle bir karar 
çıkması için uğraşsaydınız. Halbuki, dışarıda bu havanın en ufak etkisi yoktur arkadaşlar; biz 
bunu, dışarıda bizzat gözlemledik. Türkiye'de, "Avrupa'da bu konuyu Türkiye götürüyor, li
derliğini Türkiye yapıyor" havası verilmiştir; ama, bundan en ufak bir eser, bunda en ufak 
bir gerçek payı yoktur. Zaten netice de bunu açıkça göstermektedir. Hükümet, bu konuda bu 
kadar başarısız kalmıştır. 

Bakın, size enteresan bir olayı anlatayım: O toplantıda bulunmuş olan arkadaşlarım ha
tırlayacaklardır ve Sayın Dışişleri Bakanımız da oradaydı. Avrupa Konseyinin kasım ayı başın
daki bir toplantısında, Avrupa Konseyi Asamblesi olarak biz bir karar aldık. Bizim de çabala
rımız sonucunda bu karara, ambargoyu delen ülkeleri Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli
sinden atma yetkisi koyduk, bu kararı aldık ve bakınız, bir İngiliz milletvekili, Lord Firsberg 
o toplantıda -ki, o toplantıda Bakanlar Komitesi Başkanlığını Sayın Hikmet Çetin yapmaktaydı-
Sayın Çetin'e hitaben aynen şunları söylemiştir: "Bugün Bosna-Hersek'te erkeklerin testisleri 
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parçalanmakta, yok edilmektedir. Bu insanlık dışı dram karşısında siz hükümetlerin hiçbir şey 
yapmayacağına kanaat getirmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan da biz, bu sabah, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisinde, eli kolu tutulmuş, bağlı kalmış insanlara karşı silah yardımına de
vam eden ülkeleri hedef alacak surette, ambargoyu delen ülkeleri, bu Meclisten atnia kararı 
almış bulunuyoruz; çünkü, siz hükümetlerin hiçbir şey yapmayacağını bilmekteyiz." 

Bu söz, gerçekten, o anda Bakanlar Komitesi Başkanlığını yapmakta ve bu sorumluluğu 
yüklenmekte olan Türkiye'ye de söylenmiş bir sözdür. 

Hükümet tezkeresindeki yanlışlığa dikkatinizi çekmek istedim. Hükümet, Bosna-Hersek 
konusunda o kadar duyarsızdır ve bu konuyu, Somali'ye asker gönderilmesi konusuna o ka
dar alet etmektedir ki, Bosna-Hersek konusunu, Hükümet tezkeresinde 1 inci madde olarak 
sunmayı bile düşünememiştir. Zaten bu konunun tamamen sunî olduğu,, hiçbir.hukukî ağırlı
ğının olmadığı, bir kıymeti harbiyesinin olmadığı açıktır. Çünkü, 2 nci maddede talep edilen 
yetki, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir müdahale kararı aldığı takdirde uygula
nacaktır ve bugüne kadar öyle bir karar alınmamıştır, şu ortamda da öyle bir karar alınacağı 
varit görülmemektedir. Bunu, bugün bizzat Sayın Başbakanın gazetelerdeki ifadelerinden mü
şahede ettim. 

Sayın Dışişleri Bakanı, Somali'ye asker gönderilmesini, Bosna-Hersek'e müdahale etme
de yardımcı bir faktör olarak belirttiği zaman, gazeteciler Sayın Başbakana soruyorlar ve ga
zetelerde okuduğum kadarıyla Sayın Başbakan da, "Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yinin kararına bağlıdır; böyle bir şey "de şu anda yoktur" diyor haklı olarak. 

Demek ki, bu, tamamen şeklî, hukukî ağırlığı olmayan bir karar oluyor ve bu, tamamen 
göstermelik olarak, vatandaştan, kamuoyundan gelecek tepkiyi önlemek için buraya ilave edil
miş bir madde. , 

Biz, aylarca Türk kamuoyunu meşgul eden Bosna-Hersek gibi hassas bir konuda, orada 
yüzbinlerce Müslüman katledilirken buna seyirci kalan Hükümetin, iki gün önce alınmış bir 
karar çerçevesinde, Somali'ye asker gönderilmesi bahanesiyle bunu bu tezkereye ilave etmesini 
hayretle karşılıyoruz, bunu elim bir olay olarak niteliyoruz. 

Ayrıca, bu 2 nci maddede, Birleşmiş Milletler Barış Gücüne asker gönderilmesinden, kat
kıda bulunmaktan söz edilmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, böyle bir barış gücü halen mevcuttur ve bildiğiniz gibi, Türk 
Hükümetinin taleplerine rağmen, bu barış gücüne Türk askerleri dahil edilmemiştir; biraz ön
ce Sayın tnan'ın bahsettiği nedenlerle. Bu konuda Türkiye'nin teşebbüsleri de akim kalmıştır. 
Bu bakımdan, şimdi bunu tekrar geriye getirip, buraya ilave etmenin hiçbir hukukî ağırlığı kal
mamaktadır. 

Şimdi, çok haklı olarak Sayın Dışişleri Bakanı burada dediler ki, "Tamam, hepiniz konu
şuyorsunuz, gayet güzel tenkitlerinizi yapıyorsunuz; ama, bir de neler yapılması gerektiğini söy
leyin, biz de istifade edelim." 

BAŞKAN — Sayın Güner, 15 dakika oldu. 
ENGÎN GÜNER (Devamla) — Hemen bitiriyorum. 
Bosna-Hersek konusunda yapılması gerekenleri, temel noktaları şu şekilde vurgulamak 

mümkündür: 
Ambargo konusunda mutlaka çift taraflı davranmak gerekmektedir. Sırbistan'a ve Kara

dağ'a, ambargoyu, şiddetle, büyük titizlikle uygularken, aynı ambargonun Bosna-Hersek'e 
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uygulanması son derece yanlıştır; yani, bir adamın eline silah veriyorsunuz, öbürünün de elini 
kolunu bağlayıp, o adamın önüne koyun gibi yatırıyorsunüz!.. Bu, mümkün değildir. Bunun 
için, ambargonun Bosna-Hersek'e uygulanmaması, kaldırılması gerekmektedir. 

İkincisi, Sayın Dışişleri-Bakanı ne kadar askerî teorisyen, onu bilemiyorum; ama, bir ha
va harekâtının bu hususta etkili olacağı konusunda dünyada bir kanaat vardır. Vakit geçiril
meden Bosna-Hersek üzerindeki hava sahası etkili bir şekilde yasaklanmalıdır ve sınırlı bir ha
va harekâtıyla, Sırp topçu mevzileri dövülmek suretiyle de, bir müdahale gerçekleştirilebilir. 
Bu konuyu sadece biz söylemiyoruz. Bakınız, dün gece televizyonda izledim, Hollanda Dışiş
leri Bakanı, aynı konuda, artık Bosna-Hersek'e askerî müdahalenin kaçınılmaz olduğunu ve 
-şurası çok önemlidir- bu konuda Hollanda'nın; yani askerî müdahale talebinde bulunan Hol
landa'nın yalnız bırakıldığını ifade ediyor, Türkiye'den de söz edilmiyor. Ayrıca, Batı Avrupa 
Birliği Genel Sekreteri de, aynı görüşe gelmiştir; Bosna-Hersek'e askerî müdahaleden yanadır. 

"Yapılması gerekenler nelerdir?" dediler de, o balamdan arz ediyorum; bu konuda diğer 
önemli bir husus da şudur: Türkiye, derhal bir İslâm zirvesini toplantıya çağırmahdır. Sayın 
Mimaroğlu, "Bosna-Hersek Dışişleri Bakanıyla Strasburg'ta görüştük, acilen temasa geçtik, 
bu yardımı sağladık" dediler. 

Bunu takdirle karşılıyoruz. Bu hususta, naçizane, bizim de başka kanallardan yardımımız 
olmuştur. Bize, orada Bosna-Hersek Dışişleri Bakanının açıkça söylediği şudur: "Bize nakit 
verin; bu nakitle, bize gereken her şeyi temin ederiz." Bunu, Türkiye'nin, bir an önce yapması* 
gerekmektedir. 

Silah yardımının mümkün olmadığı söyleniyor, "ambargo var, Amerika var, Birleşmiş Mil
letler var..." deniyor. Peki, ambargo konmadan önce -böyle bir talep de vardı- acaba Türkiye 
niçin silah yardımı yapmaktan imtina etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir. * 

Boşnaklara maddî yardım yapmalıyız. 
Sırp yayılmacılığına karşı -ki, bugün Makedonya, Kösova ve Sancak da maalesef tehlike 

altındadır ve önümüzdeki günler büyük riskleri beraberinde getirmektedir- diğer komşu ülke-, 
lerle, süratle askerî anlaşmalar yapılabilir; mesela, Bulgaristan ve Arnavutluk'la. 

Ayrıca, "biz, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki alıyoruz" deniyor. Biz 
de daha önce yetki aldık; 107, 108 ve 126 sayılı kararlar, yurt dışına asker gönderilmesi konu
sunda, daha önce Akbulut Hükümeti zamanında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınmış 
kararlardır. 

Sayın Başkan, müsamahanızı daha fazla istismar etmek istemiyorum; ancak, şunu belirt
mek istiyorum: Biz burada, bu konuda, bütün çarpıklığına, bütün anlaşılmadığına ve kamuo
yunu ikna etmedeki güçlüğümüze rağmen, olumlu oy kullanacağız. 

İSMET ATTİLA (Afyon)— Siz kimsiniz? 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Ben ve 15 arkadaşım. 
Ancak, bu konuda alınan kararı da takip edeceğiz, bunun ısrarlı takipçisi olacağız. Bura

da, Bosna-Hersek'e asker gönderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinden, yetki almakta
sınız; bu yetkiyi nasıl kullanacağınızı hep beraber göreceğiz ve bu konuyu sık sık gündeme ge
tirmeye devam edeceğiz. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şahsıyla uğraşmanın da, bize herhangi bir 
yarar getireceği kanaatinde değilim; bu, yanıltıcı olabilir. 

Türkiye'nin dış politikasını çok daha geniş kapsamlı, sağlam esaslara dayanan noktalar 
üzerine inşa etmek gerekmektedir, bunu şahıslara bağlamak doğru olmaz kanaatindeyim. 
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Türkiye'yi önümüzdeki günlerde çok çetin dış sorunların beklediğini ve Türkiye'ye, en başta 
Yüce Meclise, dış politika konusunda gerçekleri anlatmanın, Azerbaycan, Kıbrıs, Bosna-Hersek 
konusunda Türkiye'nin yapması gerekenleri açık seçik ortaya koymanın gerekli olduğu kanaa
tindeyim. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Tezkere üzerinde şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak için, Tokat Milletvekili Sayın İbra

him Kumaş'a söz veriyorum. 
Buyurun. 
ÎBRAHÎM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi 

Millet Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Millet Partisi ve kişisel olarak, Somali ve Bosna-Hersek konusunda Yüce Meclise görüşle
rimi ifade edeceğim. 

Değerli üyeler, böyle önemli bir konuda, Mecliste temsil edilen bütün partilerin genel baş
kanları, Meclis kürsüsünden eşit şekilde yararlanarak, görüşlerini ifade imkânı bulmalıydı. Mec
liste grubu bulunan partileri, bu yanlışlığı kısa zamanda düzeltmeye çağırıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir iki yanlışlığı daha ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, yanlış emsal 
olmaz. Sayın Demirel yanlış yaptı diye, Asiltürk de yanlış yapamaz, kimse yanlış yapamaz. 
Yanlış yapabilir; ama "Sayın Demirel yanlış yaptı, bana da icazet doğdu" demek olamaz. O 
yanlış Demirel'i bağlar. 

Değerli arkadaşlar, dış politika konusunda bazı arkadaşlarımız maalesef hissi konuştu bu
rada; Dışişleri Bakanımız da, maalesef zaman zaman buna katıldı. 

Hissiyatın, demagojinin ve şovun yeri yoktur. Dış politika millî bir meseledir, bu konuda 
bütün Meclisin bir mutabakatla meseleye sahip çıkması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetin tezkeresinde -sadece Somali ve Bosna-Hersek'Ie değil- bir 
üçüncü madde daha ekleyebiliriz; çünkü, ikinci maddede, bir üçüncü madde daha var. Nedir 
bu? Yugoslavya Cumhuriyetleri konusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınabi
lecek güç kullanma kararlarına katılmak; Balkanlarda yeni bir çatışma olması halinde... De
mek ki, Makedonya, Kosova, Sancak ve Üsküp'te sıcak bir savaş tehlikesi var; Türkiye'yi de, 
dünyayı da ilgilendiren çok kötü bir konuma doğru gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ben burada bir gazeteden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Baka
nının, Dışişleri Bakanlığımıza gönderdiği mektubun bir pasajını okuyorum: 

"Somali'deki durum feci bir hal almaktadır. (ABD Dışişleri Bakanlığı ifade ediyor) Önü
müzdeki günlerde ölümlerin daha da artması beklenmektedir. Bu durumda, biz ABD Hükü
meti olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurup, ortak güç gönderme kararı çı
karmak istiyoruz, Böyle bir gücün oluşturulması halinde, sizin de katkınızı umut ediyoruz." 

Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye Dışişleri Bakanlığına gelen mektuba, Sayın Çe-
tin'in cevabını okuyorum: "Somali konusunda Birleşmiş Milletlere başvurmamız önemlidir. 
Böyle bir misyona katkıda bulunmayı biz de isteriz; ancak, Bosna-Hersek'teki insanlık dramı
na müdahale edilmediği bir dönemde Somali'ye asker gönderilmesi konusunun Türk kamuo
yunda bir çitfe standart duygusu yaratacağından endişe duyarız." 

Sayın Dışişleri Bakanıma soruyorum: Sadece Türkiye kamuoyu mu endişe duyuyor? Sa
yın Dışişleri Bakanımız ve Hükümetimiz endişe duymuyor mu? (SHP sıralarından "ne alakası 
var?" sesleri) . 

— 267 — 



\ 

T.B.M.M. B : 36 8 .12 . 1992 O : 1 

Vardır alakası. Yani, 2 nci maddeyi kamuoyunu tatmin etmek için mi koyduk acaba? 
Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemiz, bugün çok ciddî ve hayatî dış politika meseleleriyle 

karşı karşıya bulunmaktadır. Almanya'da işçilerimiz şehit edilmekte, aşağılanmakta, baskı ve 
tehditlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Kıbrıs, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu son kararla, çok tehlikeli bir maceraya sürük
lenmektedir. Kıbrıs'ı 1974 öncesine, yeni bir Bosna-Hersek felaketine götürecek bu karan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Hükümet protesto etmeli ve tanımamalıdır. 

Hindistan'da Müslümanlığa ve İslam Dinine karşı tecavüzler artmış, yüzlerce insan şehit 
ve telef olmuştur. 

Türkiye, Kuzey Irak'taki ve Kafkasya'daki problemlerle karşı karşıyadır. 
Bosna-Hersek'te durum bütün vahametiyle devam ederken, Türkiye, Somali'ye asker gön

derme meselesiyle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler kararma uygun ola
rak Somali'ye asker göndermesi konusunda, Meclisinden karar alması istenmektedir. 

Oysa, böyle önemli bir konuda Meclisin, sadece Hükümeti, parti başkanlarını veya grup 
başkanvekillerini dinlemekle yetinmeyerek, Batı parlamentolarında görüldüğü gibi, yeminli bi
lirkişilerin görüş ve düşüncelerini alarak, Somali'de bir askerî harekâta gerek olup olmadığı 
ve Türkiye'nin böyle bir harekâtta başarısının, kayıplarının ve kazançlarının ne olacağı konu
sunda bir araştırmaya ve aydınlatılmaya ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu, üzerinde tetkik yapılmamış ve alelacele Melise getirilmiş bir konudur. Birleşmiş Mil
letler görevlilerince, harekâtın zor geçeceği ifade edilmektedir. Kayıplar verileceği ortadadır. 
Bu bakımdan, Meclisin bu konuda aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. 

Somali'ye insanî gayelerle yardımı düşünen Batı ve onun sözcüsü durumundaki Birleşmiş 
Milletlerin, Bosna-Hersek'teki felakete mani olması şarttır. Bosna-Hersek bizim acımızdır; ama 
orada yapılanlar da insanlığın yüzkarasıdır arkadaşlar. 

Türkiye'yi yönetenler, Bosna-Hersek'te yaşanan faciayı önlemek amacıyla, ne Batı dün
yasını ne islam dünyasını ne de Türk dünyasını harekete geçirebilmişlerdir. Bu dehşet verici 
hareketsizlikte, Türkiye'yi yanlış idare etmekte direnenlerin kabahati büyüktür. 

Türkiye için başlıca mesele, Bosna-Hersek'teki felaketi en kısa süre içinde, en etkili yol
larla önlemektir. Eninde sonunda bu davanın sorumlusu Türkiye'dir; çözmek de Türkiye'ye düşer. 

1. Türkiye, zaaflarını ve kuvvetlerini dürüstçe bilmek mecburiyetindedir. 
2. Türkiye'nin, ne Batı dünyasını, ne tslam dünyasını ne de Türk dünyasını kendi hayal 

dünyasında görmeye hakkı yoktur. 
3. Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki felaketi durdurmak için, ABD'nin, Batı'nın, tslam dün

yasının ve komşularımızın yardımına, işbirliğine, desteğine, en azından tarafsızlığına ihtiyacı 
vardır. 

Bunları sağlayabilen politika, gerçekçi, başarılı ve millî bir politika olabilir. Bunun dışın
da, Bosna-Hersek'te felaketi durduramayan, Mehmetçiğin gereksiz yere kanının dökülmesine 
sebep olacak, hayalci, maceracı politikalara asla itibar edilemez. 

Somali'ye asker gönderme konusu, belki de, Bosna-Hersek'tekİ felaketi önlemek için bir 
fırsat haline gelebilir. ABD'ye, Somali'de vereceği destek karşılığında, başkaca sağladığı ve sağ
layabileceği imkân ve avantajlar karşılığında, Bosna felaketinin önlenmesini ve diğer konuları 
talep etmeliyiz. Madem ABD bizden Somali'ye asker göndermemizi istiyor, biz de ABD Bir
leşmiş Milletlerden, Somali'ye karşı Bosna'yı takas etmeliyiz. 
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Hükümetin, Bosna-Hersek müdahalesine müzahir olacağı garantisini alması şartıyla, So
mali'ye asker gönderilmesine "evet" diyebiliriz. Aksi halde, bu yolda hiçbir işaret bulunmadı
ğı için, Somali'ye asker gönderilmesi kararına karşıyız. 

Değerli milletvekilleri, hepinizi partim ve şahsım adına saygıyla selamlarım. (DYP sırala
rından "oy verecek misin?" sesleri) 

Hükümet bu konuda garanti veriyorsa, oyum "evef'tir, vermiyorsa "hayır"dır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Sayın milletvekilleri, tezkere üzerindeki görüşmelerin açıklığa kavuşmadığı; açıklığa ka-

/ vuşması için görüşmelerin uzatılmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan konu açıklığa kavuşmamıştır. Sayın Bakan, sorduğumuz sorulara, "ce
vap vermek zorunda değilim" diyerek bazı soruların cevapsız kaldığını bizzat ifade etmiştir. 
içtüzüğün 73 üncü maddesi gereğince görüşmelerin devamına karar alınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Bahaddin Elçi 
Malatya Bayburt 

Hüsamettin Korkutata Şevket Kazan 
Bingöl Kocaeli 

Fethullah Erbaş 
Van 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, önergeyi 4açıklamak için söz istiyo

rum. 
BAŞKAN —< Sayın Asiltürk, malum, bü kabil görüşmelerde, bu kabil önergeler, söz hak-

ki tanınmadan, gruplara, şahıslara ve önerge sahiplerine söz verilmeden, okunup oylanıyor. 
Uygulama böyledir; o bakımdan size söz verme imkânım yok. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Demirel'in şahsıma yönelttiği sözlere cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demirel'in zatı âlinize yönelttiği, şahsınızla ilgili şeylere cevap bura
dan geçmez. O husus, bildiğiniz usul maddelerinden veya usul yollarından aranabilir, öyle bir 
müracaatınız olursa, onu da yine usulü dairesinde muameleye koyarız; ama şu anda bu önerge 
dolayısıyla söz verme imkânım yok. 

Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, acaba Sayın Hükümet, görüşmele

rin yeterli olduğu kanaatinde mi? 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, takdir buyurursunuz; Sayın Hükümetin de yeterli görüp gör

mediğini sormak gibi bir uygulamamız, usulen yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Belki yeterli bulmuyordur Sayın Hükümet. 
BAŞKAN — Siz, hatır hukuku içinde zaten karşılıklı soruşuyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, 61 inci maddenin üçüncü fık

rasına göre, oturduğum yerden soru soracağım. 
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SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Oylamaya geçtiğiniz zaman müzakereyi devam ettiri
yorsunuz; usul bakımından yanlıştır. , 

BAŞKAN — Doğrudur efendim; ama devam ettirmiyorum. Sadece, sayın üyenin niçin 
ayağa kalktığına bakıyorum ve kulak veriyorum; hak vermiyorum, söz de vermiyorum, oyla
mayı tamamlıyorum. 

Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkanım, 61/3... 
BAŞKAN — ...Sayın Ergüder, 61/3, arz ettiğim gibi, kısa bir styz söylemek isteyen sayın 

üyeye yerinden söz hakkı tanımayı gerektirir; ama soru sormayı değil; ona göre buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, daha evvel Sayın Dışişleri Bakanı

ma bir sual tevcih ettim; Sayın Başbakanımız araya girince, sualim durdu. Şimdi istirham edi
yorum; Sayın Dışişleri Bakanımızı çok seviyoruz; ama Parlamentoda göremediğimiz için, su
aller sormak mecburiyetinde kalıyoruz. Acaba, lütfettikleri bu tezkereyle, yeni bir yetki mi isti
yorlar, destek mi istiyorlar? Sualim bu kadar. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Tezkerede yazılı Sayın Başkan. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) •— Sayın Bakana niye bakıyorsunuz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Efendim, ben burada kıpırdayan veya bir şey söylemek isteyen herkese baka

rım; zatı âlinize de baktığım gibi, Sayın Mahramlı. Sayın Bakan, kendisi bir şey söylemek ister 
mi diye baktım. Usulü ifade ettim: Yerinden kısa bir söz söylenir; soru sorulmaz; ama, Sayın 
Ergüder'in, Sayın Bakana sorduğu soru karşılığında, Sayın Bakanın söyleyecek sözü varsa, o 
imkânı da elinden almam haksızlık olur. Onun için baktım. Değil mi efendim?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETlN (Gaziantep) — Efendim, tezkerede gayet açık; 
izin isteniyor. 

BAŞKAN — Efendim, tezkerede gayet açık; izin isteniyor. 
Sayın milletvekilleri, bazı sayın üyeler tarafından, tezkere metni üzerinde değişiklik yapıl

masını öneren iki yazılı müracaat Vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Görüşülmekte olan Hükümet tezkeresinin 1 inci maddesinin sonuna, "üzere askerî birlik 
hariç, her türlü insanî yardımın yapılmasını" ve son paragrafın doğrudan doğruya 2 nci mad
deye bağlanmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Oğuzhan Asiltürk Fethullah Erbaş 
Malatya Van 

Ömer Faruk Ekinci Ahmet Arıkan 
Ankara ' Sivas 

• . • ' v • • 

Kâzım Ataoğlu ' . - ' • ' Lütfü Esengün 
Bingöl Erzurum 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

BAŞKAN —- Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Görüşülmekte olan Hükümet tezkeresinin 1 inci maddesindeki "Somali'ye yardımc
ın, askerî yardım ve birlik gönderme hariç, her türlü insanî yardımın yapılması şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

2. Aynı şekilde son paragraftan "lüzum" kelimesinin çıkarılmasını, bunu müteakip, "hu
dut, şümul ve zamanı" ifadesinden sonra gelen "Hükümetçe" ifadesinin çıkarılarak, yerine, 
"Türkiye Büyük Millet Meclisince" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Oğuzhan Asiltürk . Şevket Kazan 
Malatya Kocaeli 

Fethullah Erbaş Ömer Faruk Ekinci 
Van Ankara 

Kâzım Ataoğlu Lütfü Esengün 
BingöL Erzurum 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle Başbakanlık tezkeresi üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. Şimdi, ayrı ayrı'oylarınıza sunacağım tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Uluslararası camia tarafından yapılan insancıl yardımların açlık çeken Somali halkı
na ulaştırılabilmesini sağlamak için Somali'de Güvenlik Konseyi Kararını desteklemek, söz ko
nusu Kararın 11 inci işlem maddesindeki çağrıya uymak ve Somali'de sulh ve güvenin yeniden 
tesisine katkıda bulunmak; 

2. Bosna-Hersek'de süregelen insanlık trajedisine çözüm getirmek ve insancıl yardım ulaş
tırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 743 sayılı Kararıyla eski Yugoslavya'ya 
ve bu kapsamda Bosna-Hersek'e gönderilmesi kararlaştırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücüne 
(UNPROFOR) ve Bosna-Hersek ve diğer eski Yugoslavya Cumhuriyetleri konusunda Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyince alınabilecek güç kullanma kararlarına katılmak; 

Üzere, lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin 
verilmesini takdirlerine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylanacak iki maddenin de açık oylama şeklinde kara
ra bağlanmasını öneren müteaddit imzayı havi mürcaatlar vardır, imzalar ve teklif aynı mahi
yette olduğu için, okuttuktan sonra, her iki madde için de aynı usulü birleştirmek suretiyle 
karara bağlayacağız. 

Şimdi, bu açık oylama isteyen önergeleri okutuyorum ve önergedeki imza sahiplerini ara
dıktan sonra oylarınıza başvuracağım: ~ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tezkerenin 1 inci maddesindeki oylamanın açık olarak yapılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Şevket Kazan 
' Kocaeli 

Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Melih Gökçek 
Ankara 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

BAŞKAN — Şevket Kazan?.. Burada. 
Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Ahmet Fevzi tnceöz?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Mukadder Başeğmez?. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Melih.Gökçek?.. Burada, 
Musa Demirci?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Zeki Ergezen?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Musa Demirci 
Sivas 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Böylece, 15 imza sahibinin mevcudiyeti tespit edilmiş bulunmaktadır. 
İfade ettiğim gibi, her iki önergede aynı mahiyettedir. Bu önergeler üzerine, oylamanın, 

açık oylama şeklinde yapılmasına karar verebilmek ve açık oylamanın da hangi şekilde yapıla
cağını tespit etmek için oylarınıza müracaat edeceğim. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pu
sulası atması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Adı okunan sayın üyenin 
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kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulasını atması suretiyle yapılacak oylama kabul edilme
miştir. 

Şimdi, diğer usulü oylarınıza sunuyorum: Açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin aya
ğa kalkarak, "kabul", "ret", "çekinser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu suretle, açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılarak üyelere takdim edilecek 
ve sayın üyeler basılı oy pusulalarını bu kutulara atacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, tezkerede, iki oylama yapılmasını gerektiren iki izin istemi bulundu
ğu için, zaman tasarrufu düşüncesiyle, İçtüzüğün 121 inci maddesinin imkân verdiği bir uygu
lamayı öneriyorum: "Madde 121. — Birden fazla husus hakkında açık oylama yapılması gere
kiyorsa, açık oylama işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara aynı zamanda atılması sure
tiyle de yapılabilir". İçtüzük, Başkanlığa bu takdir hakkını ve bu uygulama imkânını vermiş
tir. Bununla birlikte, bu uygulamayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Şimdi, tezkerede yer alan iki ayrı maddenin, ayrı oy kutularına, ayrı ayrı oylar atılması 
suretiyle açık oylamasını yapıyoruz. 

Oy kutuları dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Oy vermeyen sayın üye kadı mı?.. Kalmadığına göre, oy verme işlemi tamam

lanmıştır. Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmı

na geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, 
partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüs
lerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirci ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/13) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 1.12.1992 tarihli 33 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, parti
zanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüslerini 
zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkın
da, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden biri, siyasî parti 

grupları adına birer milletvekili ile, Başbakan veya bir bakan konuşabilecektir. 
Alınan karar gereğince, konuşma süreleri; önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve Hükü-

, met için, 40'ar dakikadır. 
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önerge sahibi olarak kim konuşacak?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — önerge sahibi ve grup adına Sayın Elkatmış konuşacak-* 

Iardır. 
BAŞKAN — Buyurun-Sayın Elkatmış. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; partimizce, Hükümet hakkında verilen gensoru önergesiyle ilgili olarak partimiz gö
rüşlerini belirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grubumuz adına he
pinizi saygıyla selamlarım. , 

Değerli arkadaşlar, "KİT" diye anılan Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Türkiye Cumhuriye
tiyle birlikte kurulmuşlardır. Bu kuruluşlar, milletimizin en değerli mal varlıkları olup, Hükü
mete, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletvekillerine tevdi edilmiş emanetlerdir. Ortun içindir 
ki, bu emanetleri koruyup kollamak, muhafaza etmek, hepimizin görevidir. Milletimizin çok 
büyük fedakârlıklarla meydana getirdiği bu kuruluşlar, cumhuriyetin ilk yıllarından beri, ül
kemiz ekonomisine ve millî hasılamıza çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. 

KİT'ler, 1990 yılında; alıcı fiyatlarıyla, gayri safi millî hâsılaya 43 trilyon 464 milyar 487 
milyon lira katkıda bulunmuştur. Ayrıca, maliyet değeri 55 trilyon 394 milyar liralık üretim 
ve yapılan mal ve hizmet satışlarından dolayı da 79 trilyon 739 milyar lira safî satış hasılatı 
elde edilmiştir. 

KİT'ler, 1990 yılında vergi yükümlüsü olarak da, 12 trilyon 556 milyar 750 milyon lira 
ve aracı olarak da 5 trilyon 63 milyar 618 milyon lira olmak üzere , toplam 17 trilyon 620 mil
yar 368 milyon lira Hazineye katkıda bulunmuşlardır. Keza, aynı yıl 4 trilyon 792 milyar 180 
milyon liralık da döviz sağlamışlardır. Yine bu dönemde, memur, sözleşmeli ve işçi olarak da 
711 530 kişi istihdam edilmiştir. 

Yokluk ve kıtlık, bu millî müesseselerce giderilmiştir. İşsizlik meselesi bu müesseselerce 
aşılmıştır. KİT'ler, varlıklarıyla, üretimleriyle ve kaliteli mal üretmeleriyle, milletimizin ve dev
letimizin güven kaynağı olmuşlardır. '•'">.• 

1989 yılına kadar -ki, bu yıl da dahildir- âdeta altın yumurtlayan bir tavuk gibi ekonomi
mizi ayakta tutan KİT'ler, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar, kötü yönetimler ve parti
zan tutumlarla yapılan yolsuzluklar neticesinde sürekli olarak ve yıldan yıla artan oranda za
rar eden müesseseler haline gelmişlerdir, öyle ki, KİT'lerin zararları bugün çok büyük ve teh
likeli boyutlara ulaşmıştır. KİT'lerin 1986 yılındaki dönem kârları 1 trilyon 374 milyar liray
ken, dönem zararları 159 milyar ve 1990 yılında da dönem kârları 5 trilyon 884 milyar, dönem 
zararları ise 5 trilyon 806 milyar liraya çıkmıştır. Görüldüğü gibi, sürekli olarak ve yıldan yıla 
artan oranda zarar etmişlerdir. Bunun neticesinde de siyasî iktidarlar ve özellikle bu Hükü
met, KİT'leri elden çıkarmak için bahaneler uydurmakta ve kamuoyu oluşturmaya çalışmak
tadır. 

Hükümet, başarısızlığın sorumluluğundan kurtulmak için, suçu KİT'lerin üzerine atmak
tadır. Sanki KİT'lerin yönetimi ve sorumluluğu kendisine ait değilmiş gibi bir hava içerisinde
dir. Enflasyon düşmedi mi, sebebi KİT'ler; bütçe açık mi verdi, sebebi KİT'ler; memura, işçiye 
hakkı verilmedi mi, sebebi KİT'ler; hâsılı, herşeyih sebebi KİT'lerdir. Biz, Refah Partisi olarak 
bu duruma "hayır" diyoruz. 

Bugün, ülkemizin sıkıntılarının, istikrarsızlığın, anarşinin ve enflasyonun sebebi, bizatihi 
Hükümetin kendisidir, kabahat KİT'lerde değil, KİT'leri bu hale getiren Hükümettedir. 
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Sayın Demirel, 20 Ekim seçimlerinden evvel meydanlarda, "KİT'Ierdeki yağma ve soygu
nu önleyeceğiz, kör kuruşun hesabını soracağız" demiştir. 

Peki, Sayın Demirel ve bu Hükümet, yağma ve soygunları önledi mi? Hayır. Kör kuruşun 
hesabını sordu mu? Hayır. Bilakis, soygun ve yağma daha da hızlandı, daha da çeşitlendi ve 
büyüdü, özellikle de bu işler, Hükümetin bilgi ve kararıyla ve bizzat bakanlarca yapılır oldu. 

Seçimlerden sonra ne oldu? Bu Hükümet kuruldu. Bugün iş başında bulunan Hükümet, 
Ortaklık Protokolünde ve Hükümet Programında KİT'lerle ilgili birtakım beyan ve taahhüt
lerde bulundu. 

Şimdi, Hükümet programına bakalım. Hükümet programının 19 uncu sayfasında, "Uy
gulanacak programın en önemli noktalarından birisini KİT reformu oluşturmaktadır" diye 
yazmaktadır; ama, ne yazık ki, bu reform hâlâ bugüne kadar uygulanamamıştır ve böyle atıl
mış bir adım da yoktur. 

Yine, "KİT'lerin kaynak açıkları büyük ölçüde yatırım programları ile yüksek maliyetli 
iç ve dış borçlanmalardan kaynaklanmaktadır" diyor. 

Teşhis güzel; ama, aynı şekilde iç ve dış borçlar alınmakta, borçlanmalar daha da büyü
mektedir. 

öte yandan "KİT'lere her aşamada yapılan politik müdahaleler keyfî olmuştur" deniyor. 
Bugün bu müdahalelerin boyutu büyümüştür, daha da" vahim bir hal almıştır. 
"Bu kuruluşlar büyük bir borç yükü altındadırlar. Zarar etmelerinin diğer önemli neden

leri ise, istihdam fazlalığı ve verimlilikteki düşüklüktür." 
Buraya böyle yazılıyor; ama, istihdamı artırıcı -seçim zamanlarında- işçi alımı yoluna gi

diliyor. 
"KİT'lerin bütçeye ve Hazineye yük olmaları önlenecektir. 
...görev tazminatı olarak bütçeden Ödeme yapılacaktır, 
KİT'lerin özel kanunları iptal edilerek, yeni bir kanunla, kamu hizmeti yapanlar hariç, 

tüm KİT'ler Türk Ticaret Kanunu kapsamına sokulacak ve anonim şirket şeklinde örgütlen
meleri sağlanacaktır. Oluşturulan anonim şirketler, sektör holdingleri bünyesinde toplanacak
tır. 

KİT'ler, politik ve bürokratik müdahalelerin dışına çıkarak, kendi organları kanallarıyla, 
iyi ve profesyonel bir yönetime kavuşturulacaktır. Bu kapsamda KİT'ler özerkleştirilerek, özel 
bir statüye kavuşturulacak ve bünyelerinde genel kurul, yönetim kurulu ve bunlarla sorumlu 
icra organları oluşturulacaktır. KİT reformunun temel stratejisi etkin bir yönetim için yeniden 
yapılanmadır. 

Yeniden yapılanma, özerkleştirme, yanında özelleştirmeyi de kapsayacaktır. Ancak, özel
leştirme bir amaç değil, bir araç olarak kullanılacaktır. Yani, 'Her ne pahasına olursa olsun, 
özelleştirme' veya bütçeye gelir sağlamak değil, ekonomide verimin ve rekabetin artırılması te
mel amaç olacaktır." Bugün tam tersi yapılıyor ve KİT'ler haraç mezat satılıyor. 

"özelleştirme, KİT'lerin malî bünyelerinin kuvvetlendirilmesi için de, araç olarak kulla
nılacaktır. Bu sayede, KİT'lerin yeniden yapılanması ve ekonomiye kazandırılmaları, bütçeye 
yük olmadan gerçekleştirilecektir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasına ve Türk halkına hizmet amacına yönelik statü özerk 
bir kurum kurulacak, KİT'lerin hisselerine sahip olacak holdinglerin hisse senetlerinin yüzde 
51*i bu kuruma devredilecektir. 
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KİT'lerle ilgili organizasyon 1990 yılının ilk yarısı içinde yapılacaktır" diyor; tarih de ve
riyor; ama, satış dışında yapılan bir şey yok. 

"Dünya standartlarının çok üzerindeki reel faizler aşağıya çekilmedikçe, KtT ve kamu ke
simi reformu başarılı olamayacağı gibi, yine risk sermayesi kurumu, finansman kurumları, kıy
metli evrak fonları, tüketici bankaları, risk yönetim araç ve ̂ kurumlan enformasyon kurumları 
kurulacaktır..." gibi birtakım sözler... 

Şimdi, Hükümet ne dedi, ne yaptı bakalını: 
Değerli arkadaşlar, Hükümet, dediğinin tam tersini yapmıştır. KİT reformu ne oldu? Ku

rulması düşünülen TÖYÖK nerede kaldı? KİT'lerin yeniden yapılanmalarını sağlayacak ka
nun tasarısı neden hazırlanmadı? Kurulması düşünülen sektör holdinglerine ne oldu? Hani, 
KİT'ler, politik ve bürokratik müdahalelerin dışına çıkarılacak ve kendi organları kanallarıyla 
iyi ve profesyonel bir yönetime kavuşturulacaktı? 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış, affedersiniz, bir dakikanızı rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

8. — Somali'de güvenli bir ortamın tesisini Öngören 794 sayılı Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi kararını desteklemek; Bosna-Hersek'te süregelen insanlık trajedisine çözüm getir
mek ve insancıl yardım ulaştırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınabilecek 
güç kullanma kararlarına katılmak üzere; lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir 
ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin ve
rilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/730)... (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Anayasanın 92 nci maddesine göre, izin verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresinin 1 ve 2 nci maddelerinin açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

1 inci maddesinin açık oylama sonuçları: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

- Geçersiz 

2 nci maddesinin açık oylama so
nuçları: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinser 
Geçersiz 

: 310 
:266 
: 43 

: 1 

: 320 
: 317 

: 1 
: 2 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜSMELER (Devam) 

1. —Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 
partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüs
lerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demire! ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/13)... (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Elkatmış, teşekkür ederim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Hani KİT'ler, politik ve bürokratik müdahalelerin 

dışına çıkarılacak ve kendi organları kanallarıyla, iyi ve profesyonel bir yönetime kavuşturula
caktı? Yapılan partizan tayinlere ne demeli!.. 

Hani, her ne pahasına olursa olsun, özelleştirme veya bütçeye gelir sağlamak, temel amaç 
olmayacaktı? 

Halbuki şimdi KİT'ler, bütçeye gelir sağlamak için haraç mezat satılmaktadır. 
Hani, faizler aşağıya çekilecekti? Bilâkis, tam tersine, faizler artırılmıştır. 
Hani, KİT'lerle ilgili bu organizasyonlar 1992 yılının ilk yarısı içinde yapılacaktı? İkinci 

yarı da bitmek üzere yine de yapılan bir şey yok! 

KİT'ler, özellikle, 1974 yılında ve ondan sonraki yıllarda Millî Selamet Partisinin de hü
kümette olduğu dönemlerde sürekli kâr etmişlerdir; kâr etmekle de kalmamış, tevsi projeleriy
le, büyümüşler, yenilenmişler ve yeni atılımlara da girmişlerdir. 

Yine bu dönemde, ülkemizin sanayileşmesi için yeni projeler geliştirilmiş, TÜMOSAN, 
TAKSAN, TESTAŞ, TUSAŞ, DESİYAB gibi yeni büyük KİT'ler kurulmuştur. Bütün bu millî 
hamlelerin, o zaman ve halen de engellendiği hepimizin malumudur. 

İşte, şimdi de KİT'ler üzerinde yeni oyunlar oynanıyor. Bizlere emanet edilen bu büyük 
ve değerli varlıklarımız, bazı kişilerce ve yabancı güçlere peşkeş çekilmektedir veya kapatılma 
noktasına getirilmektedir. 

Saŷ ın milletvekilleri, KİT'ler, 1990 yılına kadar kâr ederlerken, birdenbire neden zarar eden 
müesseseler haline geldi? Bunu iyi düşünmemiz gerekir. 

KİT'ler, bize göre zarar etmemektedirler; bilâkis, bilerek zarar ettirilmektedir. KİT'lerin 
zarar etme sebeplerini de şöyle özetleyebiliriz: 

KİT'lerin, bugünkü yapısı itibariyle ve Hükümetin uyguladığı politikalar neticesinde za
rar etmemeleri, zaten mümkün değildir. Çünkü, devlet, zaten elinde kıt olan kaynakları, kamu 
bankaları vasıtasıyla, holdinglere, bazı kişilere, eş ve dostlarına, yandaşlarına ve hatta bir kı
sım bakanlara peşkeş çekmektedirler. Mesela, ne yapmış Cavit Çağlar? Ziraat Bankasına 400 
milyar liralık borcu varmış, bunun 170 milyar civarındaki kısmı için anlaşma sağlanmış, kala
nı (230 milyar lirası) silinmiş, tekrar kredi almış... Yine, Cavit Çağlar'ın SİFAŞ ve POLYEN 
Şirketleri, bu sefer Ziraat Bankası kredileriyle de yetinmemişler, Vakıflar Bankasından da 2 
milyon dolar kredi almışlardır. Bunlar da yetmemiş; Devlet Bakanı Sayın Batallı, Irak'a, Kör
fez Krizinden evvel fıstık ihracatı yapmış, parasını alamamış. Onun gibi, parasını alamayan 
birçok kişi daha vardır ve bizim şu anda Irak'tan bir kaç milyar dolar alacağımız var.. Bunlar 
ödenmemiş alacaklar; ama, bütün alacaklar bir tarafa bırakılıyor, Sayın Batallı'nın fıstık pa
rası -ki, bu alacağı 17,7 milyar liradır- 2,5 milyon dolar olarak Yüksek Planlama Kurulu kara
rıyla ödeniyor. Yani, Batallı için özel kararname çıkarılıyor! 
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M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli)--Burada olmayan kişi hakkında konuşma. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Burada delili var. 

: Yine, Sayın Başbakanın kardeşi Hacı Ali Demirel, Etibank'tan milyarlarca lira kredi alı
yor, ödemiyor ve "kızdım da ödemedim" diyor! Daha, geçen haftaki Sabah Gazetesinde rö
portajı vardı. Bununla da yetinmiyor... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Gazete haberleri... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Gazete haberleri değil. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Biraz ciddî konuş, Allah'tan kork. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Bu, KİT Komisyonu zabıtlarında da var. Tabiî, bu
nunla da kalmıyor ve Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'nün bacanağı da bundan nasibini alı
yor. Onlar yetiyor mu? Hayır. Onlar alıyor da, başkası niye almasın? Halit Narin de, gerek 
Kalkınma Bankasından, gerekse diğer bankalardan ve Vakıflar Bankasından milyarlarca lira
lık kredi alıyor ve ödemiyor. Konkordato talebinde bulunuyorlar, dava açıyorlar, daha yıllarca 
sürüyor; ama, yine ödemiyorlar... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Hesap sor! 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Tabiî, hesabını inşallah soracağız. 
Yine Sayın Başbakanın yeğeni Yahya kalır mı! O da Şekerbank'tan aynı şekilde kredi alı

yor. (RP sıralarından alkışlar) 
Bizim söylediğimiz, gazete haberleri değildir. Bakınız, burada KİT Komisyonu raporu var; 

ayrıca, değerli arkadaşlarımızdan Komisyonda görevli olanlar da vardı ve Genel Müdür "Gö
rüşme safhasındadır, kredi sahibiyle görüşmeler devam ediyor. Taksitlerle ödeyeceğini söyle
miş; görüşme safhasındadır. -Tabiî bu soruyu ben sordum- arzu ederlerse yazılı cevap veririm" 
dedi ve aradan yedi sekiz ay gibi bir süre geçmesine rağmen, Sayın GeneL Müdür halen bana 
yazılı cevap verecek!.. 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış, bir dakika. -
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Turhan 

Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili Sayın Ercan Karakaş imzasıyla bir 
önerge gönderilmiştir, önergede; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulumuzda, yetkisi olmayan, televizyon kurumlarına ait olmayan bir kişi çekim 
yapmaktadır. Herhangi bir partimizin de Genel Kurulda çekim yapabilmesine olanak tanıyan 
bir mevzuat bulunmamaktadır. Basın mensubu foto muhabirlerinin bile, belli zamanlarda, özel 
izinle fotoğraf çekebildiğini de gözönüne alarak, gereğini yapmanızı arz ederiz" demektedir
ler. (RP sıralarından "Şeffaf Meclis" sesleri) 

Benim Başkanlık yaptığım oturumlarda, bugünkü çekim ilk defa olmamaktadır. Benim 
Başkan olduğum oturumlarda, Refah Partisi Grubu yazılı olarak izin istemekte; ben de, benim 
Başkanlık yaptığım oturumların dışında da bu izinlerin verildiğini ve bu çekimlerin yapıldığını 
dikkate alarak, izin vermiş bulunmaktayım. 

Takdir edersiniz ki, birden çok vekilin görev yaptığı bu oturumlarda belki farklı uygula
malarla da karşılaşmış ya da karşılaşacak olabiliriz; ama bunu sağlıklı bir karara bağlayabil
mek için, izin verirseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Dîvanında mesele müzakere 
olunsun ye böylece biz, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımız da keyfî ya da yanlı hareket edi
yormuş sayılmayalım, sanılmayalım. 
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O bakımdan, bugün vermiş bulunduğum bu izni, sadece kendi grup sözcülerini çekmek 
şartıyla ikmale, bu müracaatınızın da icabının, muktazasının Başkanlık Divanında müzakere 
edilmek üzere oraya intikal ettirilmesine izninizi rica ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Devam buyurun Sayın Elkatmış. e 

. MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Tabiî liste bu kadarla bitmiyor, daha pek çok... DYP 
ti Başkanı Sayın Keçeli de, gerek Kalkınma Bankasından gerekse Etibank'tan milyarlarca lira
lık kredi alıyor. • 

Değerli arkadaşlar, bunlar neden devlet bankalarından kredi alıyor da, Akbank gibi, tş 
Bankası gibi özel bankalardan kredi almıyor? Çünkü, bu özel bankalar zaten vatandaştan yüzde 
80 faizle para topluyorlar, masraflarını da ekleyince paranın maliyeti yüzde 100'ün üzerinde 
oluyor; bunu en az yüzde 125 veya yüzde 130 faizle yersinler ki, kâr etsinler. Herhalde bu hol
dingler babalarının hayrına banka açmamışlardır. Zaten bu bankaların her biri de bir holdinge 
aittir. Bunlar oradan para alamazlar;.çünkü, Türkiye'de hiçbir yatırım, yüzde 125, yüzde 130 
faizle kendisini kurtaramaz ve dolayısıyla bunlar, tabiî ki Kalkınma Bankası, Etibank ve De
nizcilik Bankası gibi devlet bankalarından ucuz kredi alırlar. 

1992 yılında KİT'lerin finansman ihtiyaçları için bütçeden 6 trilyon lira kaynak ayrılmış
tır, 1993 yılı bütçesinde ise 25 trilyon lira kaynak ayrılmıştır. Tabiî ki, hepsi hayalî! Halbuki 
KİT'lerin finansman ihtiyaçları, bu miktarlarının kat kat üstündedir. Devlet imkânlarını ona 
buna peşkeş çekip, KİT'lere yeterli kaynak ayırmayanlar, KİT'lerin yine her birini bir holdinge 
ait özel bankalara gönderip, yüksek faizlerle kredi aldırmaktadırlar. 

31.8.1992 tarihli özelleştirme kapsamı dışında kalan 41 adet KİT'in, yaklaşık 123 trilyon 
lira borcu bulunmaktadır. ' . ' * • ' 

Bu borcun 46 trilyon lirası dış borçtur. Burada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
31.8.1992 tarihli belgesi ortada... 45 Trilyon 665 milyar 22 milyon lirası dış borç olmak üzere, 
122 trilyon 790 milyar 593 milyon lira özelleştirme.dışında kalan 41 KİT'in borcu var. 1990 
yılında KİT'lerin faiz borçları 10.5 trilyon liradır. 1991 ve 1992 yıllarındaki rakamlar ise, çok 
daha korkunçtur. Sadece iç borçların faiz giderlerindeki artış oranı yüzde 123'tür. 1990 yılı 
KİT raporu sayfa 258; devletin resmî kaynağıdır. 

Konunun ciddiyetini ve vahametini izah için size daha müşahhas bir misal vermek istiyo
rum: 31.8.1992 tarih itibariyle TEK'in, 18.5 trilyonu dış borç olmak üzere, toplam 31.5 trilyon 
lira borcu bulunmaktadır. Kur farkı ve faiz olarak TEK, saatte 1.5 milyaç lira ödemektedir. 
Yine, Toprak Mahsulleri Ofisinin, 3.5 trilyonu dış borç olmak üzere, toplam 19,5 trilyon lira 
borcu bulunmaktadır ki, bu da saatte kur farkı ve faiz olarak 1 milyar lira etmektedir ve öden
mektedir. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Tarihi ne zaman? 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Tarih fark etmez, çünkü birbirinden farkı yok. 
Yukarıdaki borç rakamlarına Sümerbank gibi kuruluşlar dahil değildir. Sümerbank'ın 7,5 

trilyon lira borcu var ve 1992 yılında ödeyeceği faiz 5,5 trilyon liradır. 
Bütün bunlar, devletin resmî arşivlerinde vardır ve KİT Komisyonunda bizzat genel mü

dürlerin verdiği beyanlarla sabittir. 

Değerli arkadaşlar, biz yıllardan beri faizin zararlarından ve tahribatından bahsediyoruz 
ve faizin memleketi batıracağını söylüyoruz. Durumun vahameti, şimdi rakamlarla daha da 
belirgin olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Zaten bütçe gelirlerimizin tamamı, iç ve dış borçlarımızın 
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faizini ödemeye dahi yetmemektedir. Peki bu faizler kimlere ödeniyor; Yahudilere ve holding
lere Tabiî kredi veren yabancılar da bunun bedelini bize pahalıya ödetmektedirler. Adam kredi 
vermiş, tabiî ki, karşılığında birtakım şeyler isteyecektir. 

"TEK'te Düyunu Umumiye", 29.2.1992 tarihli Hürriyet Gazetesinin başlığı; yine "Elek
triğimiz Rehin", 29 Şubat 1992 tarihli Milliyet Gazetesinden bir başlık... Tabiî bunların sıkıntı
sını da halkımız çekiyor ve elektrik paraları el yakıyor; çünkü, elektrik fiyatlarını onlar tayin 
ediyor. Adam borç vermiş, karşılığını alacaktır!.. 

Yine KİT'ler, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle kasten zarar ettirilmektedir. Neyle? 
Teşviklerle, fonlarla, Gümrük Vergisi koyup kaldırmakla. Mesela, yine devletin resmî kayıtla
rından bir misal vereyim: Ne yapılmış?.. Konya'da kurulmuş olan TÜMOSAN'ı yok etmek için, 
1991 yılındaki darboğazların yanında, komple motor Gümrük Vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e 
düşürülüyor, motor ithalatından alınmakta olan kilogramdaki 0,75 dolarlık fonun sağladığı 
avantaj da kaldırılıyor ve böylelikle Türkiye'nin motor ihtiyacının büyük kısmı dışarıdan ithal 
edilen motorlarla karşılanıyor. Bunu kim ithal ediyor; tabiî kendi yandaşları. Sonuçta TÜMO-
SAN'ın kapasite kullanımı daha da düşüyor ve TÜMOSAN bugün kapanma noktasına geli
yor. 

Aynı şey Kayseri'de kurulmuş olan TAKSAN için de geçerlidir. 
TAKSAN Genel Müdürü KİT Komisyonunda vermiş olduğu beyanında -yazılı metin ola

rak da var- diyor ki "1990 yılı başında uygulamaya konulan ithalat rejimiyle takım tezgâhları 
ithalatında, yeni tezgâhlarda yüzde 6, kullanılmış tezgâhlarda ise yüzde 3 gibi düşük bir fon 
uygulaması ve başka hiçbir vergi ve resim alınmaması, yurdumuza muhtelif ülkelerden aşırı 
tezgâh girişine neden olmuş, 1990 ve 1991 yıllarında yurt içi takım tezgâhı ihtiyacının yüzde 
80'i ithal tezgâhlarla karşılanmıştır. Bu uygulama sonucunda, takım tezgâhı üreten bazı özel 
kuruluşlar faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmışlardır" ve raporunun sonunda da "Kulla
nılmış tezgâh ithalatının tamamen yasaklanması, Çin ve Doğu Bloku ülkelerinden yapılan it
halata rekabet imkânı verecek düzeyde fon konulması ve ithalatta kalite standartları için dene
tim getirilmesi zorunlu görülmektedir. Şirketimizce bu haksız rekabet ortamının ortadan kal
dırılması için, gerek Bakanlığımız, gerekse Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde müte
addit başvuruda bulunulmuş olup, daha henüz bir cevap verilmemiştir" diyor. 

Bu da, devletin kendi fabrikasına, kendi kuruluşuna uyguladığı ve vurduğu bir darbedir. 
Peki, devlet kuruluşu dışındakilere ne yapılıyor? Geçenlerde de dile getirdiğimiz gibi, Sa

yın Cavit Çağlar'ın fabrikalarındaki kârını artırmak için birtakım fonlar konuyor; ama esas 
makine ve motor ithalatında konması gereken fonlar konmuyor. 

Yine, burada yazıyor, ' 'Baha'dan Yaşar'a Koruma; ithalatta yapılan son düzenlemelerle 
Yaşar Holding'in ağırlıklı faaliyet gösterdiği et, boya ve vernikteki ithalat fonları büyük ölçü
de artırıldı. Demirel'e yakınlığıyla tanınan Selçuk Yaşar'ın iki üst düzey yöneticisi de, Emlak 
Bankası ve Vakıflar Bankasının başına atanmıştır" gibi... 

Tabiî fonlarla KİT'ler ve bu bize emanet edilen kuruluşlar, maalesef, batırılmak isteniyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sizi soyguncular sizi, sizi soyguncular sizi... Babanızın çiftliği 
orası, değil mi? . 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Bunun gibi örnekler çok fazladır. Cavit Çağlar'ın, 
Orhan Keçeli'nin, Ersin Faralyalı'nın ve Yaşar Holding'in servetlerine servet katmak için fon
lar koyan Hükümet, bu millî sanayimizi korumak için kılını dahi kıpırdatmamaktadır. 
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Hükümet, fonlar ve teşviklerle oynamak suretiyle, kendi yandaşlarına ve bir kısım hol
dinglere menfaatler temin etmektedir. Nitekim, Sayın Çağlar, TÜSÎAD ile olan kavgasında, 
"Bizi kızdırmasınlar, fonları ve gümrükleri kaldırırız ha!" demiştir ve bir ikrarda bulunmuş
tur. Demek ki yapılıyor; bu beyanlar, yapıldığının bir işaretidir. 

Yine Sayın Çiller, bazılarını zengin etmek için 400 milyar liralık teşvik vermiştir; bu konu, 
basında, günlerce tartışılmış, yazılmış ve çizilmiştir. Sayın Cindoruk da geçenlerde verdiği de
meçte "Ekonomik güçlerine siyasal güç katmak için bakan olanlar var bu Hükümette" de
mekle bir gerçeği vurgulamıştır. (RP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, KİT'leri arpalık olarak kullanmaktadır, birtakım niteliksiz ve partizan yandaş
larını KİT'lere doldurmaktadır. Hükümetin işbaşına geldiği günden 30.11.1992 tarihine kadar 
geçen sürede Bakanlar Kurulu kararı ve üçlü kararnamelerle tam 4 064 kişi tayin edilmiştir. 
Bu rakamlar, geçenlerde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülür
ken, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından dile getirilmiş ve beyan edilmiştir. Bunlardan 79 
tanesi müsteşar ve yardımcısı, 523 tanesi genel müdür ve yardımcısı ve 3 462 tanesi de yüksek 
dereceli memur tayinleridir. Tayin edilen kişilerin çoğu seçim kaybetmiş, milletin güvenine mazhar 
olamamış DYP'liler, SHP'liler ve militanlar ile holdinglerin temsilcileridir. Tabiî, alman işçiler 
bunlara dahil değil. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunu sadece biz değil, basın da uzun uzadıya yazmış ve tenkit etmiştir; hatta, İktidar Par
tisi milletvekilleri de bu durumdan yakınmaktadırlar. Bakınız, Mahmut öztürk Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ne diyor: "Şimdi bakıyorum ki holdinglerden gelen prensler, torpilli genel mü
dürler, müsteşarlar, bakanı tanımaz müsteşarlar, bürokratlar; ekonomide herkes bir baş çeki
yor, bir müsteşarın geldiği yere diğer bir müsteşar gelmiyor. Bakanı hiçbirisine söz geçiremi
yor, her kafadan ayrı bir ses... öyle müsteşarlarımız var ki, gelmiş olduğu holdingin işini takip 
ediyor -hepsini okumuyorum- Onlarla, getirdiğimiz bürokratlarla bu işi götüremeyiz, yani o 
holdinglerden getirilen bürokratlarla bu işi götüremeyiz, götüremezdik, pis kokularını duyu
yoruz. » 

Bir diğer konu Sayın Başkan, herkes aklını KİT'lere takmış, 'KİT'ler satılsın, devlet kur
tulsun'; yani tam özal kafası.. Bu KİT'ler ki devleti yıllardır ayakta tuttu, sizin KİT'lerin yeni
leşme yatırımlarına yıllarca bu devlet bir kuruş para vermedi; amaç, KİT'leri zayıf düşürecek, 
güçsüz düşürecek, gözden düşürecek, 'Elden çıktı, verdim gitti' pahasına başkalarına 
kaptırmaktır" 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Konuşulan sözlere sığınmayın. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — "En lüks koltuklar, bozdolaplı odalar, gıcır gıcır 

halılar... Bürokratlarımız saltanat sürüyor. Dinlenme tesisleri, lojmanlar... Saltanatoğlu salta
nat... Kimin sırtına bu? Bu konuda ne yapacaksınız, doğru dürüst yapın" diye devam ediyor; 
bunları kendi arkadaşınız söylüyor. (RP sıralarından alkışlar) 

"Hükümete ben söylüyorum, atadığınız bürokratların sicillerini çok iyi inceleyin, yarın 
bizim başımızı çok ağrıtır" diyor bir DYP'li milletvekili arkadaşımız. Yine, "Holdinglerden 
prens ithalatına son verin" diyor Sayın Öztürk... 

ALİ ESER (Samsun) — Biraz önce Sayın Demirel de söyledi, "Benim sözlerime sığınmayın" 
dedi, siz de başkalarının sözlerine sığınmayın Sayın Elkatmış. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Bilemiyorum artık, orasına siz karar verin. 
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M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Plan ve Bütçe Komisyonundaki şahsî görüşler on
lar; grup adına görüşler değil; bağlamaz bizleri. 

MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — "KİT'lere her gün 100 kişi" başlığında, Tansu Çil
ler Hanım, "Üzerimizde büyük bir siyasî baskı var. KİT'lerde işe almamız için her gün bin 
kişilik liste geliyor. Buna direnebildiğimiz kadar direniyoruz; ama sonunda yine her gün en 
az 100 kişi işe alınıyor" diyor, Hürriyet Gazetesinde, Ertuğrul özkök'Ie yaptığı röportajda. 
Tabiî, bunların kokusu da çıkıyor; bakınız, 16 Eylül tarihli, yine Hürriyet Gazetesinde "sakın
calı atamalar valilerden dönüyor. Güneydoğu için ayrılan 10 bin kadro, Bayındırlık Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı ile bölge valilerini karşı karşıya getirdi. Bölge valileri, Kumbaracıbaşı'nın ata
malarına, sakıncalı personel diye uymuyorlar. Bu yüzden, Bayındırlık Bakanlığına ayrılan toplam 
4 bin kadro boş kaldı" haberi yer alıyor. 

Başlıkları okuyorum: "Arpalıklar dolup taşıyor", "Köse Bakan olur olmaz eşine iş buldu" 
-tabiî, 9 milyon işsiz var- "Maliyede atama skandali", "Faralyalı'dan SHP'ye arpalık", "bü
rokrat operasyonu sürüyor", "bürokraside tayin fırtınası sürüyor", "eski milletvekillerine Ba
kan Köse'den görev", "Millî Eğitimde kadrolar yenileniyor", "böylesi hiç görülmedi, TEK'in 
müteahhidi Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında, bugüne 
kadar bürokrasi tarihinde eşine rastlanmayan bir atama gerçekleştirildi ve Türkiye Elektrik Ku
rumu Yönetim Kurulu üyeliğine, Kurumdan ihale alıp iş yapan bir müteahhit getirildi" -ismi 
de Hacı Doğan Develioğlu imiş- "Demirel 'atamada hata yaptık' diyor", "yağma Hasanın bö
reği", "çırçırcılıktan genel müdürülğe", "Babanın yakınları TURBAN'ı paylaştı", "TURBAN 
darmadağın", "Babanın vefası", "arpalıklar dolup taşıyor", "Baba eski dostlarını unutmu
yor", "Faralyalı arpalık şampiyonu"... Bunlar saymakla bitmez. (RP sıralarından "Bırak 
yesinler" sesleri) 

Şeffaflaşmayı; demokratikleşmeyi dilinden düşürmeyen Hükümet, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminin 13 üncü sırasındaki kanun tasarısını, yani, 3186 sayılı (sıra sayısı 196) Ta- ' 
rım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanunda değişiklik yapmak üze
re, buradaki bütün üst düzey yöneticiliklere kendi yandaşlarını ve partizan militanlarını tayin 
etmek için getirmiştir. "Vani, diğerleri yetişmemiştir, artık yer kalmamıştır tayin etmek için; şimdi 
de oraları dolduracaklar. (RP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu arada çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Mesela, Aşkale çimento fabrikasında, 
kanuna göre 7 kişilik yönetim kurulu olması lazımken 8 kişi tayin ediliyor. Tabiî, bu kadar 
olur!.. Yağmada ne olacağı belli olmaz. Zaten, büyük miktarda istihdam fazlalığı bulunan bü
tün büyük KİT'lere, seçim zamanlarında, sırf seçimi kazanmak için tayinler yapmakta, yan-
daşlarıyla doldurmaktadırlar; bunu yaparken de, KİT yönetimlerini, yasaları bir kenara bıra
karak, ahlak kaidelerini de hiçe sayarak, tayinleri bizzat bakanlar organize etmektedirler. Hat
ta SHP'Ii bakanlar gerek kendi kongrelerinde, gerekse CHP kongresinde, KİT'lerde ve devlet 
dairelerinde iş karşılığında delege kandırma yarışına girmişlerdir. Artık iş rezalet safhasına gelmiş, 
yağma ve menfaata dönüşmüştür. 

Bir taraftan KİT'Ierdeki, bu millete ve memlekete yıllarca hizmet etmiş, nitelikli, tecrübeli 
ve dürüst kişiler resen emekli edilirken, diğer taraftan da KİT'lere esçim işçileri ve militanlar 
imtihansız doldurulmaktadır. Tabiî, bu arada da binlerce işçi işinden çıkarılmıştır. Mesela, HA-
VAŞ'ta, Ankara Esenboğa Havaalanında yüzlerce kişi işten çıkarılıyor ve işten çıkarma sebebi 
olarak da, noterden çekilen ihtarnameye göre, deniyor ki, "Körfez krizi neticesinde durma 
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noktasına gelen hizmetler ve Hava İş Sendikasının, şirketimiz: işyerlerindeki grevleri nedeniyle, 
ekonomik kaynaklar asgarî seviyeye inmiş; ayrıca, üçüncü dönem toplu iş sözleşmesi, şirketi
mize yüksek malî külfet getirmiştir. Bu nedenle iş aktinîz feshedilmiştir.** Bana gelen bilgiye 
göre, 60 kişinin iş aktı bu sebeplerle feshedilmiş. 

. AHMET SAYIN (Burdur) — Tarihî kaç? 
MEHMET ELKATMÎŞ (Devamla) — Yeni. Tarihini de söyleyeyim: 21 Haziran 1991. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Çok yeni, iki sene olmuş. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Tabiî, bunların yerine de, haziran ve kasım seçimle

rinde, gerek Esenboğa'ya, gerekse Yeşilköy'e yüzlerce kişi alınıyor. - • 
Bakın, almanlar için de ne deniyor; yine gazeteden okuyorum: (Alo Sabah, Ahmet Var-

dar, 19 Kasım 1992, yeni tarih) "HAVAS memuru Mesude Hanım, bakıyorum da parti işlerine 
kendini fena kaptırdın. İyi de, biraz da işyerine uğra. Bak, işlerin bayağı birikti.** 

Bunu sadece biz söylemiyoruz; Değerli Hocamız Mümtaz Soysal da 8.8.1992 tarihli Hür
riyet Gazetesindeki yazısında, "Partizanlık" başlığı altında şöyle diyor: "Türkiye'de partizan
lığın çeşitli örnekleri vardır; ama bunlar içinde en zararlı olanı, herhalde devlet memurlukları
na atamalarda yapılan partizanlıktır. Türkiye'deki partizanlık, yavaş yavaş en yukarı düzeyde 
devleti yönetme sorumluluğu taşıyanları rahatsız etmeye başlamıştır** Ne kadar tayin yapıldı-

\ ğını düşünün... 
Zarar ettiği iddia edilen HAVAS da zararda değil. Yine KİT Komisyonuna Haziran ayın

da verilen raporda, HAVAŞ'ın 1991 yılında 14,3 milyar lira kâr ettiği, hem de sürekli kâr ettiği 
yazılıdır. 

Tabiî, bu arada, işçi alımları nedeniyle Hükümet ortakları arasında kavga da büyüyor. 
5.8.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki bir yazıda, "işçi alımında DYP öncelikli** deniyor. 
Bu, SHP il başkanları toplantısında büyük reaksiyon görüyor. 

Yine, 9.8.1992 tarihli Sabah Gazetesinde, SHP Genel Sekreteri Sayın Selvi, "DYP'li ba
kanlar, atamalarda suiistimaller yapıyorlar" diyor. Bunu biz demiyoruz. Atamalara bir sürü . 
tepki ve iddialar var. . - - . . . 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Birbirlerinin foyalarını çıkarıyorlar. 
MEHMET ELKATMl Ş (Devamla) — Hatta iktidar ortağa partiler bu konuda birbirlerini 

dahi suçluyorlar; bunun örnekleri görüldü. Sayın Hocamız Soysal gibi, iktidar partilerine mensup 
bazı milletvekilleri bile bazen bu durumdan şikâyetçi oluyorlar. 

Yin, KİT'lerin zarar etmesi için, birtakım hizmetlerin sunulmasına Hükümetlerce engel
ler yaratılmaktadır. Mesela, bir devlet kurutuşu olan PETLAS*a, Maliye Bakanlığı uygunluk 
belgesi vermediği için, bu kuruluş devlet ihalelerine girememektedir. Bu da yeni bir olaydır; 
KÎT Komisyonu raporudur, devletin resmî belgesidir. 

Yine, kadrolar, tek özelliği partili olmasından dolayı, niteliksiz, tecrübesiz veya her biri 
bir holdingin adamı olanlarla doldurulduğundan, KİT'ler, kötü yönetilmektedir. Bu kişiler, 
devletin, milletin menfaatîarmı değil, kendilerini oraya getirenlerin menfaatiarını korumakta
dırlar. Tabiî* bu arada, rüşvet, suiistimal, yolsuzluk gibi pis kokular da ayyuka çıkıyor. İşte, 
biraz evvel Bayındırlık Bakanlığıyla ilgili olarak okuduğum durum. Bunu biz demiyoruz. SHP'li 
Sayın Salman ve iki arkadaşı, bu konuyla ilgili olarak Mecliste basın toplantısı yaptılar. Ora
da, Bayındırlığın şaibe altında olduğu, SHP*de ihale hazımsızlığı otduğu söylendi, 12 milyar 
liralık rüşvetten bahsedildi. Tabiî Sayın Bakan da bu iddiaları ortaya atanları başka türlü suç
luyor. Gazete haberleri şöyle: "İhalede pis koku.** 
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ZEKl ERGEZEN (Bitlis) — Otoyollar rezaleti devam ediyor. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Tabiî bu arada lojman, araba saltanatları ki, ge

çenlerde yayımlanan bir raporda, sadece Bayındırlık Bakanlığıyla Karayollarında 22 409 adet 
arabanın olduğu ve bunların 1991 yılı içerisinde 1 trilyon 620 milyar lira akaryakıt masrafı ol
duğu söyleniyor. ' 

Yine, kalabalık olarak iştirak edilen seferler var. Mesela, "Türk Hava Yollarının Saltanat 
Seferi" adlı bir seyahat olayı var. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen 
ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Tezcan Yaramancı'nın, tstanbul-Nice arasında, kendileri, 
yakınları ve dostları için özel seferler düzenlettiği ve masrafın da 560 milyar lira olduğu ortaya 
çıktı. Bunların içerisinde DYP tstanbul ti Başkanı Sayın Keçeli de bulunmaktadır. Onunla da 
yetinilmiyor; yine Sayın Başbakanımızın kayınbiraderi Ali Şener bey de hiçbir yetkisi olmadığı 
halde gidiyor... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Nereye gidiyor? 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Helsinki'ye gidiyor. 
Daha bir sürü var. Tezcan Yaramancı da kendisinin Lions, Rotary üyesi olduğundan övü

nerek bahsediyor ve Türk Hava Yollarının yayınlamış olduğu derginin tayin edildikten sonraki 
ilk çıkan sayısında, kendisinin rotaryen olduğunu, özellikle belirtiyor. 

Yine bir kısım KİT'ler özelleştirme kapsamına alındı ve mülkiyetleri Kamu Ortaklığı İda
resine devredildi. Ancak, bu KİT'ler satılana kadar ne yapılacaktır?.. Şimdi, ortada hukukî 
bir boşluk vardır, bir belirsizlik vardır. KİT'ler sahipsiz bir durumda kaldılar ve ne yapacakla
rını şaşırdılar. Bu belirsizlik dönemi, KİT'lerin zararlarını daha da artırmıştır, ödeneklerin ye
tersiz kalışı nedeniyle, yatırımlar, zamanında işletmeye açılamamakta ve bu arada, seçilen tek
nolojiler de eskimektedir. Bu hal, verimli çalışmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Mesela, PET-
LAS'ın temeli 1976 yılında atılmıştır; ancak, 1992 yılında işletmeye açılmıştır. Tabiî ki, tekno
lojisi de eskimiştir ve büyük zarar içerisindedir. 

Hükümet, KİT'lere politik müdahalelerde de bulunmaktadır. Bu müdahaleler de olum
suz etkiler yapmaktadır. Bunların da sayısız misalleri vardır. Zamanım azaldığı için onlara de
ğinmeyeceğim. 

Peki, satışlar nasıl yapılıyor?.. Satışların nasıl yapıldığı, Kamu Ortaklığı İdaresinin yayın
layarak, KİT Komisyonuna verdiği raporda yazılı -bu bir gazete kupürü değildir- açıklanıyor. 
Mesela, Sümerbank, özelleştirme kapsamına alınmıştır. Barclays Dezoete Wedal Limited (BZW) 
ile Interbank Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası Anonim Şirketine, özelleştirilmesi için, 
değer tespiti yapılsın diye veriliyor. Bu iş için, bunlara 2 milyon 450 bin dolar, artı, 260 bin 
Amerikan Doları veriliyor ve satış yapılması halinde de yüzde 1.2 komisyon alacaktır. Tabiî, 
bunları denetlemek için de, DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Malî Müşavirlik Anonim 
Şirketine de denetim görevi veriliyor; bu şirkete de 1 milyar 230 milyon lira ödeniyor. 

Yine, Türk Hava Yolları Anonim Şirketine geçiyorum. Finansman Anonim Şirketine 500 
milyon lira, artı, 60 bin Amerikan Doları karşılığında değer tespiti yaptırılıyor ve bunun yaptı
ğı işlemler de -denetim de- DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Malî Müşavirlik Anonim 
Şirketine veriliyor ve bu hizmetin karşılığında da 145 milyon lira ödeniyor. 

Şimdi de, çimento fabrikalarına geçiyorum. İlk defa ANAP zamanında satılan beş tane 
çimento fabrikası vardır ki, DYP'H arkadaşlarımız'tarafından iptal davası açılmıştır ve bu beş 
çimento fabrikası Afyon, Ankara, Balıkesir, Söke ve Pınarhisar çimento fabrikalarıdır. Bunların 4a 
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özelleştirilmeleri için La Compaquie Financiese Edimand de Rokschildg Bangüeve isimli bir 
Fransız şirketine veriliyor. Değerini bu şirket belirliyor ve belirtilen değer üzerinden de satışı 
yapılıyor. Satışı, yapılırken, o zaman 12 DYP'li arkadaşımız -ki içlerinde şu anda bakan olan 
arkadaşlarımız da vardır; bunlar, Sayın Vefa Tanır, Sayın Yaşar Topçu ve Sayın Koksal Top
tanadır -Ankara Birinci tdare Mahkemesine dava açıyorlar. Dava dilekçeleri çok orijinaldir; 
dilekçede şöyle diyor: "Satış yapılması gerekenlere satış yapılmamıştır. Satış kararı özelleştir
menin amacına aykırıdır, özelleştirme, kamu mülkiyetinin ülke vatandaşlarına satılması, mil
lete devredilmesi, böylece sınai mülkiyetin tabana yayılması demektir. Yabancılara satış, bir 
özelleştirme olmayıp, yabancı sermayenin portföy yatırımlarına gitmesidir. Söz konusu satış 
kararıyla, özelleştirme, amacından saptırılmış, yabancı sermaye politikasına dönüştürülmüş
tür. Kaldı ki, KİT'leri yabancılara satarak özelleştirme, özelleştirmenin bir özel hali olabilir; 
ki, bu özel halin mutlaka bir yasa ve o yasaya uygun olarak çıkarılan yönetmeliklerle düzen
lenmesi gerekir. 28.5.1986 tarih ve 329İ sayılı Kanunun 13 ve 17 nci maddeleri, kamu hisseleri
nin yabancılara satılabileceğine dair hüküm ve yetkiyi öngörmemektedir. Satış kararı, kamuo
yuna yapılan açıklamalara da aykırıdır.'Satış kararı, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa da 
aykırıdır. Satış kararı, Kamu Ortaklığı idaresi thale Yönetmeliğine de aykırıdır. İlanda bir kıs
mının satılacağı belirtildiği halde, hepsi satılmıştır; bu durum, İhale Yönetmeliğinin 15 inci 
maddesine aykırıdır. Satış kararı, kamu yararına ve Anayasaya da aykırıdır. Rayiç değerin hay
li altında satıldığına dair ciddî kanıtlar bulunması, bu satış kararıyla idarenin hem kamu yara
rını gözetmediğini ve hem de Anayasaya aykırılık içine düştüğünü göstermektedir." Bu 5 fab
rika 105 milyon dolara satılıyor. Dava dilekçesine göre, o zamanki değeri 220 milyar liraymış. 
Arkadaşlar, dava dilekçesinde şöyle devam ediyorlar: "Halbuki, bu fabrikaların arazisi 131, 
fabrikaları ise 540 milyar lira değerindedir. Yıllık kârları ise, 40-50 milyar lira; ki, dört-beş yıl 
içinde amorti ediliyor." Bu satış, Anayasanın 47 nci maddesine aykırıdır. Anayasada özelleştir
meye ilişkin bir hüküm yok; ancak, özelleştirmenin tersine bir işlem olan devletleştirme var; 
o da Anayasanın 47 nci maddesinde var; bu maddeye göre, devletleştirme gerçek karşılığı üze
rinden yapılır. Gerçek karşılığı hesaplama tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir, özelleştirmenin 
de gerçek karşılığı üzerinden yapılması ve hesaplama usullerinin de kanunla düzenlenmiş ol
ması gerekir." Çok güzel, aynen katılıyoruz. İdare Mahkemesi davayı haklı görüyor ve iptal 
ediyor. Ondan sonra, pozisyon değişiyor, bugünkü Hükümet işbaşına geçiyor, tabiî evvelki de
diklerinin hepsini bir kenara bırakıyorlar ve kararı temyiz ediyorlar; Danıştayın 10 uncu Daire
si temyiz talebini reddediyor, kararı tasdik ediyor ve tashihi karara gidiyorlar; tashihi karar da 
reddediliyor ve karar kesinleşiyor. Şimdi, bundan sonrası Hükümete kalıyor. Bunun üzerine 
ben bir önerge verdim, "Anayasanın 138 inci maddesine göre, idare, mahkeme kararlarını hiç
bir şekilde geciktiremez, değiştiremez, derhal uygulaması lazım" dedim. Ayrıca, 2577 sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası da aynı şeyi vurguluyor. 
Yani, 60 gün içerisinde kararın uygulanması gerekir; ama Hükümet uygulamıyor; önergemde, 
"uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız?" diye sordum. Bunun üzerine, Bakanlar Ku
rulu alelacele toplanıyor ve Bakanlar Kurulu prensip kararı veriyor "Devletin devamlılığı yö
nünden, kararın uygulanması gerekmez" deniyor. 

Peki, devletin devamlılığı yeni mi aklınıza geldi? Dava dilekçesinde, "bu işte pis koku var, 
bedavaya satıldı, peşkeş çekildi" diyorsunuz ve şimdi de "devletin devamlılığı" diyorsunuz. 

Tabiî, bundan sonra bir milletvekili olarak üzerime düşeni yaptım, Bakanlar Kurulu hak
kında suç duyurusunda bulundum. Tabiî, by-pass yasasından sonra, karar verecek, dava aça
cak savcıyı göremiyoruz ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. İtiraz ettim, 
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Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi de, "bu bizim isimiz değil, Meclisin î§£** dedi ve konuyu ka
pattı. Dolayısıyla, biz bunun hesabını ilgililerden zamanı gelince soracağız tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış, înkttalart da dikkate aldım, SS dakika oldu; toparlamanla 
rica ediyorum. 

MEHMET BLKATM1Ş (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Tabiî» zamamm olmadığı için fpragaz*dan bahsetmeyeceğim. 
TUSAŞ'tn satışıyla ilgili olarak SHP dava açtı; O da aynı şekilde ÇİTOSAN'm akıbetine 

uğradı; o mahkeme kararı da uygulanmadı. 

ÇtTQSAN*tn, TUSAŞ*ın satışının iptalini isteyenlerin simdi aynı yanlışlığı ve kanunsuz
luğu yapmamaları gerekir diyorum. İnsan, samimi olmalıdır» dürüst olmalıdır. Dün yanlış olan, 
bugün de yanlıştır; dün doğru olan, bugün de doğrudur; "Dün dündür» bugün bugündür** 
zihniyeti ve politikası, iyi bir düşünce, dürüst ve faydalı bîr politika değildir. İşte, bu düşünce, 
ülkemizi bugünkü darboğazlara ve sıkıntılara düşürmüştür. Şimdi, artık milletimizin matı atan 
KİT'ler, dış güçlerin ve IMFnin istekleri doğrultusunda, Alma Ata usulü -zamamm olmadığı 
için Alma Ata usûlünü izah edemeyeceğim- veya müflis bir tüccar gibi, haraç mezat satılıyor, 
peşkeş çekiliyor. Milletin malı, milletin emaneti, yabancılara, dış borçların faizlerine mahsu
ben veriliyor. Ülkeyi B ayda o hale getirdiler ki, satacak, verecek bir şey bırakmadılar; şimdi 
de, bu emanetleri peşkeş çekiyorlar. Tabiî» bu arada kendi yandaşlarım da ihmal etmiyorlar; 
onları memnun etmek için, onlara da bir şeyler veriyorlar. îşte, Denizli Çimento Fabrikasını 
Sayın Çağlar'm da ortak olduğu bir şirkete, bedava gibi bir fiyatla satıyorlar. Yine, GENTAŞ't, 
DYP'Ii bir milletvekili arkadaşımızın şirketine bedavadan veriyorlar; bu konuda iddialar var, 
dosyalar etimizde. Artık, iş o dereceye vardı ki, özelleştirme konusunda bakanlar kamuoyunda 
birbirleriyle sözlü düelloya bile giriyorlar; "iki bakanın PTT kavgası; özetteştiritsin mi, özel
leştirilmesin mi? Çağlar, Çiller hayat aleminde dedi" gibi... 

özelleştirme, TÖYÖK, möyük artık mazide kaldı. Herkes başının çaresine bakıyor; aynı 
müflis insanlar gibi, el çabukluğuyta ne satabiliyorsa satıyor. İşte, bu vurgun ve soyguna "dur" 
demek için çırpınıyoruz. Eminim ki, iktidar partilerinin milletvekilleri de bu duruma razı de
ğildirler. 

Bakınız, Sayın Mümtaz Soysal Hocamız, köşesinde, yine, "Satışçt babayiğitler** diye çok 
ağır bir yazı yazdı; ama zamanım olmadığı için okuyamıyorum. Arzu eden arkadaşlarımız otursa 
tarihini de söyleyeyim; 1.12.1992 tarihli Hürriyet Gazetesi. 

Hükümet, özelleştirme adı altında KİT'leri ona buna peşkeş çekerken, bir taraftan da ye
nilerini açıyor, diğer taraftan da özel sektörden kurtarmalar yapıyor. Edirne Çimento Fabrika
sı açılıyor 700 milyar lira... Halbuki bizim çimentolarımız cüzi bir fiyatla satılıyor. METAŞ 
iki defa kurtarılıyor. Bütün bunların nasıl olduğuna dair çeşitti iddialar var. Ortaya beşti çete 
dîye bir şey çıktı, Matta çıktı, Yahya çıktı, dış güçler çıktı; eskiden papatyalar vardı; ama şimdi 
arük roller değişti. 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümet, yolsuzluklar İçin bir bakanı, Sayın Kilercioğtu'nu gö
revlendirdi. Şimdi merak edip soruyorum; bu bakanlık sadece geçmiş dönemdeki yolsuzlukla
rı araştırmak için mi kuruldu? Bu dönemdeki yolsuzlukları neden araştırmıyor? Araştırması 
mümkün değil; çünkü, yukarıdan beri belirttiğim gibi, bu Hükümetin her yaptığı iş, yolsuz
dur, yasalara, akta ve vicdana uygun değildir. Tabiî, beyefendiler kendilerini ele verirler mi; 
niye yolsuzluklarını ortaya çıkarsınlar; geçmiş dönem yolsuzlukları hakkında ne yaptılar ki; 
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"*cek"li **cak"lı laflarla ömür dolduruyorlar. İşin garibi, yolsuzluklarla mücadele bakanlığın-
da yolsuzluk oluyor!., "Mahkemeye verdik" gibi savunmalar da geçerli olamaz. Eğer, yolsuz
luklarla mücadelede samimi iseniz, yolsuzluklar için özel ve seri muhakeme usulü getirilmeli 
ve müeyyideler de ağırlaştırılmalıdır. Bu, yolsuzluk konusu da Hükümetçe istismar edilmekte
dir. İnşallah, bütün yolsuzlukların, bütün haksızlıkların hesabım ileride biz soracağız. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, KİT'lerin zarardan kurtarılması iddiası, bunu savunanların bile inan
madıkları bir husustur. Zira, böyle bir şeye inandıktan düşünülse bile, öncelikle, zarar eden 
KİT'lerin durumlarının iyileştirilerek satılması, Özelleştirilmesi gerekmez mi? "Bu durumda, 
zarar eden KİT'leri kim, niye alsın İd?" diye bir savunma da olabilir. Esas amacın, zarar eden 
KİT'leri kurtarmak değil, kür eden KİT'lerin kârım, kamunun elinden özel ellere, yabancılara' 
aktarılması olduğu bir gerçektir. Hükümet KİT'lerin hepsini elden çıkaramaz. 

Bu konuda, son olarak, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) yayınladı
ğı çok güzel bir rapor var; zaman, olmadığı için okuyamayacağım. (DYP sıralarından "Oku, 
oku" sesleri) 

Değerli arkadaşlar, KİT'leri arpalık olarak kullanan; tayinlerde, işçi alımlarında partizanlık 
yapan, suiistimal yapan; vatandaşlarımız arasında ayrım yapan, milletin parasını yandaşlarına 
dağıtan, milleti fakir bırakan; milletin değil, dış güçlerin ve holdinglerin menfaatlanm koru
yup kollayan; Sayın Cindoruk'un deyimiyle, ekonomik gücüne siyasî güç katmak için bakan 
yapılan; ülkemizde, çeteler, mafyalar oluşmasına sebebiyet veren; milletin emanetine hıyanet 
edercesine KİT'leri yok pahasına satan, ona buna peşkeş çeken, dış güçlere ve yandaşlarına 
peşkeş çeken bu Hükümet hakkındaki önergemize oy vermenizi istiyor ve hepinizi, bu duygu 
ve düşüncelerle saygıyla, selamlıyorum. (RP aralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmiş. 
Gensoru önergesi Üzerinde, ikinci konuşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İs

tanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu yapacak. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
CHP GRUBU ADINAALGAN HACALOĞUU (İstanbul) — Sayın Başkan, Parlamen

tomuzun değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte bulunan gensoru önergesi üze
rinde partim olan Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulu
nuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz evvel, bu görüşmeye geçmeden önce, "ülke işgal alandadır" diye belirli duyarlılıkla 
dile getirilen bir cümle üzerine uzun uzun tartışma oldu; herkes, eş duyarlılıkla konuya tepki 
koydu. 

Bence, günümüzün gerçekten ekonomi alanında en önemli iç sorunlarından biri olan bir 
konu üzerinde, siyasetçilerin, bilim adamlarının, uygulamacıların bir türlü ortak noktaya gele
medikleri bir konu hakkında; ülkenin, halkın mah olan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin satışı 
konusundaki bu gensoruya, öncelikle bu konuda sorumluluk sahibi olan bakanlarımızın daha 
çok ilgi göstermelerini dilerdim. (RP sıralarından alkışlar) Başta Sayın Çiller olmak üzere, bu 
konuda doğrudan sorumluluk sahibi olan,, bu kuruluşlarla direkt ilgili olan bakanlarımızın 
burada olmalarım ve bugün her bîr gruba 40 dakika gibi uzun bir görüş belirtme fırsatının 
tanındığı bu görüşmede, KİT sorununun enine boyuna tartışılmasını dilerdim. Bu fırsatın ka
çırılmış olmasam, Parlamentomuz için bir eksiktik olarak saptıyorum. 
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sizden kaç kişi var? 
RAHMt ÖZER (Çanakkale) — Yani biz bekleyeceğiz, siz gideceksiniz!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, bu tepkilerinizi, 

benimle beraber konuya aynı duyarlılıkla bakmış olmanızın bir uzantısı olarak değerlendiriyo
rum. 

KİT'lerin, partim olan Cumhuriyet Halk Partisi için ayrı bir önemi olduğunu idrak eder-' 
siniz. KİT'ler, 1930'lu yıllarda, Cumhuriyet Halk Partisinin, ülkemizde sermaye birikiminin 
yetersiz olduğu bir dönemde, yerel kaynakların değerlendirilmesine yeni bir boyut kazandıra
bilmek, belirli düzeylerde istihdam olanakları yaratabilmek ve o günlerde henüz çok sınırlı dü
zeylerde olan sanayileşmeye ilk ivmeyi kazandırmak için atılmış ciddî bir adım idi. O günden 

, sonra, özellikle, 1950'li yılların ikinci yarısında, 1960'Iı yıllarda ve sonra 1970'li yıllarda, KİT'ler, 
her iktidar döneminde, belirli ölçülerde ek yatırımlarla genişletildi, yeni sektörlere, yeni alan
lara, yeni bölgelere yayıldı. 

KİT'ler, giderek, ülkemizdeki sanayi üretiminin yüzde 40'Iarına ulaşan seviyede üretim 
yapan bir etkinliğe ulaştı; 600 binleri aşan doğrudan istihdam olanakları yarattı; özel sektör 
için yönetici okulu işlevini gördü; eğitilmiş işgücüne sınırsız katkılar sağladı; bölgesel gelişme
ye, hiçbir birikimin yapamadığı ölçüde katkıda bulundu; tarım sektöründe üretimin belirli den
geler içinde gelişmesine, üreticinin eşitlik ve hakkaniyet ölçüleri içinde emeğinin karşılığını al

tı 
masına katkı sağlayacak bir denge unsuru görevi gördü; çok genel anlamda, ülkemizde sanayi
leşmenin bugünkü düzeye gelmesinde çok önemli işlev yaptı ve gene çok genel anlamda, eşit
sizliklerin giderilmesine ciddî katkılarda bulundu. 

Sonra ne oldu değerli arkadaşlarım; sonra, 24 Ocak geldi, 12 Eylül geldi ve ardından ANAP 
hükümetleri geldi. Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, Dünya Ban
kasının hazırlatmış olduğu stratejiler çerçevesinde, Batılı belirli araştırma kurumlarının yaptı
ğı strateji ve ilke saptamaları çerçevesinde KİT'lerin özeli eştirilerek ekonomiden hızla tasfiye 
edilmesi, piyasa ekonomisine geçişin mantığı içinde, topluma yutturulmak istendi. Tabiî, 1980'li 
yıllarda, dış dünyada, Thatcherizm, Reganizm ve özellikle Güney Amerika'da belirli ülkelerle 
hâkim olan özelleştirmeye; özellikle üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler, İngilte
re, bir bölüm Avrupa ülkelerinde yaygın olarak mülkiyette yeni bir yapılanma arayışı içinde; 
ama özelinde kamu kesimi verimliliğini artırmak amacıyla bir araç olarak yönelindi. Ülkelerin 
bir bölümü, özellikle Güney Amerika ülkeleri, ağır dış borç yükü altında, özelleştirmeyi, kısa 
vadeli sorunların aşılmasının bir aracı olarak kullandılar. Batılı ülkelerin bir bölümünde, Thatc-
herizmin yaygın olduğu toplumlarda, benzerî politikaların uygulandığı ülkelerde daha ideolo
jik boyutlu olarak ele alındı. 

Ülkemizde de konu, ANAP döneminde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanının -ya aktif ola
rak ya da düşünce babalığı yaparak- "satın, nasıl satarsanız satın" talimatları çerçevesinde uy
gulamaya kondu. 1983-1988 dönemi, ANAP'ın 1983-1988 dönemi, bu konuda, KİT'lerin yıp
ratılma dönemi oldu. Sonra, 1988-1991 dönemi ise, KİT'lerin çökertilme dönemi olarak, acı
masız, ilkesiz ye ülke çıkarlarını gözetmeyen politikaların uygulandığı bir dönem olarak tarihe 
geçti. . 

Bu dönemde, yönetimle hiçbir sorumluluk ilişkisi olmayan, hemen hemen tümü, ömrün
de üretim hattını görmemiş; birikim alanı, yatırım bankacılığı olan genç arkadaşlarımızın yö
netiminde Kamu Ortaklığı İdaresi oluşturuldu. Bir taraftan bu kuruluşların yöneticilerine, 
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- "KİT'leri yönetin" görevi verilirken, aynı anda, eşzamanlı olarak, Kamu Ortaklığı İdaresine 
de "bunları satın" görevi verildi. 

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir dönemde böyle bir uygulama olmamıştır. Yani, hem, KİT'
leri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin KİT Komisyonu önünde; Başbakanlığa bağlı Yüksek De
netleme Kurulunun önünde, hesap vermeye; etkin, verimli, yönetim görevlerini gereğince yeri
ne getirip getirmedikleri konusunda yöneticileri hesap vermeye sorumlu kılacaksınız hem de 
eşzamanlı olarak, KİT'leri bir başka kuruluşun yetki ve sorumluluğu altında satışa çıkara
caksınız!.. 

Böyle bir uygulama olmamıştır; böyle bir uygulama, o nedenle başırılı da olamamıştır 
ve bu dönemde, bildiğiniz gibi, KİT'ler, ekonomideki başarısızlığın günah keçisi durumuna 
dönüştürülmüş, öyle izah edilmiş, ekonominin bütün sorunlarının vebali, KİT'lerin sırtına yı
kılmıştır. KİT'ler, her türlü rehabilitasyon, idame, yenileme, onarım gibi, asgari ölçülerde, en 
azından yapılması gereken yatırım olanakları da kısıtlanarak bakımsız bırakılmışlar. Bakımsız 
bırakılan, badanalanmayan, boyanmayan ev hangi duruma düşerse -benzetme anlamında- KİT'
ler de d duruma düşmüştür. 

Yüzde 225 düzeylerine değin faizlerle-ticarî barakalardan, dış piyasalardan borçlandırıla
rak, gerçekten -bildiğiniz için rakamları vermeyeceğim- özellikle son üç yılda, içinden çıkıla
maz bir malî sorumsuzluk, bir malî tıkanıklık yapısı içine sokulmuşlardır. 

Bu dönemde, yine bildiğiniz gibi, KİT'ler, hem, satılmalı diye gündemde tutulurken, bu
nun dış dünyada, Dünya Bankası eliyle yapılmış, hazırlanmış stratejiler çerçevesinde -bunu açık
lıkla belirtiyorum, bu konulara ilgi duyan bir arkadaşınız olarak, tüm bu raporları okumuş 
bir arkadaşınız olarak, söylediğini bilerek söyleyen bir arkadaşınız olarak altını çiziyorum- sa
tışa çıkarılmıştır. 

KİT'ler, ulusal stratejilerle, burada tartışılan stratejiler çerçevesinde değil, bizim dışımız
da bir başka anlayışla, dış dünya ile entegre olabilmemiz anlayışıyla; bir başka anlamda, Türk
iye'nin iç yapısını bir başka türlü yönlendirebilmek anlamında, Türkiye ekonomisini bir başka 
boyutta, kendi doğal gelişme çizgisinde, piyasa ekonomisinin, piyasa etkinliğinin, girişimcilik 
ruhunun kendi doğal gelişim çizgisi içinde gelişerek, Türkiye'de gelmesi gereken noktaya gele
bileceği çerçeveleri aşarak; onları dikkate almadan, zorlayarak getirilen dayatmalarla yapılan 
KİT'lerin tasfiyesindeki bu yarışta, ANAP hükümetleri, partizanlığı da elden bırakmamışlar, 
oluşturdukları danışma kurullarında, o güne kadar yapılmayan boyutta, işletmelerin verimlili
ğine katkısını dikkate almayan, dar ufuklu, vizyonsuz atamalar yapmışlar ve bu kuruluşların 
çiftlik gibi yönetilmesinde siyasî sorumluluk üstlenmişler, kullanmışlar ve KİT'lere en kötü yö
neticiliğin, en başarısız yöneticiliğin hâkim olduğu bir dönem yaşatmışlardır. 

Sonra ne oldu arkadaşlarım? Sonra 20 Kasım 1992'ye geldik. Burada CHP'yi oluşturan 
grubun mensubu olan milletvekillerinin de desteklediği Koalisyon Protokolü çerçevesinde, biz
lerin ve benim de karınca kaderince katkıda bulunduğumuz, bütün yüreğimizle savunduğu
muz demokratikleşme ilkelerine ek olarak, KİT'lere yönelik belirli reform politikaları Koalis
yon Protokolüne girdi, kondu, destekledik ve uygulanmasını bekledik. 

Koalisyon Protokolünün, demokratikleşme dışında, sivilleşme dışında, ülkede terörün kö
künün kazınması ve güneydoğu sorununun çözümlenmesi dışında en önemli vaatlerinden biri, 
KİT reformu, diğeri de vergi reformudur. 

KİT'lerin, verimlilik ilkeleri çerçevesinde, piyasa koşullarında, iç ve dış pazarlarda ayakta 
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durabilmelerini, KİT'lerin, oluşturulacak olan TÖYÖK; yan! Türkiye özerkleştirme Yemden 
Yapılandırma ve Özelleştirme Kurumunun koyacağı ilkeler çerçevesinde; öncelikle, yapısının 
en sağlıklı şekilde rehabilite edilerek; yani siyasetçilerin bu kuruluşların yakasından elerini çe
kerek, siyasî müdahalelerden bu kuruluşları arındırarak, bu kuruluşları gerçek anlamda, Batı
da olduğu gibi -eğer bu kuruluşlar yasayacaksa- yapılması gereken ilk ve en elzem kural olan 
özerkleştirmenin uygulamaya konmasını sağlayacak olan TÖYÖK'ün hayata geçirilmesini ön
görecek bir reform hedef alındı. Bu reform aynı zamanda KİT'leri yeniden yapdandıracaktı; 
yani KİT'lerde verimli -alt kademelerde doğrudan, üst kademelerde sendikaları kanalıyla- ça
lışanların yönetime katılabilecekleri bir kuruluş içi demokrasinin, işyeri demokrasisinin haya
ta geçirdeceği, bu kuruluşlarda işletme kriterlerinin verimlilik ve performans kriterlerine göre, 
piyasada, özel sektörde geçerli olan değerlendirme kriterlerine göre, anonim şirket, ticaret şir
keti yapılarına dönüştürülerek ve tabiatıyla teknolojik bakımdan yılların bakımsızlığı çerçeve
sinde geri kalmış olan yapılarını onaracak, giderecek, emek verimliliğini artıracak ve bunları 
hem kamuya hem ekonomiye hem de Hazinemize yük olmayacak yapıya dönüştürecek yeni
den yapılandırma önlemlerini alabilmesini öngörecek TÖYÖK ''Kasasının geçmesini öngörmüş
tük. - < • Ĵ • " ' 

TÖYÖK yasasının bir üçüncü ayağı vardı; o da, özelleştirmeydi. CHP olarak, KİT'lerin 
kuruluşunda ilk sorumluluğu üstlenmiş partinin bugünkü temsilcileri olarak bizim, sanayide, 
ekonomide mülkiyete bakışımız, bağnaz değildir, özelleştirme, ekonomide etkinlik için pekâla . 
bîr araç olarak kullanılabilir, kullanılmalıdır. Özelleştirme, Sayın özal'ın dediği gibi, KİT'le
rin tasfiyesinin bir aracı olarak değil; gerektiği için, gerektiği yerde, gerektiği sektörde, kuru
luş, hatta fabrika işletme bazında, gerektiği zamanda yapılması gereken, alınması gereken bîr 
tedbirdir. 

Bence hiç kimse, Türkiye ekonomisi içinde kamu girîsimciîîğîniniîanihaye kalacağım ön-
göremez, öngörmemeü. Bir zaman gelecek tir, şu anda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim 
-Partimizin görüşlerini ayrıntılı olarak biraz sonra izah edeceğim- en zorunlu gördüğümüz alanlar 
için dahi, -yarınlarda bir gün- kamunun, o alanlardan çekileceği, bir gün gelecektir. Ancak, 
ne yazık ki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, bence, S maddeyle Özetlenebilecek ve bura
dan bir günde çıkabilecek olan bir yasası için, gereksiz yere 60-70 maddelik, anlamsız bir ya
sayla, Meclisimiz bir ay uğraştırıldı; bir ay bu Meclîs hiçbir şey üretemedi ve bu kadar önemli, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığım doğrudan ilgilendiren TÖYÖK yasası maalesef gündeme 
alınamadı, önümüze gelemedi, tartışamadık. Hükümet bu konuda gereğini maalesef yapma
dı; belki de yapamadı kendi iç dengeleri nedeniyle. Bilemiyoruz bunu; ama, olmadı... 

Dün ve bugünkü, ANAP ve koalisyon hükümetleri, dönemleri arasında ne fark var? 
Değerli arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum, ben bu konuda çok az fark görüyorum veya 

hiç fark görmüyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum, dün de kamu ortaklığı vardı, bugün de 
var. Haksızlık yapmak istemiyorum, doğrudan temas ettiğim için söylüyorum; bence, bugün
kü Kamu Ortaklığı yöneticileri, yaptıktan işi, 20 Ekim öncesi yöneticilerden çok daha ileri dü
zeyde biliyorlar. Kamu Ortaklığı İdaresi -bîr siyasetçi, bir plancı ve konuyla ilgisi olan bir in
san olarak söylüyorum- bugün çok daha ehil ellerdedir. Bunu, oradaki bürokrat arkadaşları
ma ilişkin bir saptama olarak belirtiyorum; ama, buna rağmen, ben bir siyasetçi olarak içime 
sindiremiyorum. Neyi sindiremiyorum? KİT'ler gibi, kuruluş yasası olan, halkın malı olan -
her ne kadar özelleştirme için bîr çerçeve yasası çıkarılmış olsa dahî- tarihsel geçmişi olan, 
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katkıları olan bu kuruluşlar hakkında alınacak olan Özelleştirme kararlarını tek tek bu Yüce 
Meclîs çatısı altında tartışmadan; hangi KİT'leri, ne zaman, ne diye, hangi önceliklerle, hangi 
oranlar tahtında, kime, hangi kesimlere özdîeşüreceğlmizi, satacağımızı tartışmadan; kısa, çok 
dar, Bakanlar Kurulu Kararnameleriyle, Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla bu yetkinin Ka
mu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olmasını ve bu idarenin, bu yetkiyi kullanma sorumluluğu 
altında bırakılmış olmasını, gerçekten, Parlamentomuzun bir eksikliği, bir ayıbı olarak görü
yorum. Bunu, zabıtlara geçmesi için özellikle belirtiyorum. 

Dünden bugüne ne değişti? Değerli arkadaşlarım, TÖYÖK kurulamadı, en duyarlı oldu
ğumuz özerkleştirme konusunda hiçbir adım atılmadı. Çok saygı duyduğum eski Genel Baş
kanımın, Sayın Başbakan Yardımcımızın yanında söylüyorum, maalesef, benim eski partim 
de, kendine bağlı kuruluşlara, yönetim kurullarına, o kuruluşların verimli işletmeciliğine kat
kıda bulunacak kişilerin atanması konusunda kesinlikle duyarlılık göstermedi. 

Tabiatıyla, partiler, her dönemde, yönetim kurullarına da kendi inisiyatiflerini kullanmış
lardır; ama, protokolüne bu kadar iddialı hedefler koyan koalisyon partileri, Ömründe nafıayı 
görmemiş, bir arkadaşımız», kalkıp da nalla üreten kuruluşun yönetim kuruluna atarsa; öm
ründe ham petrol görmemiş bir arkadaşımızı -bunları söylüyorum, yakın arkadaşlarım olduğu 
için isim vermeyeceğim, bu örnekleri de çok açmak istemiyorum- kalkıp da ham petrol üreten 
bir şirketimizin yönetim kuruluna atarsa -bu konuda örnekler verildi, ben vermeyeceğim, hele 
İsim bazına hiç inmeyeceğim- bu durumu hiçbirimiz içimize sindiremeyiz, sindiremedik... 

Ben, siyasî partilerin siyaset yapmak hakkını, demokrasinin doğası, gereği olarak görmü
yorum. Şuna da içtenlikle inanıyorum: Partiler, iktidarlar, KİT'lerden elini çekmediği sürece 
-bunları Plan ve Bütçe Komisyonunda da ilgili bakanlarımın önünde bir iki kere söyledim, o 
bakanlarıma saygısızlık yapmak veya kötü anlamda değil "lütfen elinizi çekin'* dedim- biliyo
ruz ki, bu kuruluşlar, bu istihdam politikasıyla, bu yönetim politikasıyla, sadece arpalık olur; 
sadece, gerçekten yük olur ve giderek batar. 

Değerli arkadaşlarım, insan, ister istemez "Niyet nedir?" diye düşünüyor. Bugün gördü
ğüm şekliyle, KİT'ler, hücre hapsine mahkûm edilmiş, ayaklarına pranga vurulmuş ve hâlâ 
onarım yatırımları yaptırılmıyor. 

Biraz evvel söylediğim gibi, mesela SEKA'da emekliye ayrılmak isteyen yüzlerce insan var. 
Mademki amaç KİT'leri rehabilite etmektir... Siyasî atamalar, geçmişte her dönemde yapıldı. 

. 1980 öncesinde de yapıldı, bunu da saptamamız lazım, benim partimin 1978-1979'daki iktidar 
döneminde de yapıldı; bunu kabul etmek durumundayız. Ama, artık, Türkiye, geldi, tıkandı.. 
Eğer işçi sorununu çözeceksek. Hükümet, lütfen, -biraz evvel SEKA örneğinde belirttiğim gibi-
en azından, emekliliği gelmiş işçilerin emekliye ayrılabilmesi için bir fon ayırsın. 

Bugün, gübre sanayii için amonyak üretmek üzere Gemlik'te yeni bir tesis kurduk ve 105-110 
dolara amonyak üretecek. Yurtdışında amonyağın Üretim maliyeti 100 dolar civarında. Yarın
larda daha iyi çalışma koşullarına ulaşırsa, belki gerçek anlamda, tam dış dünya fiyatlarıyla 
üretecek. Bunun karşısında, Kütahya'da, gerçekten eskimiş, yıpranmış teknolojisiyle Kütahya 
Gübre Sanayii var. Orada iki tane amonyak üretim hattı var; bunlardan birtanesi 6 aydır kapa
lı, bir tanesi ise, 540-S50 dolara üretimde bulunuyor. Değerli arkadaşlarım, bumda 800 işçi 
var. İşte bu, yük. 

Eğer bir KİT kapatılacaksa, bir tesis kapatdacaksa, buyurun, derhal karar verin, Kütahya 
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Gübre Sanayiindeki ild amonyak üretim hattını kapatınız; çünkü, bunun ekonomiye bir yararı 
yoktur. Oradaki 800 işçiyi, orada doğrama işlerinde çalışan bazı işçilerle toplam 1 000-1 200'e 
varan işçiyi, gerekli sosyal güvenliklerini sağlamak kaydıyla, gerekli güvencelerini, iş alanlarını 
olanaklar çerçevesinde sağlamak kaydıyla, işten çıkarınız, iki tesisi kapatınız, tşte bu, reform
dur; bu, KİT reformudur. Bu konuda büyük laflar etmekle olmaz. Sayın özal, her alanda bü
yük büyük laflar etti, hiçbir şey yapamadılar... 

Şimdi, ben, Koalisyon Hükümetinden, en azından bu konuda, daha gerçekçi davranması
nı talep ediyorum. 

Gidin inceleyin, Ergani Bakır işletmelerinin bugün ne kadar yararı var, ne kadar yok... 
Bugün Ereğli Kömür İşletmelerinin bir bölüm ocaklarını gidin inceleyin... öyle, birtakım işa
damlarının yuvarlak, göz alıcı laflarına kanmayın. Gerçek anlamda rehabilitasyon projeleri 
hazırlatın. Bu, siyah-beyaz konusu değil; bu, gri bir konu. İçinde doğrular var, yanlışlar var... 
Bunları doğru tespit etmemiz lazım. 

Koalisyon Hükümeti, KİT'ler konusunda karar verirken, her şeyden evvel iki konuda ka
rarlı net çözüm bulmuş olmalıdır. Bunlardan biri, 2 pOO'li yıllara Türkiye'yi taşıyacak olan viz
yonları, sanayileşme anlayışları, teknoloji anlayışları, teknolojide sıçrama anlayışları, öncü sektör 
anlayışları nedir? Türkiye'yi, 2 OOO'li yıllara ne taşıyacak? 

Biz, Türkiye'yi yuvarlak laflarla taşıyamayız. Türkiye'nin işsizlik sorununu yuvarlak laf
larla çözemeyiz; sanayileşmeden, üretimde verimliliği sağlamadan çözemeyiz, öncü sektörler 
konusunda, Türkiye -girmemiş, giremeyen- bu yüksek faiz poitikalanyla, bu rantiye ekonomi
siyle, bu yüksek enflasyonla, bir türlü sanayie yönlendiremediğimiz girişimcilerimizin, Türki
ye'yi 'kısa vadede, orta vadede' riski yüksek teknoloji alanlarına taşıyamayacağını bilmemiz 
lazım. Bu alanlarda daha bir süre, yeni alanlarda, yeni KİT'lerin -belki mevcutların değil- so
rumluluğu olması gerekeceğini bilmemiz lazım. Bu konuda Fransa adım atıyor, başka ülkeler 
adım atıyor; artık rüzgârlar, Reganizm gibi, Thatcherizm gibi esmiyor... 

Eski Genel Başkanıma, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımıza söylüyorum, -rapor 
kendilerinde de var- Sosyalist Enternasyonal, artık, 1989 yılındaki Berlin Kongresinde söyledi
ğini söylemiyor. Son 1992 yılındaki kongresinde, gelişmekte olan ülkelerin, tabiatıyla, etkin, 
verimli piyasa ekonomisi geliştirmelerini öngörüyor; ama, karma ekonomiyi bir süre daha ya
şatma gerekliliğini vurguluyor. Bu, bölgelerde var. 

Tabiî, bu, sosyal demokratların dünya görüşü; ama, aynı şekilde, Dünya Bankası, üçüncü 
dünyaya, son raporlarında, üretimi geliştirmeleri ve bu konuda her türlü sermaye birikiminden 
yararlanmaları için yeni öneriler geliştiriyor. Çünkü, artık, üçüncü dünyanın -Arjantin, Brezil
ya, Meksika da buna dahil- izledikleri yol tıkandı. 

Yanıtımı almak istediğim birinci soru şudur: Sanayileşmeye bakışları nedir? İkincisi de, 
eşitsizliklerin giderilmesi anlamında, Doğu'nun, gelişmekte olan yörelerin kalkınmasına nasıl 
bakıyorlar? Buraya kim gidecek? 1992 yılı teşvik belgelerine bakınız, doğuya, güneydoğuya 
tüm teşviklerin yüzde l'i oranında teşvik verilmiş; yok, gitmiyor kimse... Bunun nedeni, sâde
ce, oralardaki terör değil; dün de kimse gitmiyordu... 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, koalisyon Hükümetinin öncelikle kendi içinde kararlı ol
ması gerekir, bir karara varması gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, ben bu konuda en çok Sayın Başbakana güvendiğimi burada ilan 
ediyorum ve bunu samimiyetle söylüyorum. Koalisyon içinde, en çok, Sayın Başbakanımızın 
KİT'ler konusundaki vizyonuna güveniyorum. Açık yüreklilikle belirtiyorum; Sayın Başbaka
nımın, KİT'ler konusunda geçmiş deneyiminden kaynaklanan sağduyusuna güveniyorum. 

Bir hususu daha burada belirteceğim... Kendisi burada olmadığı için belki saygısızlık olu
yor; ama, siyaset yapıyoruz. Geçen gün, Sayın Ulaştırma Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonun
da konuşurken, "Arkadaşlarım, size bir şeyi ilk defa açıklıyorum: Karar verdim, DB Deniz 
Nakliyat Şirketini satıyorum" dedi. Bu ifadesi, zabıtlarda var. 

Esasında, böyle bir üslup ve anlayışın, bildiğiniz gibi, her gün yeni politika üretme arayışı 
içinde olan bazı bakanlarımızda maalesef var olduğunu gördüğüm ve daha fazla Örneklemesi
ni yapmadan, ciddî bir eşgüdümsüzlüğün belirtisi olarak saptadığım için söylemek istiyorum: 

Koalisyon protokolünde, beş tane kuruluşun özelleştirilmeyeceği yazılıdır; bunlardan biri
si de TEK'tir. Kim yazmış onu oraya?. Niye yazmışlar veya kimse bunu okumuyor mu? Bu 
soruyu da sormak istiyorum. Zamanım azalıyor; onun için TEK konusunda, AKTAŞ konu
sunda, Özel olarak başka platformlarda başka şeyler söyledik, onu geçiyorum. 

Türkiye'de yatırımlar, gayri safi millî hâsılanın sadece yüzde 16'sı. Yeni millî gelir seviye
lerine baktığımız zaman, bu toplum, ne vergi topluyor, ne yeterince tasarrufta bulunuyor, ne 
de yatırım yapıyor. Maalesef, kayıtsız bir ekonomi... Maalesef, rant ekonomisi içinde, kaynak
lar, üretken olmayan alanlara gidiyor, tasarruf olarak da rakamlara yansımıyor ve vergi kayna
ğı olarak da, denetim alanlarına giremiyor. 

Kamu Ortaklığını iki noktada eleştiriyorum. Yetki verilmiştir, gereğini yapıyorlar, en iyisi
ni de yapıyorlar -ben, verilen yetkileri eleştiriyorum- ama iki eksiklikle yapıyorlar. Bunlardan 
biri, maalesef, değerli arkadaşlarım, bugüne kadar, gider konusunda, KİT'lerin arsasından, 
sosyal tesisinden, makine tezgâhlarından, üretim hatlarına kadar, teknoloji birikimine kadar, 
gerçek anlamda bir envanteri yoktur, bu yapılmamıştır. Yeni yeni, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı, arsa ve sosyal tesislere ilişkin bir envanter yaptırmaktadır. Bunu ben geçen sene de 
söyledim; bu tespitler yapılmadan, siz, sadece defter kayıtları veyahut Dünya Bankasının geliş
tirdiği, bilimsel olan; ama bizim gibi, rant ekonomisinin hâkim olduğu bir toplumda çoğu ge
çersiz olan bu kuruluşları değerlendiremezsiniz. 

İkinci eksiklik de, konuşmamın başında dediğim ilkeler... 

Değerli arkadaşlarım, iddia ediyorum, hâlâ, Dünya Bankasının saptamış olduğu ilkeler, 
kriterler içinde satışlar yapılmaktadır. 

Oysa bizler her bir kuruluş için, "hangi sektör ne zamana kadar taşınmalı; hangi sektör
de, hangi kuruluşlar taşınmalı; hangi kuruluşlar, şu anda teknolojisi eskidiği, işlevleri bittiği 
için kapatılmalı; hangi kuruluşlar, hangi sektörler, kamunun o sektörde bulunma gerekliliği 
kalmadığı için özel sektöre kiralanmalı, satılmalı, devredilmeli?" konularını, ulusal stratejile
rimizi, hedeflerimizi göz önüne alarak saptamadık. 

Bizim, CHP olarak bugün, her bir kuruluş için, çok açık, çok net bir stratejimiz vardır; 
bu staretjiyi en uygun platformlarda sizlere tekrar sunacağız; şimdi o ayrıntıya girecek zama
nım yok. Mesala, protokolde "Tekelin korunması" var. 

Niye korunsun değerli arkadaşlarım? Açık belirtiyorum; yani, tütün üretimi, sigara üreti
mi çok mu stratejik bir alan? Muhakkak devletin koruması gereken bir alan mı? Siz tütünü 
tutacaksınız... Niye? "Vergi alıyorum oradan". Öte yandan, çok stratejik, alüminyum üretimin-
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den Petrokimyaya- kadar, petrol üretiminden demîr-çelige kadar, teknoloji Üreten alanlarda ve
yahut da temel yatırım manan alanlarındaki KİT'leri satacaksınız! Bunun hiçbir mantığı yok. 

Tabiî, Tekelde de, Çaykur*da da özel modeller geliştirmek hızım. Çünkü, milyonlarca üre
ticiyle ilgilisiniz. Bir örnek olarak getiriyorum: Bu iki alanda 2 000 yılına kadar, aşamalı bir 
takvim içinde, öncelikle, üreticileri işletmecilik sürecine çekebilecek, o alandaki işletmeciliği, 
tütün ve çay üreticilerine devredebilecek, onlarla organik ilişkiler oluşturabilecek bir yapıyı, 
tek ürüne dayalı ekonominin hâkim olduğu bu alanlarda, yeni eşitsizlikler yaratmadan, bir ge
çiş ekonomisi yapısı yaratarak pekfiîâ gündeme getirebilirsiniz. 

Ben bunu, bir uç alternatif olarak dile getirdim, lüani, sizin çok savunduğunuz bir alanda, 
biz, aşamalı bir özelleştirmeyi savunabileceğimizi; ama, bambaşka alanlarda kesinlikle görüş
lerinize katılmadığımızı, TEK'te kesinlikle görüşlerinize katılmadığımızı belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karakuş, toparlamanızı rica ediyorum, sireniz bitti. 
AUGAN HACALOĞUJ (Devamla) — Hacaloğîu efendim. 

° BAŞKAN — Affedersiniz, özür diliyorum. 
AtiGAN HACALOĞLU (Devamla)— Rica ederim, peki.., 

BAŞKAN — İki entelektüeli karıştırdım, özür diliyorum. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Rica ediyorum. 
Bağlıyorum izin verirseniz efendim. 
Satılacaksa, ilk önce iştirakler satılsın; ilk önce, üretken olmayan arsalar satılsın, sosyal 

tesisler satılsın. Kapatılacak tesisler de ise, üretken olmayanlar kapatılsın ve sonra hizmet alan
ları... 

Efendim, belediyelere gelince... İstanbul Belediyesi. Sayın Genel Başkanım, çok saygı duy
duğum Başbakan Trardımcısı... (DYP şuralarından gülüşmeler) 

Efendim, sürri lisanın önemi yok, o saygım devam eder. 
İstanbul Belediyesi... USunm, KİT sorunundan daha önemli bir meseleyle karşı karşıya ola

caksınız. Asıl özelleştirmeyi orada yapınız. 
Kısaca, KİT'ler özerkleştirilmeden; KİT'ler siyasî müdahaleden arındırılmadan; KİT'ler, 

* verimli, piyasa koşullarında etkin bîr üretim yapısına kavuşturulmadan; stratejik makro plan
lamanın genel perspektifleri içinde yönlendirilmeden yaşatüamaz.. 

Yüzde 12.6 düzeyinde olan kamu kesimi borçlanma gereğinin, gayri safi müll hâsıla için
deki KİT'lerin payı sadece yüzde 25'tir. Kamburun tek nedeni bu değildir. KİT'leri satarak 
bunu önleyemezsiniz. "Vergi reformu yapmadan iki yakanız bir araya gelmez. Gelirlerinizi artı
rın. Gerçekten, Türkiye'de âdil bir vergi reformu, çıkış yoludur. Ondan sonra, beş yıl içinde, 
on yıl içinde, KİT sorunu da bir çözüme girecektir. Aksi halde, bunları yapmazsanız, ne toplu
mumuzun özlemlerine yanıt verebilirsiniz, ne geleceğe, toplumumuzun güvenle bakmasına olanak 
tanırsınız, ne eşitlikçi refah toplumuna, ne de demokratik sanayi toplumuna geçiş umutlarımı
za kam açarsınız. ^ 

Bu konularda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepinizi uyarmak istedik. Eğer hata ettiy
sek affola. 

Hepinize saygılarımı sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) " . 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Yavuz Köymen. 
Buyurun Sayın Köymen. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri;; Refah Partisi Grubu tarafından, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekono
mik politikalarla Kamu İktisadî Teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla, Başbakan Sayın 
Süleyman Demîrel ve Hükümet üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğümüzün 107 
nci maddeleri uyarınca bîr gensoru açılmasına ilişkin önerge hakkında, Anavatan Partisi Gru
bu adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Anavatan Partisi Grubu ve 
Şahsım adına tüm Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, esas itibariyle çok önemli bîr konuyu görüşüyoruz; ancak, 
şanssız bir güne denk geldi. 

KİT'ler, bugün, Türk ekonomisine yüzde SO'ye yakın katkısı olan kuruluşlarımızdır. Bun
ların içinde bulunduğu meseleleri, detaylı, açık seçik şekilde görüşmek için bir fırsat doğmuş
tu; ancak, biraz önce de ifade ettiğim gibi, şanssız bir güne denk geldi. 

Bugün Yüce Kurulda çok önemli bir konuyu görüşüyoruz diye sözlerime başladım değerli 
arkadaşlarım. Ben, görüşülmekte olan bu gensoru üzerindeki görüşlerimi üç ana başlık altın
da toplamaya çalışacağım: 

Birincisi, Türk ekonomisinde KİT'lerin yeri ve çalışma sistemleri; ikincisi, özelleştirme; 
üçüncüsü de Koalisyon Hükümetinin KİT'lere bakışı, KİT'lerde yapılan partizanca atamalar, 
KİT'lerde yapılan partizanlıklar. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ba
kinizi KİT'ler için neleri emrediyor. Bir kere, bu konuyu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu ko
nuyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin çok kısa olarak özüne girmek istiyorum: 

İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarının özerk bir tarzda ve ekonomi
nin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini emrediyor. 

ikinci olarak: İktisadî devlet teşekküllerinin, ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik 
ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda, kendi aralarında ve millî ekonomiyle uyum içinde çalışarak, 
sermaye birikimine yardım etmelerini emrediyor. Bu suretle daha fâzla yatırım kaynağı yarat
malarını emrediyor. -

Değerli milletvekilleri, son olarak da, KİT'lerin, kendilerine verilen görev ve kamu hiz
metlerini, ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak, verimlilik ilkesi doğrultusunda yürüt
melerini emrediyor. Kanunun özü bundan ibaret. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizde kamuoyunun büyük bir kısmı, zamanında, sa
nayileşme sorunumuza bir çözüm olmak gayesiyle kurulmuş ve memleketimize uzun yıllar çok 
değerli hizmetler vermiş Kamu İktisadî Teşekküllerinin de, değişen ekonomik ve sosyal koşul
lar nedeniyle, artık kendilerinin bîr sorun haline geldiğini kabul etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hal böyleyken, geliniz, beraberce, bugün KİT'lerin içinde bulun
duğu tabloyu bîr görelim. Bugün, ekonomide büyük bîr güç olarak gözüken, faaliyet gösteren 
bu güzide kuruluşlarımız, maalesef, hasta adam pozisyonuna düşmüştün Gerek fazla istih
dam, gerekse ağır borç yükü ve faiz yükü ve de kötü idarelerinden dolayı bugün çıkmaza gir
miş bulunmaktalar. 

Değerli milletvekilleri, çok fazla rakama girmeden birkaç KİT'in 1992 yılı içindeki tablo
larını sîzlere arz etmeye çalışacağım. Bugün, TEK'în 1952 yılı için tahmin edilen zarar hanesi 
7 trilyon 458 milyar, TTK'nun tahmin edilen zararı 3 trilyon 500 milyar lira civarında, Devlet 
Demir Yollarının zararı 3 trilyon 700 milyar lira civarında ve Toprak Mahsulleri Ofisinin tahmin 
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edilen zararı da 1 trilyon 200 milyar lira civarında. Daha çarpıcı bir örnek olması için, banka
cılık sektöründen bir örnek vermeye çalışacağım: 

Bugün, devlet, bankacılık sektörüyle iştigal etmektedir. Etibank'ın 1992 yılı tahmini zara
rı 400 milyar lira civarındadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 

Bugün, müessese ve bağlı ortaklıklarıyla beraber toplam 260 civarında bir KİT ordumuz 
var. Bunların yüzde 70'e yakını zarar etmektedir. Hal böyleyken, biraz önce 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ruhunu ortaya koymaya çalıştım. 

Değerli milletvekilleri, şimdi soru olarak yöneltiyorum: özerk bir tarzda, ekonominin ku
rallarına uygun yönetilmeleri mümkün mü? Verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda çalış
maları mümkün mü? Sermaye birikimi yapmaları mümkün mü? Bu zararlarla, bu borçlarla 
KİT'lerin teknoloji transferi yapmaları mümkün mü? Daha fazla yatırım kaynakları elde et
meleri mümkün niü? Bu acı tablo içinde başka çareler aramak gerekir. 

İşte, biz, Anavatan Partisi olarak, bu hastalığın teşhisini koyduk ve dedik ki, ekonominin 
sırtındaki kamburu kaldırmalıyız. Ne yapmalıyız? Bütün kalkınmış ülkelerce bilinen serbest 
piyasa ekonomisinin memleketimizde tam olarak oturması için, tam rekabetin sağlanması için, 
KİT'leri özelleştirmeliyiz. Benden önce konuşan değerli grup sözcülerinden bu noktada ayrıl
maya başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, 260 tane irili ufaklı KİT kuruluşunun yüzde 70*i zarar et
mektedir, dedim ve üç-dört tane de örnek vermeye çalıştım. 

Bu hastalık belli olmuştur. Bu hastalığın tedavisinin aranması gerekir. Biraz sonra rakam
larla da ortaya koymaya çalışacağım; KİT açıkları 60 trilyon lira civarındadır ve tahmin edi
lenden fazladır. Bu rakamları KİT'leri finanse ederek, KİT'leri reorganize etme imkânımız mev
cut değil. Onun için, biz ANAP olarak, serbest piyasa ekonomisine geçerken, KİT'lerin özel
leştirilmesi gerektiğini ifade ettik; bugün de, bu düşüncemizde ısrarlıyız. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili bir dizi karar
lar aldık. Hatta bazı uygulamalarımız da oldu. Ne var ki, geçmiş dönemin yavru muhalefeti 
ve ana muhaelefeti, basını da yanına alarak, yapmış olduğumuz tüm icraatlarımıza karşı çıktı
lar; bizi yolsuzlukla, hırsızlıkla ve buna benzer bir dizi iddialarla suçladılar. ÇİTOSAN'ın ve 
USAŞ'ın satışı ile, gelişmeleri biraz önce Sayın Elkatmış ifade ettiler. O günün şartlarında ne
ler dendiği; bugün neler yapıldığı, hepinizce malumdur... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Mahkeme devam ediyor. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz şunu da açık şe
kilde ifade ediyoruz: KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda Anavatan Partisi olarak gerektiği 
kadar başarılı olamadık. Bunu söylemekten hiç çekinmiyoruz. Doğrulan her platformda söy
lemeye gayret gösteriyoruz ve sebeplerini de ortaya koyuyoruz. O günün şartlarında bizi kamu
oyuna şikâyet ettiniz ve bundan dolayı da yeteri kadar başarılı olamadığımızı iddia ediyoruz. 

Bugün, oy tabanının yüzde 48'lere dayandığı iddia edilen Koalisyon Hükümeti büyük bir 
fırsatı yakalamış durumda. Nedir bu fırsat? Bu konuda bir konsensüs oluşmuş ve bunun neti
cesinde kamuoyu oluşmuş. Gerek SHP, gerekse DYP, biraz önce CHP sözcüsü de ifade ettiler 
"özerkleşmeye, artı, gerektiğinde özelleştirmeye de yaklaşabiliriz" düşüncelerini ortaya koy
dular. Aynı görüşte oldukları için bir TÖYÖK Kanun tasarısı hazırladılar; ancak, maalesef, 
bugüne kadar bunu görüşmek mümkün olmamıştır. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün, bazıları tarafından, ekonomiden sorumlu oldu
ğu, bazıları tarafından da sorumlu olmadığı söylenen Devlet Bakanı Sayın Çiller'in, KİT'lerle 
ilgili, seçim öncesi bir dizi beyanatları var; yine Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in de bu 
konuda bir dizi beyanatları var. 6 Haziran 1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesinden okuyorum: 
"Demirel, KİT'leri özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve özelleştirme çağın gere
ğidir. Devlet, iktisadî faaliyetlerine son vermek zorundadır. Ancak, bunu, işçileri tasfiye ede
rek değil, onları sızlandırmadan, rahatsız etmeden yapmalıdır, özelleştirme yapılırken de yağ
maya meydan verilmemelidir." 

Devlet Bakanı Sayın Çiller, 19.11.1992 tarihli beyanatında "Devlet Bakanı Tansu Çiller, 
ekonomik paket kapsamında KİT reformunu açıklarken, 'özelleştirme bir amaç değil, araç olarak 
kullanılacak' dedi. Çiller, KİT'lerin öncelikle politik ve bürokratik müdahalelerin dışına çıka
rılacağını söyledi." 

Sayın milletvekilleri, zamanınızı almamak için, konuşmamı oldukça kısaltmaya çalışıyo
rum, onun için de örnekleri azaltmaya gayret gösteriyorum. 

Başka bir haber: "Demirel iktidara gelirse tükürdüğünü yalayacak. DYP'nin, 5 çimento 
fabrikasının Fransızlara blok satışını engellemek için birbiri ardına açtığı davalar sonucu, bu 
özelleştirme iptal edildi. Başbakanlığın karşı davası da Danıştayca reddedildi. Böylece 'Bu özel
leştirme durmalı' diyen Demirel kazandı. Ancak, aynı Demirel 'İktidara gelirsek, gerekirse de
ğerinin de altında KİT'leri satacağız'diyor." 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, biraz sonra ifade etmeye çalışacağım, Sayın Çiller'in 21 
Mayıs 1991'de bir beyanatı var: "ulufe kanallarını tıkayacağız" diyor. Bunun üzerine, Sayın 
Çiller'e bir soru yöneltiliyor, soru şöyle: "Yani, Tekel'e, Sümerbank'a, PETKİM'e ve diğerleri
ne, Tansu Çiller ya da Süleyman Demirel imzalı kartvizitler gidecek; 'şu adamı işe al, şu ada
ma ihaleyi ver' denilecek..." 

FAHRf GÜNDÜZ (Uşak) — ANAP dönemi o... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — "...fakat, KİT yöneticileri, bunu dinlemeyecek cesaret 

ve yetkide olacak; öyle mi?" Çiller'in cevabı aynen şöyle: "Evet, öyle. Gerekli düzenlemeleri 
yapacağız, KİT'ler, ulufe dağıtım merkezleri olmayacak. KİT müdürlerine belli hedefler veri
lecek, 'Belli bir zaman süresi içinde üretimini şu kadar artıracaksın, yatırımını dünya ile enteg
rasyona göre yapacaksın, teknolojini ona göre yenileyeceksin, enflasyonun üstünde fiyat 
artırmayacaksın' denilecek. Bu hedefi tutturanlar kalacak, tutturamayanlar gidecek. Hem gi
decek hem de hesap sorulacak." 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir yıldır Koalisyon Hükümeti işbaşında... Doğru Yol 
Partisinin seçim vaatlerini kısmen hatırlatmaya çalıştım... Bu seçim vaatleri arasında, özelleş
tirme, önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda DYP'nin niyet ve planlarını, Sayın Demirel, ay
rıntılı bir şekilde, 20 Ekim seçimi öncesinde Türk Sanayici ve İşadamları Derneğinde (TÜSI-
AD) yaptığı konuşmada açıklamıştır. Kimilerine göre ekonomiden sorumlu olan, kimilerine 
göre böyle bir sorumluluğu olmayan Devlet Bakanı Sayın Çiller de "Seçim öncesi bütün hazır
lıklarımız tamam, iktidara gelir gelmez gerekli yasal düzenlemeleri yapıp, KİT sorununu 
çözeceğiz" diyor. 

İktidarın diğer ortağı SHP ise, KİT'lerle ilgili sorunları kabul etmekle beraber, devletin, 
KİT'lerdeki mülkiyetini sürdüren; ancak, siyasî etkisini sınırlayan özerkleştirme vaadinde bu
lunmuştur. 
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Ne var kî» İktidarda bulunan koalisyonun icraatı» kendi vaatleriyle tamı tamına zıt bîr şe
kilde cereyan etmiştir. Bir yıldır» irili ufaklı bütün KİT'leri, bîr partizanlık kasırgası kasıp ka
vurmaktadır değerli milletvekilleri* En basit tayinden» trilyonluk yatırımlara kadar tüm tasar
ruflar» yasaların öngördüğü rasyonel işletmecilik ilkeleri yerine» parti çıkarları ve kişisel men
faatler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Neticede» KtT çalışanlarını» bîr yılgınlık» bîr bezgin
lik ve küskünlük sarmış; verim düşmüş» hizmet kalitesi gerilemiştir; Bununla ilgili bazı basit 
örnekler vermeye çalışacağım: 

Daha birkaç yıl önce» Avrupa ülkelerine örnek teşkil eden mobil oto telefon sistemimiz» 
artık kilitlenme noktasına gelmiştir. Posta tevziatı çağdışı süreler almaktadır. Denizcilik işlet-, 
meleri» hizmeti yaygınlaştıracağına» sık sık seferlerini kaldırmaya kalkışmakta» gemilerinin em
niyetini bile sağlayamamaktadır, 

Bu keyfî ve kötü idare» neticelerini» malî sonuçlara da haliyle aksettirmektedir. KİT'lerin 
nakit açıkları ve borçları» cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanmıştır. 

Koalisyon Hükümeti» 1992 yılı programında» KİT'ler için temini gereken finansmanı 13,2 
trilyon lira olarak öngörmüş; fakat» Kasım 1992 sonu itibariyle bu açık -dikkatinizi bu nokta
ya çekmek istiyorum- 61 »2 trilyona çıkmıştır. Bu rakam 7 Aralıktan önce» Hazineden alınmış
tır. KİT'lerle ilgili diğer borçlanma kalemi sıfır olarak öngörülmüş» şimdi ise 47 trilyon liraya 
ulaşmıştır. -

Bu sonuç karşısında» Hükümetin» programını uygulamadığı rahatlıkla söylenebilir. 1992 
yılı için öngördüğü KİT finansman açığında» yüzde 464 oranında sapma olmuş» Hükümet» 
1993 yılı KİT finansman programında 27»8 trilyon liralık finansman açığı öngörmüştür. Bu
nun ne kadar gerçekçi olduğunu, 1992 yılı rakamlarına bakarak görmek mümkündür. 

İki parti arasında bîr zafer ganimeti gibi paylaştırılan KİT'ler, bugün, koalisyonun temel 
tutkalı haline gelmiştir. Koalisyon ortaklarına mensup veya yakın kişi ve şirketler» KİT'lerin 
ürettiği hizmet ve ürünleri» piyasa şartlarından ucuza kapatmak ve gene bu KİT'lere, piyasa 
şartlarından yüksek fiyata hammadde, malzeme ve yatırım malları satmak îçîn âdeta bîr yarış 
içindedirler. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Bir iki örnek verir misin? 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Müsaade ederseniz» vereceğim. 
Olan» millî kaynaklara ve daha da önemlisi» toplumumuzun ahlak yapısına olmaktadır. 

Üstelik» bu gibi usulsüzlük veya yolsuzlukları denetlemekle görevli Başbakanlık Teftiş Kurulu 
da» 20 Ekim Genel Seçiminde DYP'den milletvekili adayı olmuş partizan bir kişinin eline tes
lim edilmiştir. Yalan mı sayın milletvekilleri?;. Türkiye'nin en büyük teftiş kurulu olan Başba
kanlık Teftiş Kurulunun başına DYP'den mîletvekiti adayı olmuş bir arkadaş getirilmiştir... 

AHMET SAYIN (Burdur) — DYP'den aday olmak suç mu? 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sîz neler yaptınız?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Yani» göz göre göre» vatandaşın gözünün içine baka ba

ka» kuzu» kurda teslim edilmiştir. Uygulama da hemen netice vermiştir. Kurul, emir ve komu
tayla inceleme yapıp, ısmarlama rapor ve sonuç üreten yanlı bîr kuruluş haline getirilmiştir. 
Bugün yaşanan birçok usulsüzlüğü kamufle edebilmek ve gözlerden kaçtrabîlmek için, gerek 
Başbakanlık Teftiş Kurulu» gerekse Yüksek Denetleme Kurulu, münhasıran» emîr ve sipariş üze
rine» geçmişle ilgili sunî dosya üreten müesseseler haline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kurda teslim edilen tek kuzu, Başbakanlık Teftiş Kurulu değildir. 
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Hem, en büyük KİT'ler arasında olan hem de finansal politikalarıyla tüm KİT'leri etki ala
nında tutan devlet bankaları da, onlara borçlu olan ve halen ailesi kanalıyla bilfiil ticaret haya
tının içinde bulunan bir bakana teslim edilmiştir. Alım satım tecrübesi çok geniş ve derin olan 
bu kişi, aynı zamanda KİT'lerin özelleştirilmesinden de sorumlu tutulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci bir yarış da, bu KİT'lere ihtiyaç fazlası personel 
yerleştirmek için cereyan etmektedir. Anavatan İktidarı sırasında birçok KİT'te, tabiî ve tedrici 
bir istihdam kısılmasına gidilmiş, kişi başına üretim ve verimlilik ciddî artışlar sağlamıştı. Son 
bir yılda ise, özellikle belediye seçimleri öncesinde, ihtiyaç ve üretimle alakası olmayan bir per
sonel patlaması yaşanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, KİT'ler konusunda, Koalisyon Hükümetinin, fevkalade ciddî ve 
hatta tarihî boyutlardaki hatasını, ihmal ve yanlış tasarruflarını değerlendirebilmek için, yap
tıkları vaatlerle, icraatlarını karşılaştırmamız gerekmektedir. Meydanlarda, vatandaşın önüne 
çıkıp oy isterken özelleştirme vaat editmiştir. Anavatan İktidarı zamanında hazırlanmış dosya
ların sonuçlandırılması ve çeşitli şirketlerdeki kamu hisselerinin satılması dışında, hiçbir ciddî 
özelleştirme yapılmamış, sorunlu hiçbir KİT konusunda karar alınmamıştır. Sonuçsuz geçen 
bir yıldan sonra, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, senenin son iki ayından medet ummakta 
ve sene sonunda özelleştirme patlaması vaat etmektedir. 8 Kasım tarihinde Panorama Dergisi
ne verdiği beyanattan bu anlaşılmaktadır. Başbakan ise, bu acz ve kararsızlığı, "özelleştirmede 
elimiz kolumuz bağlı" diye izaha çalışmaktadır. 

Şimdi, sizlere, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanının son iki ayda medet umduğu özelleştir
meyle ilgili bazı rakamlar vermeye çalışacağım. Koalisyon Hükümeti, 1992 yılı için 5,5 trilyon 
liralık Özelleştirme geliri elde edeceğini programlamıştır. Başbakan ise, bu yıl 1 milyar dolarlık 
özelleştirme geliri elde edildiği ve geçmiş beş yılda elde edilen özelleştirme hâsılatının tamamı
nın bir yılda elde edildiği şeklinde yanlış beyanlarda bulunmuştur. Oysa, 7 Aralık 1992 tarihi 
itibariyle elde edilen özelleştirme geliri, sadece ve sadece 100 milyon dolardır. Bunun nelerden 
ibaret olduğu da açıktır sayın milletvekilleri. Bir yıl boyunca 1 milyar dolar özelleştirme vaat 
edenler, maalesef, ancak 722 milyar liralık özelleştirme gerçekleştirebilmişlerdir. Zamanınızı 
almamak için bunların isimlerini okumayacağım; yalnız, rakamlara girmeden, kısaca, neler 
olduğunu arz etmeye çalışacağım: 

Çaybank'ta yapılan özelleştirme toplamı 13 milyon lira civarında, Ipragaz 350 milyar lira 
civarında, Tat Konserve 41 milyar lira, ÇAMSAN 8 milyar lira, Niğde Çimento 139 milyar lira, 
Güneysu 6 milyar lira, Ray Sigorta 69 milyar lira, Polinas 6 milyar lira, -küsuratlarını 
söylemiyorum- Meysu 8 milyar lira, Ankara Halk Ekmek Fabrikası 600 milyon lira, Türk Traktör 
56 milyar lira, Trakmâk 29 milyar lira. Satışı yapıldığı belirtilen çimento fabrikalarından he
nüz herhangi bir tahsilat yapılmamıştır. Bahse konu satışlar da vadeli olarak yapılmış ve ancak 
138 milyon dolarlık kısmı peşin alınacak ve kalan kısmı ise iki yıllık vade süresinde tahsil edi
lecektir. ," . 

Ayrıca, Koalisyon Hükümeti, geçmiş hükümet döneminde özelleştirme kapsamına alına
rak hazırlanmış şirketler dışında hiçbir KİT'i özelleştirmeye hazır hale getirememiştir. 

öte yandan, satılan şirketler içinde gösterilen Güneysu Şirketinin satışı iptal edilmiştir. 
Dolayısıyla, KOİ'nin 3 milyar liralık alacağı tahsil edilememiştir. Ray Sigorta da vadeli olarak 
satılmış olup, 1992 yılında tahsil edilen miktar sadece 20 milyar liradır. Toplam satış bedelle
rinden 52 milyar lira düşüldüğünde, 1992 yılı sonu İtibariyle 722 milyar liralık -yaklaşık 

— 299 — 



T.B.M.M. B : 36 8 . 12 . 1992 O : 1 

100 milyon dolarlık- bir tahsilat söz konusudur. Halbuki, 1991 yılının ilk altı ayında elde edi
len özelleştirme geliri 223 milyon dolardır. 1991 yılının ikinci yarısında, malumunuz olduğu 
üzere seçimler yapıldığından, özelleştirme çalışmaları da devam edememiştir. 1991 yılında, bü
tün bu olumsuzluklara rağmen, 223 milyon dolar özelleştirme geliri elde edilmişken, Koalis
yon Hükümeti, hazır bulduğu şirketleri bile özelleştirememiş; ancak 100 milyon dolarlık bir 
özelleştirme geliri elde edebilmiştir. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Çimento paralarını hesaba almamışsın Sayın Köy-
men. ',-'' 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Bu rakamları 7 Aralık 1992 tarihinden önce aldım, Ha-
zine'nin son verdiği rakamlar bunlar. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Çimento paraları geçen hafta alındı, eksik almış
sın sen. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi KİT Komisyonu Başkanı değerli arkadaşımız Sayın Gazioğlu'nun da bu konuda bir 
açıklaması var. Nihayet, tespit ettiği bir hakikati itiraf etmiş ve "özelleştirmeyi bu iktidar 
yapamaz" demiştir. 24. Ekim 1992 tarihli Sabah Gazetesi Ekonomi ekinde. 

Peki, seçmene verilen özelleştirme vaadi unutulmuştur da, özerkleştirme vaadi yerine ge
tirilmiş midir? ' . / ' " , • ' 

Vaat edildiği gibi, KİT'lerin yönetimi, devletin ve politikanın etki sahasının dışına çıkartı
lacağına, KİT'lerin yönetim kurulları, politize kişiler, eski milletvekilleri ve seçimde başarılı 
olamamış adaylarla doldurulmuştur. Bununla da yetinilmemiş, yönetici kadrolarında da bü
yük bir kıyım yapılmış, İktidarın yandaşlarına yönetim kadrolarında yer açabilmek için, bin
lerce bürokrat, mevkiinden edilmiş, haksızlığa, eza ve cefaya maruz bırakılmıştır. Ehliyetsiz 
kişilerin ellerine teslim edilen KİT'lerin malî krizi böylece katlanmaya başlamıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bununla ilgili çarpıcı bir örnek vermek istiyorum: GAP'-
tan sonraki en büyük yatırım alanı olan, hatta, Sayın Başbakanın geçen hafta yaptığı Japonya 
gezisi sırasında, tesisin bir bölümü için 240 milyonluk kredi anlaşması imzaladığı Ereğli Demir-
Çelik Tesislerinin Yönetim Kurulu baştan sona değiştirilmiştir. Atananların özelliklerine bir 
göz atalım: Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Ertüzün, DYP 18 inci Dönem milletvekili 
ve 19 uncu Dönem Milletvekili adayı, yönetim tecrübesi yok; Ayhan Demiroğlu, Doğru Yol 
Partisi yerel kurucusu; Ali Parıl, DYP yöneticisi... Kariyerleri bunlar, başka kariyerleri yok... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kariyerleri ne, tahsilleri ne?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)— Kariyerleri bunlar, başka kariyerleri yok. . 
Abdulkadir Fırat, Doğru Yol Partisi Milletvekili Melik Fırat'ın oğlu; Hasan Türkay, Ada

let Partisi eski milletvekili; onay Alpago, SHP ilçe başkanı... 
Sayın milletvekilleri, bu yoğun çalışma içinde, belki sizler de, KİT'lerde ne kadar değişik

lik oldu, nereye kimler geldi, gözden kaçırıyorsunuz ve bunların kimler olduğunu bilmiyorsu-
nuzdur... . 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bakınız, Anavatan Partisi döneminde, sizlerin deyimiy
le "arpalıklar" bizim ifade ettiğimiz deyimle "danışma kurulları" oluşturuldu. Keşke o danış
ma kurulları kalsaydı da, bugün, devlet bu kadar politize edilmeseydi... Çünkü, o danışma 
kurullarının kuruluş gayeleri belliydi; onlar, devlette hiçbir zaman icra noktasına gelmemiştir. 
Danışma kurullarına atanan eski milletvekillerinin hiçbirisini, ne müsteşar, ne genel müdür, 
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ne müsteşar yardımcısı ve ne de daire başkanı olarak görmek mümkün değildir. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Maaşları buradan gidiyor, devletten gidiyor... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Efendim, doğrudur, maaşları buradan gidiyor; ama bun

ların... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Yönetim kurulu üyeleri bunlar. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, işte, buyurun, liste burada; bütün 

bunlar, partili arkadaşlarınızdır. Evet, her birisi, müsteşar, genel müdür, genel müdür yardım
cısı... Biraz sonra gireceğim bunlara, göreceksiniz. Keşke -diyorum- o danışma kurulları lağve-
dilmeseydi de, devlet de bu kadar politize olmasaydı. Bizim söylemek istediğimiz budur; farklı 
bir şey söylemiyoruz. 

Şimdi, bakınız, danışma kurullarının oluşturulma esprisi sizin tarafınızdan da çok iyi bi
liniyor. Danışma kurulları, çok açık ifade ediyorum, bir, ahde vefa düşüncesiyle kurulmuştur; 
17 nci Dönemde milletvekilliği yapmış arkadaşlar için... Açık söylüyorum, bunun, saklısı giz
lisi yok... 

BAŞKAN — Danışma hizmetinden yararlanmak için efendim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bunlar, kararlara katılıyorlar, kararlara... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Bu kurullar, KİT'lerde, "danışma kurulu" adı altında 

oluşturulmuş; bunlar da, bu kurullar vasıtasıyla yönetimlere bazı bilgiler aktarmak üzere se
çilmişlerdir; ama, devletin başına getirilmemiş, bilfiil icraya karışmamışlardır. Bunları sizler 
de biliyorsunuz; ama, bugün sizin işbaşına getirdiğiniz insanlar belli; her biri tamamen politi
ze olmuş insanlar. Biraz sonra, bunları, daha detayıyla söylemeye çalışacağım. , 

Sayın milletvekilleri, bakınız, kızıyorsunuz; ama bunlar gerçek. Neticede, Ereğli Demir-
Çelik'in açıklanan ilk dokuz aylık bilançosu, bir önceki yılın sonuçlarının yarısı bile olama
mıştır; 177 milyar lira gerilemiştir. 

Şimdi, Ereğli Demir-Çelikte böyle de, Türkiye Elektrik Kurumunda farklı mı?.. TEK Yö
netim Kurulu üyeliğinden atman, işçi-işveren ilişkilerinde uzman, Yargıtay Başsavcı Yardımcı
lığından emekli Sabit Gerçek'in yerine, Enerji Bakanının, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Ti
yatro Bölümü mezunu bir hemşerisi atanmış; ancak, konfeksiyonculukla iştigal eden bu kişi, 
dört ay sonra görevden alınmıştır. 

Maalesef, TEK'teki tiyatro, daha doğrusu memleket açısından trajedi, bununla da bitme
miştir. Bu iktidarca, TEK'in Yönetim Kuruluna atanan Hacı Doğan Develioğlu, TEK'Ie çeşitli 
taahhüt işleri olan bir müteahhittir... Doğru mu?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Başlamadı, başlamadı... * 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Doğru mu efendim?.. Doğru değil mi bunlar?.. 
Bakın efendim, bu kişi, çeşitli taahhüt işleriyle uğraşan bir müteahhittir. Bu sakıncalı iliş

ki eleştirilince, müteahhit Yönetim Kurulu üyesi, Hürriyet Gazetesinin 16.8.1992 tarihli baskı
sında, aynen, "istifa etmedim, etmeyeceğim" diyerek kafa tutuyor. Neticede, bu tür atama, 
baskı ve keyfî Hükümet tasarrufları, TEK Genel Müdürünü istifa ettirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çakışan çıkar ilişkilerinin bu iktidarı hiç rahatsız et
mediği, ahlak normlarını zorlamadığı apaçıktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunları sizin söylemeye hakkınız yok. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Süremiz ancak bazı örnekleri ifade etmeyecektir; onun 

için, kısa kesmeye çalışacağım. 
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AHMET ARIKAN (Sivas) — Çıkar şirketi, çıkar... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TURBAN'ın Yöne

tim Kurulu Başkanlığına, seyahat acenteliği yapan ve Doğru Yol Partisi Genel Sekreter Yar
dımcılığı görevini yürüten Adnan Turfan atanmıştır. Aynı Kurumun Genel Müdürlüğü ise, Sa
yın Demirel'in özel korumalığını yürütmüş bulunan ve Başbakanın Kardeşi Sayın Hacı Ali De
mire! ile iş ortaklığı olan Ömer Bilgin'e emanet edilmiştir. Bilgin'in yardımcılığına da, Sayın 
Nazmiye Demirel'in yeğeninin kocası getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, TURBAN'ın,başına getirilen Genel Müdürün, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi KİT Komisyonundaki konuşma takdim metninde bazı ifadeleri var. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Holding olmuş şimdi... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Efendim, Sayın Genel Müdür,''Değerli üyeler, ben TUR-

BAN'ı önümüzdeki yıl Avrupa'nın en büyüğü; ama en büyüğü haline getireceğim" diyor. So
ruyoruz, "Sayın Genel Müdür, bunu nasıl yapacaksın?" diyoruz, "Bekleyin de görün" diyor. 
Aradan bir yıl geçti; bakalım, yakında inşallah Komisyon çalışmaya başlayacak; şu TURBAN, 
Avrupa'nın en büyüğü nasıl olmuş; onu beraberce göreceğiz. 

Şimdi, aynı Genel Müdür, "Ben, Süleyman Demirel'e aşığım; ona aşık olmak suç mu?" 
beyanlarıyla ve bir seyyar köfteciyi Yalova Termal Tesislerinde yönetici kadrosuna atayınca man
şetlere çıkmıştır. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Olmasın mı? 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Olsun efendim. O ayrı; devlet idaresi ayrı. 
22.7.1992 tarihli Hürriyet Gazetesinden okuyorum: "Babanın yakınları TURBAN'ı pay

laştı.." 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bize gazete okuyor... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Efendim, itirazınız varsa, siz de bakarsınız. 
Genel Müdür, "Ben,Süleyman Demirel'e aşığım; ona aşık olmak suç mu?" beyanlarıyla 

ve bir seyyar köfteciyi Yalova Termal Tesislerinde yönetici kadrosuna atayınca manşetlere çık
mış; bu tasarrufunun yankıları dinmeden, hepinizin de hatırlayacağı gibi, "müşteriye tecavüz 
eden şefi erkekliğinden ettim" böbürlenmesiyle kamuoyunun önüne tekrar çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, söylediklerimizde, size göre yanlışlar olabilir; araştırabilirsiniz. Biz 
bunları değişik kaynaklardan tespit etmeye çalıştık. 

TURBAN'ın, meşhur tarihî Sait Halim Paşa Yalısının -ne söyleyeceğimi anladınız 
zannediyorum- diskotek yapılmak üzere, ihalesiz olarak, DYP'nin destekçisi bir gazetenin sa
hibi oğluna kiralanması da normal karşılanmıştır. 

Sayın Demirel'e koruma hizmeti vermiş olan ve Yahya Demire! ile iş ortaklığı bulunan Ahmet 
Baş, Sümerbank'a bağlı AKSANTAŞ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış; ancak, Sümerbank „ 
Genel Müdürü tarafından, etkisi, bir ölçüde dengelenebilmiştir. Çünkü, Sümerbank Gene! Mü
dürü de Sayın Süleyman Demirel'in kuzeni olmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, altı asırlık Osmanlı-Türk bürokrasisi geleneği, bu kısa
cık tefessüh döneminde, böyle ayağa düşürülmüştür. Gazeteler -dikkatinizi çekiyorum, isterse
niz burada bulabilirim- "İnci Baba bürokrat tayinlerinde kilit adam oldu" diye başlık atmış
tır. 

ALt OĞUZ (İstanbul) — inci Baha'nın modası geçti. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O eskidendi. 
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YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Gelelim Türk Hava Yollarındaki tabloya... 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Hava Yollarının Yönetim Kurulu Başkanlığına, 

yine, seçim kazanamamış bir DYP Genel tdare Kurulu üyesinin atanması, bu zatın, kendi elle
riyle, dış gezilerde, Sayın Başbakana İstakoz ve şampanya servisi yapması, Türk Hava Yolları 
üst yönetimine, belediye seçimlerini izleyebilmesi için Nice-tstanbul arasında sefer düzenleme
si olayı -KİT Komisyonunda bulunan değerli milletvekili arkadaşlarım çok iyi bilecekler- KÎT 
Komisyonunda yapılan görüşmeler-de gündeme geldiğinde KİT Komisyonu Başkanı değerli 
arkadaşımız Gazioğlu, Komisyon çalışmalarına ara vermiştir. 

Evet, Nice-tstanbul arasında 15 yolcuyla özel sefer yaptırması yadırganmamakta, bu, 
DYP'nin bürokrasi ve kamu hizmeti anlayışına ters düşmemekte; hatta, Nice seferi gibi olay
lar, Başbakan tarafından da bizzat savunulmaktadır. 

Vakıflar Bankası Genel Müdürünün 14 kuruluşta yönetim kurulu üyeliği yapması; kendi
sinden önceki yönetimleri israfla suçlayan Emlak Bankası Genel Müdürünün göreve atanır atan
maz, kendisine 1,5 milyar liraya Mercedes 300 SEL makam arabası aldırması ve "güvendiğim 
birinin bana yol göstermesi, beni yanlış şeyler yapmaktan korur" diyerek, kuzenini bankanın 
konut projelerinin koordinatörlüğüne getirmesi de, Hükümet tarafından yadırganmamakta; 
bu durum, iktidar partilerinin üyelerini de rahatsız etmemektedir. Nasıl etsin ki, Sayın Ulaş
tırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, memuriyet hizmet süre
si tutmadığı için vekâleten yeğenini atarken, şu izahı yapmıştır. "Siz biliyor musunuz, Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü ne demektir?.. Trilyonlarca liranın olduğu bir yer de
mektir. Tabiî ki, buraya güvendiğim bir kişiyi atayacağım." 

İbretle izliyoruz ki, devlet anlayışından nasibini almamış bir bakan, aile, aşiret ve devlet 
kavramlarını tamamen birbirine karıştırmaktadır! 

Sayın milletvekilleri, bu yeğen, kendisinin İstanbul'da, kurumun iş yaptığı bir müteahhit 
hesabına, İstanbul'un en lüks otelinde ağırlandığı ortaya çıktığında bile, Bakan tarafından ha
raretle savunulmuş; ancak, başka birçok itham ve iddia sonucu, geçtiğimiz günlerde görevin
den alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, KİT'lere politik ve keyfî müdahalede bulunmayacağını programın
da ifade eden Hükümet, KİT genel müdürlerine yaptığı baskılarla, gerekli fiyat ayarlamaları
nın yapılmasını engellemiş ve KİT'lerin zararlarını büyütmüştür. 45 trilyonluk bir KİT'in bu 
baskılardan bunalan genel müdürü, mizahı kendisine paravan yapıp, şöyle isyan etmektedir. 
"Bu gidişle, yılı nasıl kapatacağımızı Yüce Allah'tan başka kimse bilmiyor. Hükümetimizin 
antienflasyonist politikasıyla uyum içindeyim. Enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunma 
şerefinin bizde olduğunu söyleyebilirim!" 

BAŞKAN — Sayın Köymen, toparlamanızı rica ediyorum. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)' — Sayın Başkanım, vaktin bir hayli geçtiğini bilmiyorum; 

hassasiyetle hemen toparlamaya çalışacağım. 
Tabiî ki, bu tür sunî baskılar, sonucu değiştirmemektedir. Devasa boyutlara varan KİT 

açıkları, enflasyonu besleyen kamu açıklarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Dolayı
sıyla, İktidarın bir yıl önce vaat ettiği, KİT'lerin, bütçeye ve Hazineye yük olmaktan kurtarıla
cağı müjdesi de, boş bir laf olmaktan ileri geçmemiştir. Ancak, bu baskılar KİT yöneticilerini 
yıldırmakta, bezdirmekte, sağlıklı karar alamaz duruma sokmakta ve sonunda devlet hizmet
lerinden kaçırtmakta; kaybeden ise, millet ve memleket olmaktadır. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Taş Kömürü Kurumu eski Genel Müdürü özer 
ölçer'i, kuruma işçi alımlarında ve atamalarda taviz vermeyince, 150 kişilik Doğru Yol Partili 
bir grup, Ankara'ya gelerek, şikâyet etmiştir. Onuruyla oynanan Genel Müdür istifa etmek zo
runda kalmıştır. Aynı kurumun Genel Sekreteri ise, görevinden alınacağı endişesiyle intihar 
etmiştir. Tarih : 24 Haziran 1992, 

PTT dinlenme tesislerinin birinin müdürü, DYP'li ilçe başkanından, ayırttığı masa hazır 
değil diye hakarete maruz kalınca; geçirdiği kalp krizi neticesinde vefa etmiştir. 

KİT'ler ve bürokraside estirilen engizisyon havası... (DYP sıralarından "ölüm nedenini 
nasıl biliyorsun!" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bunlar yalansa, biraz sonra Sayın Hükümet bu kürsüye çıkacaktır; 
bizim, yanlış veya yalan söylediğimizi ifade edebilir. Bunları biz tespit ettik; bunların yalan 
olduğunu da iddia edemezsiniz, ölmüş ki, ölmüş olduğunu söylüyoruz. Allah rahmet eylesin. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Önündeki yazıyı oku bakalım. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Hoşunuza gitmedi mi? 
KİT'lerde ve bürokraside estirilen engizisyon havası ve bunları kasıp kavuran partizanlık 

kasırgası, bir yıl içerisinde, üçlü kararnameyle, tam 3 800 kurban almıştır. Üçlü kararname ge
rektirmeyen, genel müdür ve yönetim kurullarının kararıyla yapılan görev değişikliklerinin sa- • 
yısı ise 20 bin civarındadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son bir cümleyle sözlerimi bağlamaya çalışacağım. Yalnız 
PTT'ye son bir yılda alınan geçici işçi sayısının 40 bin olduğunu biliyor musunuz?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Biz iş vermeyeceğiz de ne yapacağız?.. Ekmek vermeye
ceğiz yani!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — PTT'nin bilançosu iyi, PTT için doğrudur; ama, diğer
leri için ne diyeceksiniz?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ekmeğe karşı mısınız?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Efendim, karşı değiliz de, 7,5 trilyon lira zarar eden bir 

KİT'i örnek verdim. Bugün KİT açıkları 61 trilyon lira civarında. Bugün Türkiye'nin nüfusu 
da 60 milyon. 60 trilyonu, 60 milyona böldüğümüzde, her vatandaşın cebinden 1 milyon lira 
para çıkıyor. 

Değerli milletvekili arkadaşım, benim... (DYP sıralarından gürültüler) Bakın, müsaade 
edin... Tabiî, diyebilirsiniz ki, sizin döneminizde oldu. Bunları da iddia edebilirsiniz, en tabiî . 
hakkınız; ama, bakınız, ben bir şey söylüyorum... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Vatandaşa ekmek verilmesine karşı mısınız?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Diyorum ki, benim köyümün nüfusu 900'dür; demek 

ki, benim köyüme 900 milyon lira para girmesi gerekirken, KİT'lerin kamburundan dolayı bu 
para girmiyor değerli milletvekilleri veya girmeyecek. 

İBRAHİM ARISOY (Niğde)—Sizin zamanınızda yapıldı. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) —. Efendim, birbirimizi suçlamayalım; burada, teknik bir 

mesele üzerinde duruyorum ve diyorum ki, bu serbest piyasa ekonomisinin oturabilmesi için, 
tam rekabetin Türkiye'de yerleşebilmesi için, KİT'lerin özelleştirilmesi gerektiği inancındayım. 
Bu özelleştirme nasıl olur?.. Bu, Koalisyon Hükümetinin tercihleriyle olur. Bunu,,gerekirse blok 

.. halinde yapabilirsiniz. Anavatan Partisi olarak, KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda size des
tek veriyoruz; kamuoyunun oluşmasında da size destek veriyoruz. Yani, ortada bir gerçek var: 
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Bugün KİT'ler zarar hanesinde çalışmaktadır. Bunları finanse etmek de mümkün değil. Hazi
nenin yılda ayırdığı para da bellidir; bunlarla olmayacağına göre, KİT'lerin özelleştirilmesi ge
rektiği inancımızı tekrarlıyorum. 

Bu vesileyle hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köymen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem milletve

killeri; Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket̂ Ka-
zan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî 
teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi hakkında, Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunarım. 

Muhalefet Partilerinin ve özellikle Refah Partisinin bu konudaki hevesini ve gayretkeşliği
ni anlamak mümkün değildir. Siyasî tarihimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir yıl sü
rede, bu kadar çok gensoru görüşülmüş değildir. Daha iki hafta öne, aynı mahiyette, muhale
fet partilerinin vermiş olduğu gensorunun öngörüşmesi yapılmış ve reddedilmiştir. Hal böyley
ken, iki haftada ne değişmiş ki bu gensoru veriliyor?.. Bana göre, bu, bir samimiyetsizliğin, 
bir ciddiyetsizliğin ifadesidir. Aynı zamanda, Anayasanın ve İçtüzüğün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vermiş olduğu en ciddî ve en etkin bir hakkın suiistimalidir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — O gensorular, yolsuzluklarla eş oranlı Ahmet Bey... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Tabiî, tabiî... 
19 uncu Döneme gelinceye kadar, Meclise bir gensoru önergesi verildiği zaman, önergeye 

muhatap olan bakan veya hükümete, düştü - düşecek gözüyle bakılır, her parti grubunda ve 
milletvekillerinde bir heyecan yaşanırdı; ama, bu dönemde o kadar çok gensoru önergesi veril
di ki, gensoru müessesesi âdeta bir soru müessesesi haline getirildi, tabirimi mazur görün, su
landırıldı. Bırakın Meclisimizi, milletvekillerimizi, milletimizin gözünde de gensoru müessese
si küçük düşürüldü ve düşürülüyor. Benim, gensorucu arkadaşlarıma naçizane bir tavsiyem, 
bu Yüce Meclisi ve onun en büyük ve en ulvî denetim organını, anlamına yakışır bir şekilde 
kullanmaları olacaktır. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sen o tavsiyeyi babana yap!. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım; gensoru ve gensorudaki 

iddialara gelince; Gensorunun zamanı ve muhatabı yanlıştır. Bu gensorunun muhatabının, 20 
Ekim 1991 seçiminden önceki ANAP Hükümeti olması gerekirdi. Bu konuda milletimiz, Re
fah Partili arkadaşlarımızdan daha erken davranmış ve bu gensoruya muhatap olan ANAP 
iktidarına son vermiştir. . 

Ben, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyesiyim. Biraz önce burada konuşan diğer 
partilere mensup sözcü arkadaşlarımız da aynı komisyonun üyeleridir. Orada, Refah Partili 
çok değerli arkadaşlarımız da var, onlar da çok iyi biliyorlar ve 1989 yılından sonra KİT'ler 
ne hale getirildiği önergede de belirtilmiş. Komisyonumuz, alt komisyonun çalışmaları dışında 
45 gün süreyle aralıksız çalışmış, büyük bir titizlikle incelemelerini sürdürmüş ve incelediği bu 
müesseselerden 12 tanesinin hesaplarını ibra etmemiştir. 
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Sizlere, bu kuruluşlardan kısa kısa bilgiler vermek istiyorum: 
Toprak Mahsulleri Ofisi: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, 15.4.1992 tari

hinde yapılan görüşmelerinde, bu tarih itibariyle 11 trilyon 400 milyar lira iç ve 450 milyon 
dolar da dış borcu olduğu tespit edilmiştir. Tabiî, bu 11,4 trilyon liralık iç borcun tamamı üreti
cimize ve köylümüze olan borçtur ve ANAP İktidarından Hükümetimize bırakılmış mirastır. 
Tabiî, burada yapılan yolsuzluk ve haksız ödemelerden tekrar bahsetmek istemiyorum; çünkü, 
konular, Komisyonumuzca incelenmiş ve kurumun hesapları ibra edilmemiştir ve komisyon 
raporu da Yüce Meclisimize tevdi edilmek üzere bastırılmaktadır. 

Toplu Konut idaresi Başkanlığı: Hepinizce malum olan ve kamuoyunu aylarca meşgul eden 
otoyol ihalelerini ve yapımını bu kuruluşumuz finanse etmiştir ve işin sahibidir. Bu konuda 
Yüce Heyetiniz bir soruşturma komisyonu kurmuş, komisyon, raporunu süresi içinde. Meclis 
Başkanlığına sunmuş; Anayasamız gereği bu raporun öncelikle görüşülmesi gerekirken, maa
lesef, bugüne kadar Genel Kurula indirilememiştir. Bu konuda da detaya girip sizleri meşgul 
etmek istemiyorum; çünkü, rapor, huzurunuzda detaylı olarak görüşülecektir. Burada, 89/14675 
sayılı Fiyat Farkı Kararnamesiyle, müteahhitlere, 31.12.1991 tarihi itibariyle 10 trilyon 657 mil
yar lira fazla ödeme yapılmıştır. - ; 

AHMET DERİN (Kütahya) — Şu anda devam ediyor mu ödeme? . • . 
AHMET SAYIN (Devamla) — Şu anda devam etmesinin gerekçesi ve sebebi ayrıdır. O, 

ayrıca ifade edilecektir, ayrı bir konudur. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O ayrı(!..) 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Ona ayrı bir gensoru önergesi veririz. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 1989 ve 1990 

yılı hesapları da KİT Komisyonunca ibra edilmemiştir. -
Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi... 
Değerli arkadaşlarım, uzun uzun vaktinizi almamak için bunları burada kesiyorum. 
Değerli milletvekilleri, yukarıda, kısaca da olsa bazı KİT'lerin durumu hakkında bilgi ver

meye çalıştım. Sadece bunlar değil, tüm KİT'ler aynı durumdadır. İnanın, her KİT'in hesabı 
önümüze geldiği zaman tüylerimiz ürperiyor ve diken diken oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, daha önceki bir gensoruda da söylemiştim; Hükümetimizin ve ikti
dar grubu milletvekillerimizin en çok zorlandığı husus, ANAP İktidarının en büyük tahribatı 
olan manevî tahribat ve milletin değer yargılarının altüst edilmesi hususudur. ANAP İktidar
ları döneminde, milletimizin, hak, hukuk, adalet gibi kutsal inançları altüst edilmiştir. Haklı 
ol veya olma, layık ol veya olma, yeter ki iste, alabildiğin kadar al, yiyebildiğin kadar ye; ha
ram mı helal mi, hiç önemli değil! Millet bu dönemde köşe dönme hastalığına tutulmuştur 
ve bunun neticesinde de KİT'ler bu hale gelmiştir değerli arkadaşlarım. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Halen aynen devam ediyor. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Onun devam edip etmediğini biraz sonra göreceğiz. 
Hakikaten durum böyledir ve bunun en güzel örneği de KİT'lerde yaşanmış ve görülmüş

tür. 
Yukarıdaki örneklere bir ilave daha yapmak istiyorum. Hatırladığıma göre, Sümerbank 

müessesesi, 1989 yılında 87 milyar lira kâr etmiş, 1990 yılında -dikkatinizi çekerim- 2 trilyon 
819 milyar lira zarar etmiş..; Bu, ne hesaba ne akla ve ne de kitaba sığacak bir hadisedir. 

ı ' • . . • • - . 
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Gensorudaki iddiaların çoğuna katılmamak mümkün değil; ancak, konuşmamın başında 
da söylediğim gibi, zaman ve adres yanlıştır. 

Değerli milletvekilleri, gerek koalisyon protokolünde ve gerekse hükümet programında KİT'
lerle ilgili çok önemli tedbirler vazedilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Şimdi, ben, vazedilen
lerden değil, yapılmış olanlardan bahsetmek istiyorum. • - . 

Değerli milletvekilleri, gerek koalisyon protokolü ve gerekse hükümet programı paralelin
de, Hükümet, geçen bir yıl içinde bu konuda ne gibi çalışmalar yapmış; isterseniz onlara bir 
bakalım. 

Gensoru önergesinde, "KİT'leri, bir taraftan, niteliksiz, partili militan ve yöneticilerle, 
seçim işçileriyle dolduran Hükümet, buradaki çok kıymetli idareci ve işçileri sebepsiz yere işin
den atmış, başka yerlere sürmüş ve bir kısmını da resen emekli etmiştir. Bu durum, KİT'lerde-
ki huzursuzluğu son derecede artırmış ve verimi düşürmüştür" denilmektedir. 

Bu sözlerin insafla, mantıkla, gerçekle zerre kadar alakası yoktur. Bu sözler, ancak geçen 
dönem için söylenebilecek sözlerdir. KİT'lere işçi almayı bırakın, emekli olan işçilerin yerleri
ne işçi alınmamak suretiyle, bilakis sayıların norm standartlarına getirilmesine çalışılmakta
dır. 

Biraz önce konuşan ANAP sözcüsü arkadaşımız, "bin kişi atıldı, yerine adam alınmadı" 
demekte, arkasından "KİT'ler işçilerle dolduruldu, militanlarla dolduruldu" gibi çelişkili laf
lar söylemektedir. Tabiî, KİT'leri kötü, bilgisiz, yanlış ve kastı uygulamalarıyla trilyonlarca li
ra zarara sokan, milletin ve tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını yandaşlarına, taraftarlarına, 
partililerine peşkeş çeken idareciler görevlerinden alınmışlardır; hatta, çoğu yolsuzluk iddiala
rı teftiş kurullarınca incelenmiş ve yolsuzluklar tespit edilmiştir ve ilgililer devletin bağımsız 
mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. KİT Komisyonunun raporları, matbaada basılmaktadır. 
Raporlar, Yüce Heyetinizin önüne geldiğinde, enine boyuna tartışılacaktır. 

Hükümetimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine olan borçlarının tahkimine ait 
kanun tasarısını Yüce Meclise sevk etmiş, Yüce Meclisimiz, bunu 2.7.1992 günü, 3836 sayıyla 
kanunlaştırmış ve bu kanun, 11 Temmuz 1992 gün ve 21281 sayılı Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr kanunla, KİT'lerin birbirlerine olan 50 trilyon liraya yakın 
borçları tahkim edilmiş ve büyük bir rahatlama içine girmeleri sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kamu iktisadî teşebbüslerinin, aşırı istihdamve eski teknoloji kul
lanma gibi yapısal sorunları sürmektedir. İşletmeci KİT'lerin borçlanma gereğinin, gayri safi 
millî hâsıla içinde yüzde 4,7 olan payının, 1992 yılında yüzde 3,2'ye düşmesi beklenmektedir. 
Bütçeden, bu kuruluşlara yapılan transferlerin gayri safi millî hâsıla içindeki payı ise, bir önce
ki yıl yüzde 2,7 iken, bu yıl yüzde 1,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu durumda, bütçe transferle
ri hariç, borçlanma gerekleri, 1991'de yüzde 7,4; 1992 yılında ise yüzde 4,4 olmuştur. Bu kuru
luşların öz kaynak artırma imkânlarının sınırlılığı karşısında, hızla bozulan finansal yapıları
nın bir ölçüde düzeltilmesi amacıyla getirilen Tahkim Yasası; destekleme alımı yapan Türkiye 
Şeker Fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ihracata yöneltilerek stoklarının azaltılması 
ve bazı.KİT'Iere Hazine tarafından verilen tahviller, KİT'lerin borçlanma ihtiyaçlarının düşü
rülmesinde etkin olmuştur. 
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KİT'lerin bütçeye olan yüklerinin azaltılması ve ekonomiye olan katkılarının artırılabil
mesi amacıyla, bunların özelleştirilmesi ve özerkleştirilmesi çalışmaları, önemini korumakta
dır, Bu çerçevede, 20 Aralık 1991'de, 473 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Kamu Ortak
lığı Yüksek Kurulu kurulmuş ve özelleştirme konusunda karar yetkisi bu kurula devredilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda, herhalde, bakanımız daha detaylı bilgi verecektir. Onun 
için, bu konuları burada kesip, başınızı fazla ağrıtmadan neticeyi şöyle bağlamak istiyorum : 
Buraya kadar, Hükümetimizin vaatleri ve uygulamalarıyla ilgili bilgileri kısa da olsa vermeye ça
lıştım. Takdir sizlerindir. Tabiî, bu konuşmamın içinde, gensorudaki soruların cevapları mevcut
tur. \alnız, KİT'leri arpalık olarak kullanıp, eş, dost ve parti militanlarını buralara doldurduğu
muz iddiasıyla bizleri partizanlıkla itham eden Refah Partili arkadaşlarımıza, yarım yamalak ik
tidar ortağı oldukları dönemlerde yaptıkları icraatı hatırlatırsam; herhalde bize kızmayacaklardır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — KİT'ler hep kârdaydı o zaman. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) -— Siz de yarım yamalaksınız. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Tabiî, her zaman yarım yamalak iktidar oldunuz; tam bir 

iktidar olduğunuz görülmemiştir ki... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Siz şimdi tam iktidar mısınız?!. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Tabiî tam iktidarız, en büyük ortak biziz. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz, Refah Partisinin geçmişini çok iyi biliriz. Refah Par

tisinin, daha doğrusu Hocanın partisinin temeli, Millî Nizam Partisidir. Hepimizce malumdur 
ki, Millî Nizam Partisi, Anayasa Mahkemesince kapatılmış; yerine, Hocamız, Millî Selamet 
Partisini kurmuştur. Başınızı ağrıtmamak için kısaca anlatmak istiyorum. 

1973 seçimleri sonunda, 1974 yılında kurulan CHP-MSP.Koalisyonu, işte, memleketimiz
de, bürokraside, partizanlık ve "senin adamın-benim adamım" devrinin başladığı, yetişmiş bü
rokratların kıyımına başlanıldığı devirdir. 

SALlH KAPUSUZ (Kayseri) — Onsekiz sene önce yani... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Maalesef, bürokraside, devlette partizanlık bu devirde baş

lamıştır. ' . • ' . , 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Aferin be (!..) 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Örnek ver, örnek! Okul 
AHMET SAYIN (Devamla) — örnekler burada, onları da getirdim değerli arkadaşlarım. 
22 Şubat 1974 Cuma gününden... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Bugünden bahset... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Bir saniye, size o devirde yapılan atama kararnamelerinin 

hepsini getirdim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yani, kararname çıkarılmayacak mı Ahmet Bey? 
AHMET SAYIN (Devamla) — Hayır, çıkacak da; kimler nereye atanmış, nasıl atanmış!.. 

Buyurun, 23 Ekim 1974... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Biz, suiistimalden bahsediyoruz; birisinin bir ya

kını var mı, birisinin bir akrabası var mı, birisinin bir'şeyi var mı?.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Bunları size bırakacağım. Var tabiî; onu da söyleyeyim si

ze, hayhay. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen akrabalarına bir bak bakalım, kimin akrabasısın?. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Bir dakika... 
HASAN DÎKİCt (Kahramanmaraş) — Ama, bir köfteci yok!.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Okuyorum, kararnameyi okuyorum; bir saniye; kimin ak

rabası var, siz tahmin edersiniz. 
"Karar sayısı : 13163 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, İstanbul Teknik Üniversitesi Akarsu Yapıları Kürsüsü Pro

fesör Osman Çataklı'nın atanması uygun görülmüştür. 
Bu kararı Başbakan yürütür.*' 
Değerli arkadaşlarım, Osman Çataklı kimdir, kendilerine soruyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Üniversitenin profesörü... Köfteci mi, Başbakanın 

koruma müdürü mü?! 
AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bizi itham etmeye hiç lüzum yok. 

Bunları kürsüde bırakacağım; gelir burada görürsünüz, bakarsınız. [RP sıralarından alkışlar 
(01 , 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bırakmana gerek yok! 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Üniversitenin profesörü atanmış; köfteci değil, 

köfteci!.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Burada, burada arkadaşlarım; devletin Resmî Gazetesidir, 

hepsi burada duruyor. 
Sayın Hocaya bağlı bakanlıklara yapılan atamalardan sadece 1974 yılındaki kararnamele

ri huzurunuza getirmiş bulunmaktayım; burada duruyor değerli arkadaşlarım. 
BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — KİT'ler kar ediyordu o zaman değil mi?.. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Beşli çeteden de bahset... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)— Ortaklık mı var yoksa?.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha önce de söyledi

ğim gibi, ülkemizde partizanlık olayı, Millî Selamet Partisinin, iktidar partilerine destek oldu
ğu devirlerde, kendilerine ait olan bakanlıklarda, 1974 yılında başlamış ve bunu, o zamanki 
ortaklarına da öğretmişlerdir. Maalesef, bunu, Cumhuriyet Halk Partisine de öğretmişler ve 
onlar da aynı şeyi devam ettirmişlerdir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) •— Ortağınız olmuyor mu? 
AHMET SAYIN (Devamla) — Eski Cumhuriyet Halk Partisi canım, şimdiki değil... 
O devirde büyük bürokrat kıyımları yapılmış, devlette yıllarca hizmet etmiş ehliyetli kişi

ler, görevlerinden alınmışlardır. O tarihten sonra, artık, maalesef iş çığırından çıkmış ve bu
günlere gelinmiştir. MSP'li bakanlıklarda iş gördürmek için parti rozetlerine bakılmış, hüvi
yetler kontrol edilmiştir. 

Bizzat arkadaşlarımın şahit olduğu bir olayı, kendilerinin ifadesiyle aktarıyorum. Burdur 
küçük sanayi sitesinin yapımının gerçekleştirilmesi için ricaya gelen heyetle, kendilerinin MSP'ye 
üye olması halinde isteklerinin yerine getirilebileceği pazarlığı yapılmış ve arkadaşlarımız na-
çar MSP'ye kayıt olmuşlardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Zaten sizin bir sermayeniz var, geçmiş sermayesi... 
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AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, her şey gerçektir; arkadaşlarımı ge
tiririm... (DYP sıralarından "Para istenmiş mi?" sesleri) 

Para da var, para da; olmaz mı? O da ayrı bir konu. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz çok eskiyiz, birbirimizi çok iyi biliriz. Sayın Hoca

mızla bir zamanlar, maalesef ortaklık da yaptık; o devirleri yaşayan arkadaşlarımız çok iyi bi
lirler; Hocanın ağır sanayi yatırımlarını herkes çok iyi bilmektedir... Bir zamanlar atmış oldu
ğu ağır sanayi temelleri, özel arabaların arkasında Meclise kadar getirilmiştir!.. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Tabiî, tabiî, TAKSAN fabrikası Kayseri'de çalışıyor şimdi. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal'ın kulakları çınlasın... 
Hocamızın o dönemlerde temellerini atmış olduğu ağır sanayi tesislerinin ne halde olduk

tan, maalesef, birer ibret örneği olarak halen durmaktadır. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayenizde!.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Afyon-Dinar arasında, Sandıklı'ya 3 km. mesafede met

ruk halde bulunan, hepimizin, geçerken, "acaba bunları kim yapmış, niçin böyle duruyor?" 
diye sorduğumuz ve hepimizin vergileriyle başlanılmış, ne olduğu belli olmayan yapılar, içimi
zi sızlatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, eğri oturalım, doğru konuşalım; gelin, gerçekçi olalım. Fazla deta
ya girerek başınızı ağrıtmak istemiyorum; yalnız, söylemek istediğim bir husus var; o da şu
dur : Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Sizlere bunu tavsiye etmek 
istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Grubumuzun, Hükümetimizin icraatına büyük bir itimadı vardır, büyük bir itimatla Hü
kümetimizi desteklemektedir. Allah, milletimizin ve hepimizin yardımcısı olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Bu belgeleri de burada bırakıyorum; alabilirsiniz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Efendim, orada bırakmak âdetimiz yok; görevlilerden bjri Sayın Sayın?a takdim etsin o 

belgeleri. 
Gruplar adına son olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hilmi Yükse-

len'e söz veriyorum. 
Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA HÎLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; sözlerime başlamadan önce, "ülkemizin işgal altında olduğunu" söyleyen Sayın Oğuz-
han Asiltürk'ü protesto ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'ın, partizanca hareket 
ederek, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşekküllerini zarara uğrat
tıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, Anayasa
nın 99 uncu ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
hakkında SHP Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Gru
bum adına Yüce. Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, parlamenterlerin hepsi, gensorunun, ne kadar ciddî ve önemli bir 
anayasal denetim mekanizması olduğunu bilirler; hele Sayın Şevket Kazan çok iyi bilir. Muha
lefetin gensoru önergesi verdiği durumlarda, hükümet ve bakanlar, kendilerini savunamaz du
rumda olmalıdırlar. Halbuki, daha önce de, Koalisyon Hükümetimiz,.Sayın Başbakan Süley
man Demirel, Ulaştırma Bakam Sayın Topçu, Kültür Bakanı Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sa
nayi Bakanı Sayın Tahir Köse ve Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar haklarında verilen gensoru
larda da, gensoru sahipleri âdeta kendilerini savunur duruma gelmişler, gensoru verdiklerine 
de pişman olmuşlardır. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Bunu, sen söylüyorsun! 
HİLMİ YÜKSELEN (Devamla) — Bu ciddî müessesenin bu kadar sorumsuzca kullanıl

ması, halkımızın gözünden kaçmamaktadır ve bu davranış, Yüce Meclisin çalışmasını engelle
medir; büyük çözümler bekleyen, Yüce Meclis tarafından çözümlenmesi gereken sorunların 
engellenmesidir. Meclisin çalışmalarını bu şekilde engellemeye çalışan sorumsuz muhalefeti, 
Türk halkı çok iyi izliyor. Türk Milleti bunları değerlendirecek ve gereğini yapacaktır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bugünkü çalışmalar denetime ayrılmıştır... Her
halde yenisiniz ki, bilmiyorsunuz bunu. 

HİLMİ YÜKSELEN (Devamla) — Şunu hatırlatmak istiyorum : Muhalefet, demokratik 
parlamenter sistemin çok önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur. Hükümet icraatlarının denet
lenmesi, muhalefetin en başta gelen görevlerindendir. 

Geçmiş iktidarlar döneminde yapılan birtakım yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin mevcut ik
tidara mal edilmesi, gerçekten bir şanssızlıktır. 1980 sonrası, hükümetlerin uyguladığı yanlış 
ekonomik ve sosyal politikalar, personel politikaları ve ANAP iktidarı tarafından birtakım şa
hısların, şirketlerin ve vakıfların lehine (Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı gibi) KİT'lerin peş
keş çekilmesi, KİT'lerin içine düştüğü çıkmazın birinci nedenidir. 

Sayın Refah Partisi Grubu muhalefet anlayışını anlamak mümkün değil. Geçmiş dönem
de ANAP iktidarından hesap sormaması, KİT'lerin hesaplarını Meclis denetiminden uzak tu
tan ANAP ile şu anda ortak muhalefet yapması, birliktelik göstermesi, Refah Partisi Grubu
nun bir ayıbıdır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Herhalde sen yeni milletvekilisin, bunları bilmi
yorsun; geçen dönem biz var mıydık?. 

HİLMİ YÜKSELEN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha Önce Mec
lis denetiminden uzak tutulmuş, arpalık gibi kullanılmış, birtakım şahıs ve kuruluşlara peşkeş 
çekilmiş KİT'ler, milletimizin en değerli varlığıdır. Milletimizin ve devletimizin büyük feda-
kârlıklarıyla meydana getirilen bu kuruluşlar, cumhuriyetimizin ilk yıllarından İtibaren, ülke 
ekonomisine ve millî gelirimize çok büyük katkılarda bulunmuşlar; ekonomimize, bürokrasi
mize, işyerlerimize çok değerli idareci ve teknik elemanlar yetiştirmişlerdir. 

1980'li yıllara kadar ekonomimizi ayakta tutan KİT'ler, uygulanan yanlış ekonomik ve sosyal 
politikalar ve kötü yönetimler neticesinde, sürekli ve yıldan yıla-artan bir şekilde zarar eden 
müesseseler haline getirilmişlerdir. Bunun sonucu, 1989 yılında KİT'ler tıkanmış; sürekli, ülke 
ekonomisini kemirir duruma gelmiştir. 19 uncu Döneme kadar Meclis denetiminden kaçırılan 
KİT'ler ile bağlı müessese ve ortaklıklarının, 1988, 1989 ve 1990 yıllarına ait bilanço ve netice 
hesapları ile faaliyet raporlarını denetlemek için 21 adet alt komisyon kurulmuştur. 
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Bu alt komisyonların çalışması sonunda, ANAP döneminde denetimden kaçırılan 264 adet 
kamu iktisadî teşekkülü ile bağlı müessese ve ortaklıkların denetimi yapılmış; denetim sonu
cunda, 12 adet kuruluşun hesapları ibra edilmemiştir, ibraya tâbi diğer kuruluşların hesapları 
ise ibra edilmiştir. 

Değerler arkadaşlarım, ibra edilemeyen KİT'lerden birkaçını, örnekler vererek anlatmak 
istiyorum : 

Emlak Bankasının 1988, 1989 ve 1990 yılları hesaplan incelendiğinde, 460 milyar lira, yap-sat 
bedeli, adi ortaklık mukavelesi gibi birtakım anlaşmalarla, bazı kişi ve şirketlere, hiçbir temi
nat almaksızın verilmiştir. Bu paranın bir kısmına mevduat faizi uygulanmış, bir kısmına ise, 
bu faiz uygulaması hükmü dahi getirilmemiştir. Yine, bahçe projesinden, pay dahi alınmaksı
zın, 467 milyar liraya ulaşan rakamlar, birtakım kişilere ve şirketlere imkân olarak verilmiş; 
bunların takibi dahi maalesef yapılmamıştır. Kutlutaş'a banka tarafından birtakım imkânlar 
sağlanırken, Ceylan İnşaat'a da, Ankara-Sincan-EIvanköy'de 2 844 konutluk inşaat, 719 mil
yar lira değerle veriliyor... Hiçbir proje ve ruhsat olmadan ve inşaata başlanmadan bu kurulu
şa yüzde 20 avans verilmiş, teminat dahi istenmemiştir. 

Emlak Bankasının aleyhine gelişmiş olmasına rağmen, devlet eliyle birtakım şahısları zengin 
etmenin, köşe döndürmenin çok enteresan yoludur bu. 

Sayın Refah Partisi Grubu, bunun hesabını, Koalisyon Hükümetinden değil, daha önceki 
yasama yılında ANAP İktidarından sormalıydı. 

Emlak Bankası konusunda, 1990 yılına kadar olan birçok çarpıcı yolsuzlukları sıralama
ya devam edeceğim. 50 milyon frank sermayeli ve Fransa'da Bank De Bosphore ismiyle kuru
lan bankaya, 13 milyon frank sermayeyle katılan bu sıkıntılı Emlak Bankasının dışında, acaba 
Bank De Bosphore Bankasının diğer Türk ortaklan kimlerdir? Emlak Bankası baürılarak, kimler 
kollanmaya çalışıldı? 

Emlak Bankasıyla ilgili birtakım raporları incelediğimde, hangi firmaların, ne zaman ve 
niçin tekne ve yat gezilerini tertip ettiğini; ANAP İstanbul ti Başkanlığı seçimlerinde milyarla
rın nasıl bozuk para gibi harcandığını, şimdi daha iyi anlıyorum. 

Amerika Birleşik Devletlerine toplu halde gidişleri, oradaki şatafatlı yaşantıları, Bijan gi
bi uluslararası bir firmanın vitrininde, nasıl en iyi müşteriler arasında resimlerinin bulunabil
diği ve yine Bijan'dan altın kabzalı silahın nasıl alındığı, Emlak Bankası gerçeği gibi sırıtmaktadır. 

1988, 1989 ve 1990 yılı Emlak Bankası hesaplan incelendiğinde -basına da intikal ettiği 
kadarıyla- bankanın 1,5 trilyon lira civarında bir batık krediyle karşı karşıya kaldığı bilinmek
tedir. Yeni yönetim işbaşına geldikten sonra, bu bankayla ilgili olarak 42 soruşturma dosyası 
açılmıştır. Bankanın geçmiş yönetimlerinin tümü, bir yerde, suçlanıyor; ama benim şahsî ka
naatim bu değildir. Emlak Bankasındaki bütün yanlışların suçu, sadece geçmiş dönem yöneti
cilerine ait olamaz. 

Başka bir olay daha; Emlak Bankası, Ayhan Şener'e ait Doğuş Grubunun 14 milyar liraya 
satın aldığı bir araziyi, aradan sekiz ay geçtikten sonra, 78 milyar liraya satın alarak, bu satın 
alma işlemiyle bankaya 20 milyar lira yük getirmiştir. 

Yine Emlak Bankasıyla ilgili bir olay; Banka, Mustafa Süzer'in 1 milyar liraya aldığı ara
ziyi, 26 milyara; Arslan Nakliyatın , Sefaköy'deki 44 milyon, Ümraniye'deki 16 milyon olmak 
üzere toplam 60 milyona mal ettiği iki arsayı, 500 kat fazlasıyla 30 milyara aldığı görülmüştür. 
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Sayın Refah Partisi Grubu, KİT'lerde olan usulsüz harcama ve.yolsuzlukların hesabını .. 
Koalisyon Hükümetine soracağına, ANAP iktidarına sormalıydınız; siz sormadıysanız, biz 
sorarız.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — ANAP'a gensoru verilmez, Hükümete verilir. 
HÎLMİ YÜKSELEN (Devamla) — Bu konuda kurulmuş Bakanlığımız da var. 
İflas durumundaki Anadolu Bankasının, Emlak Bankası bünyesine alınması, Emlak Ban

kasının 1,5 trilyon lira açık vermesinde en büyük etken olmuştur. Emlak Bankası gibi daha 
birçok KİT de bu durumdadır. Bunların bir kısmını anlatmaya devam edeceğim. 

örneğin, Türkiye Elektrik Kurumu, elektrik iletimi ve dağıtımı yapmakla görevlendiril
miş bir kamu iktisadî kuruluşudur. 1991 yılında 47 milyar kilovat saat enerji satarak, 9,5 tril
yon lira civarında net gelir elde etmiştir. Aynı dönemde işletme giderleri 8,4 trilyon lira oldu
ğundan, kurum, elektrik satma işinden 1,1 trilyon lira kâr etmiştir. Buna karşılık, kurum, dış 
ve iç borçlarına ilişkin faiz ve kur farklarının işleme alınması neticesinde, 1991 yılını 7,3 trilyon 
lira zararla kapatmıştır. Bu zarar durumu, önümüzdeki yıllarda da aynen devam edecektir. Çün
kü, kuruluşundan beri, TEK'e, çok önemli yatırım görevleri verilmesine karşın, kendisine öz 
kaynak tahsisi yapılmamıştır. Bunun doğal sonucu olarak, kurum, sürekli olarak dış kredi kul
lanımlarıyla yatırım yapma yoluna gitmek zorunda kalmıştır. Şu andaki dış kredi stok borçla
rı, 3,5 milyar dolar civarındadır. Türk parasının yabancı paralar karşısında sürekli değer yitir
mesi nedeniyle, kuruma her yıl, trilyonlarca lira kur farkı ve faiz yükü gelmektedir, öte yan
dan, TEK, politik nedenlerle, resmî dairelere, belediyelere ve KİT'lere sattığı elektriğin parası
nı tahsil edememektedir; ama, bu müşterilere ait vergiler, vadesinde yatırılmaktadır. 

1985 yılından itibaren, önemli barajlar, Kamu Ortaklığı Fonuna devredildiğinden, TEK, 
bu barajlara ait geliri de Kamu Ortaklığı Fonuna ödeme durumunda bırakılmıştır. 

Bilindiği gibi, Türkiye Elektirik Kurumu, ülkemiz açısından hayatî önem taşıyan kuruluş
larımızdan biridir. Ne yazık ki, geçmiş siyasî iktidar döneminde, yasalara ve yönetmeliklere 
aykırı uygulamalar yüzünden, bu kuruluşumuz da, diğer KİT kuruluşlarımız gibi, gerekli ran
dımanı verememiş ve zarar etmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun 1990 yılı TEK raporu incelendiğinde, yapılan usulsüz ve 
keyfî uygulamalar, görülecektir. Örneğin, kurumun, esas sermayesini aşan yüksek miktarlar
daki kredi kullanımları sonucu ödemek zorunda kaldığı faizler, kur farkları ve diğer masraf
lar, TEK'in verimli ve kârlı çalışma durumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, kadro açığı 
bulunmamasına rağmen, usulsüzce, keyfî ve partizan bir anlayışla yapılan işçi alımları, kuru
luşu zarara götüren etkenlerden biridir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Mülkiyeliler Birliğinde düzenlenen resepsiyonda, "devleti KİT be
lasından kurtaralım" demiştir. 

Unutulmamalıdır ki, KİT'ler, önlenemeyen bir bela haline gelmişse, burada en büyük pay, 
tabiî ki, ülkeyi sekiz yıl yönetmiş geçmiş siyasî iktidara aittir. 

Türkiye Elektrik Kurumunun 1992 yılı başı itibariyle, toplam 3 milyar 258 milyon ABD 
Doları dış borcu, 12 trilyon 951 milyar lira iç borcu vardır; alacakları ise 3 trilyon 836 milyardır. 

"1992 yılına kadar borç ve alacak dengesi nasıldı, neden bu borç batağına sürüklendi, , 
bankalara ödenen faiz ne kadardır?" bunun hesabı sekiz yıllık, geçmiş ANAP İktidarına so
rulacaktır. '•' • • 
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Yine, bu çarpık, yanlış ve ayni zamanda* da düşündürücü uygulamalardan biri daha he
men göze çarpıyor. 1990 yılı kaynaklarına göre Türkiye Elektrik Kurumunun, Kepez Elektrik 
ve Çukurova Elektrik adlı kuruluşlara ucuza sattığı elektriği, yine bu kuruluşlardan daha pa
halıya satın aldığı belirlenmiştir. Türkiye Elektrik Kurumu, elektriğin kilovat/saatini Çukuro
va Elektrik'e 91,7 liradan, Kepez Elektrik'e 91 liradan satarken, elektiriğin kilovat/saatini Ke
pez Elektrikten 109 lira 80 kuruşa, Çukurova Elektrikten 135 liraya geri almıştır. Bu tablonun 
faturası da, Türkiye Elektrik Kurumuna, "132 milyar liralık istismar" olarak çıkmıştır. 

Yine, istanbul'da, elektrik enerjisi dağıtımının bir bölümünü üstlenen Aktaş Firması, 52 
bin aboneye elektrik vermiştir. İstanbul'da 300 adet trafonun yine bu firma tarafından yapıl
ması gerektiği halde, bu firma, 1990 yılı sonuna kadar herhangi bir faaliyet göstermemiştir. 
Ayrıca, Aktaş Firması, tüketiciden, reaktif enerji tüketimi bedelini almasına rağmen, bu bede
li Türkiye Elektrik Kurumuna devretmemektedir. 3 ilâ 5 milyar lira tutarındaki bu para, Türk
iye Elektrik Kurumu tarafından, açıkça, bu firmaya hibe edilmiştir. 

Kurumun, içinde bulunduğu nakit sıkıntısından kurtulabilmesi için, Kamu Ortaklığı Fo
nunun kaldırılması, nakit öz kaynak temin edilmesi, tahsilat sorunlarının ortadan kaldırılma
sı; finansman açıklarının, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle karşılanması, gerek Başbakan
lık genelgeleri gerekse kurum içi alınan tedbirlerle her türlü harcamalarda tasarruf sağlanması 
ve maliyetleri düşürücü tedbirlerin alınması gerekmektedir; Türkiye Elektrik Kurumu ancak 
bu şekilde rahatlayacaktır. Hükümetimiz, politikalarını bu yönde oluşturmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmiş dönemde, TEK, son derece yeteneksiz kişilere 
emanet edilerek, Kurum, borç batağına sürüklenmiştir. Yanlış personel politikalarıyla çok faz
la istihdam sağlanmıştır. Türkiye Elektrik Kurumunun ismi değiştirilerek -Trabzonlu hemşeri-
lerimiz alınmasınlar- Sayın Fahrettin Kurt'un döneminde, Türkiye Elektrik Kurumunun adı, 
"Trabzon Elektrik Kurumu" olmuştur. Çeşitli ihalelerde de yandaşlar kullanmıştır. TEK sos
yal tesisleri, ANAP kongrelerinin planlandığı yer ve Türk Kadınını Güçlendirme Vakfının Ge
nel Merkezi olmuş; bütün masraflar Türkiye Elektrik Kurumu tarafından karşılanmıştır. 

TÜGSAŞ'ta da durum bundan farklı değildir. TÜGSAŞ'ın hangi nedenlerle zarar ettiği
ni, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Tahir Köse, kendisi hakkında verilen gensorular nede
niyle açıklama fırsatı bulmuştur. Benim asıl değinmek istediğim konu, TÜGSAŞ'ta, Sayın Mus
tafa Taşar zamanında uygulanan personel politikasıdır. Muhalefet tarafından sürekli eleştiri
len atamaların, o dönemin İktidarı tarafından nasıl yapıldığını, örneklerle anlatacağım : 

TÜGSAŞ gibi, tamamen teknik kadrolarla çalışması gereken bir KİT'in, uygulanan yan
lış personel politikasıyla ve ileri boyutta partizanlıklarla ne duruma getirildiği ortadadır. 1985 
yılından sonra, aşağı yukarı her KİT'te aynı personel politikası uygulanarak, KİT'ler batağa 
sokulmuştur. TÜGSAŞ'ta yapılan toplu atamalar için, Devlet Bakanı Sayın Mustafa Taşar ta
rafından, şirket çalışanlarından çeşitli gruplarca hazırlanan listeler ve bazı milletvekillerinin 
önerdikleri isimler üzerinde yapılan çalışmalar, 31 Mart 1990 Cumartesi ve 1 Nisan 1990 günü 
yapılan yoğun çalışmalar sonucu tamamlandı, yani iki günde... Toplu atamaların ardından, 
zaman zaman yine atamalar yapıldı; hatta, sürekli değişen şirket organizasyon şeması dahi aşıldı. 
İsimlendirilmiş müdürlük bulunamayınca, her terfi edenin adı şube müdürü oldu. 

"KİT'leri özelleştireceğiz" maskesi altında, sözleşmeli personel yasası çıkarılmıştır. 
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ANAP İktidarı, bu yasayı, kadrolaşmada karşılaşılacak güçlüklen ortadan kaldırılmak 
amacıyla çıkarmıştır. Nitekim, TÜGSAŞ'ta teknik elemanların çalıştığı Teknik Daire Başkan
lığına, Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak, filoloji mezunu bir arkadaş getirilmiştir. 

Teknik konuda hiçbir görüş getirmeyen bu değerli Teknik Genel Müdür Yardımcısı, yazış- -
maların, noktası, virgülü, soru işaretiyle uğraşmış ve teknik elemanların dil bilgisini güçlen
dirmiştir. , 

Anayasa Mahkemesinin, sözleşmeli personel yasasının çoğu maddelerini iptal etmesi üze
rine, ANAP.sözleşmeli çalışanları, yeni sözleşmeli personel yasasıyla iki sınıfa ayırmıştır. 1 sa
yılı cetvelde çalışanlara kadro verilmiş, 2 sayılı cetvelde çalışanlar için kadro verilmemiş, kadro 
şartı da aranmamıştır. İktidar, sözleşmeli personel yasası kapsamında, 2 sayılı cetveli, kasıtlı 

. olarak çıkarmıştır. Kadro şartı aranmaksızın, istediği kadar insanı yerleştirmek, bu yasayla çok 
kolay olmaktadır. Nitekim, 15 Ağustos 1991 tarihinden kasım ayı ortalarına kadar, şirketin mer
kezinden' her gün tahminen 6-7 kişi göreve başlatılmıştır. 

Sayın Taşar için kurulan soruşturma komisyonunun incelediği konu olan pul, zarf ve eti
ket harcamaları, Sayın Taşar'ın yandaşlarıyla beraber yaptığı asıl büyük yolsuzlukları ve usul
süzlükleri kamufle etmek amacıyla ortaya atılmış, halk deyimiyle, devede kulak olacak nitelik
te yolsuzluklardır. Asıl büyük vurgunların göz ardı edilmesi amacıyla, bu basit olay (pul, zarf, 
ve etiket olayı) ön plana çıkarılmıştır. 

Ayrıca, neticesi Sanayi Bakanlığına arz edilen ve soruşturma konusu olan 9 ayrı konu da
ha vardır. 

TÜGSAŞ bünyesinde bir de vakıf kurularak, bu kadar usulsüz harcama yetmiyormuş gi
bi, paralar bu vakfa aktarılıp, daha sonra buradan harcamalar yapılmıştır. 

İşte, Taşar ve benzerleri, kendilerine bağlı KİT'leri bir arpalık gibi kullandılar, devletin 
ve milletin parasını böyle çarçur ettiler; ondan sonra da ortaya çıkıp, "KİT'ler zarar ediyor" 
diye bağırdılar! Türk çiftçisinin tarlasında kullandığı gübreyle ilgili olayın altındaki gerçek budur. 

Sayın milletvekilleri, sürem oldukça kısa olduğundan.verllen gensoru önergesinde Toprak 
Mahsulleri Ofisinin durumuna da değinildiği ve 13,5 trilyon lira zararından bahsedildiği için 
bu konuya da kısaca değinmekte yarar var sanıyorum. 

Bu kuruluşumuz da yüksek oranda banka faizleriyle, kredilerle çalışmaktadır. Çiftçimize ise 
büyük sübvansiyonlar uygulanmakta ve siyasal iktidarlar, bu yükü, Toprak Mahsulleri Ofisine yük
lemektedir. Hele bunlara, 1989'daki kuraklık bahane edilerek fahiş fiyatla buğday ithaline gidil
mesi de eklenince bu, kuruluşumuzu daha da güç durumda bırakmıştır. 1989 yılında, o günkü 
hükümet, buğday ithalatının zorunlu olduğunu -hiç gereği yokken ve elimizde gerekli stokumuz 
varken- tespit etti ve bu görevi de Toprak Mahsulleri Ofisine verdi. 1989'da tonu 160 dolardan it
halat, bağlantısı yapılmış olan bu buğday üstüne 30 dolar navlun, 10 dolar da tahliye ve nakleyi 
giderleri ilave edilince, tonu 200 dolardan ithal edilmiş oldu; fakat, bu bağlantıda, maliyeti etkile
yen hiç umulmadık başka kalemler de çıkmıştır. Bu kalemlerden birkaç tanesini örnek vereyim. 

Denizcilik Bankası yalnız iki gemiye 220 bin dolar ceza kesmiştir; diğer çeşitli cezalar ise, üç 
ay içinde 1 milyon 619 bin dolardır ve bunlar da maliyetin üstüne ilave olunuyor. Bu maliyet, sade
ce üç beş gemi için yapılan ödeme. 1989 yılında 6 milyon ton civarında ithalat yapıldı. İthal edilen 
buğday, toplam 200 gemiyle taşınmıştır ve aynı cezalar bu gemilere de uygulandığından maliyet, 
ton başına 235 dolara yükselmiştir. Bu paraların hepsi, bizim çiftçimizin sıründan çıkmıştır. 
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O dönemde, kuraklığa rağmen, rekolte çok düşük değildi. Kuraklık olayı, çiftçiye düşük 
taban fiyat vermek için icat edilmiş ve buğday ithalatına zemin hazırlanmıştır. 

Benim çiftçime 1989'da 435 lira taban fiyat veren dönemin iktidarına karşı, çiftçimiz pa
sif direniş göstermiş, Toprak Mahsulleri Ofisine tahılını vermemiştir. Dönemin Başbakanı Sa
yın özal da, "Ben size bunu sorarım" diyerek, buğday ithaline gitmiş ve Türk çiftçisinin belini 
kırmıştır. ; 

Çiftçimizin ürününe 435 lira taban fiyat verilirken, ithal edilen ve glüteni az, halkımızın 
deyimiyle özsüz buğdayın kilosu 850 liraya mal olmuştur. Bu buğday, ekmek yapımında bile 
kullanılmayacak derecede düşük kalitede olduğundan, uzun süre stoklarda kalmış, daha sonra 
da yem fabrikalarına, hayvan yemi, yapılmak üzere verilmiştir. 

Bütün bunlar yapılırken, bu arada birçok entrikalar dönmüş, bazı armatörlere (gemi sa
hiplerine ve kişilere) haksız ödemeler yapılmıştır. Hatta, Arjantin'den alınan buğdayın, ABD'Ii 
bazı tüccarların Arjantin'e ihraç ettikleri buğday olduğu söylentileri bile gazetelere konu ol
muştur. 

Buğday ithalini gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisinin 1989 yılındaki Genel Müdürü, 
yurt dışına kaçınıştır. Kaçmasaydı, sanıyorum, PTT Genel Müdürü gibi, Çankaya'da Sayın özaT-
ın korumasına girerdi! 

tşte, Sayın Refah Partisi Grubu; Toprak Mahsulleri Ofisinin 13,5 trilyon liralık borcunun 
nedeni budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu iktisadî teşekküllerinin nasıl talan edildiklerini 
soyulduklarını, zarara sürüklendiklerini bilenler ve ondan sonra da çıkıp, "KİT'ler, devletin 
sırtında yüktür" diyenler, inanıyorum ki, vicdanen rahat değillerdir. 

SHP Grubu olarak, Refah Partisinin verdiği gensoru önergesine sadece şu yönden katılı
yoruz ve Hükümeti eleştiriyoruz. "ANAP İktidarının sekiz yılda yaptığı ve ortaya bıraktığı 
pisliği bir yılda temizleyemediniz" diyor Refah Partisi Grubu. Refah Partisi, bu Hükümetin 
bunu temizleyebileceğine, bunu başarabileceğine inanıyordu. Koalisyon Hükümeti, Refah Par
tisinin bu yöndeki beklentisini yerine getiremedi. Bu yönden Hükümeti eleştiriyoruz ve Refah 
Partisinin görüşlerine katılıyoruz. 

Gensoru önergesinin sahibi Sayın Şevket Kazan da iyi biliyor ki, KÎT'lerin bu duruma 
getirilmesinin tek sebebi, 1983-1991 yılları arasındaki İktidarın, KİT'leri, partizanca, sorum
suzca ve bilgisizce yönetmesidir ve etrafındaki birtakım dalkavuklara peşkeş çekmesidir. 

Oysa, Koalisyon Hükümetimiz, ülkeyi günlük politikalarla yönetmeden yana değildir ve KİT'
leri rehabilite ettikten sonra (önce kâr eden ve kendi ayakları üzerinde duran kuruluşlar haline 
getirdikten sonra) zarar etmeyen yapıya kavuştuklarında, onları önce özerkleştirıp, daha sonra 
da özelleştirilmesinin sağlanacağını hükümet protokolünde belirtmişti. 

Bu protokol zamana yayılarak, tamamen uygulanacaktır; yani, Kit'lerde reformlar yapıl
ması ve iyileşmeler sağlanacaktır. Hükümetimiz politik ve keyfî müdahalelerle, KİT'leri arpa
lık gibi kullanmayacak, yeniden ülke ekonomisine katkı sağlar duruma getirecektir; istihdam 
fazlalığına gitmeyecek, onları hantal yapıdan çıkaracaktır. Halkımızın, Hükümete bu konuda
ki güveni tamdır. 

Bu gensorunun muhatabı Koalisyon Hükümeti değildir; Refah Partisi Grubu, gerçek so
rumluyu, geçmiş ANAP hükümetlerinde aramalıdır. 
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SHP Grubu olarak, bu gayri ciddî gensoruya olumsuz oy vereceğimizi belirtir, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yükselen. 
Sayın Milletvekilleri, bu suretle, gensoru önergesi üzerinde siyasî parti grupları adına ya

pılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Hükümet adına Sayın Bakanı davet etmeden önce iki müracaatı değerlendirmek istiyorum. 
Birincisi, "Doğru Yol Partisi Sözcüsü, Genel tdare Kurulu Üyesi bulunduğum Millî Ni

zam Partisi ve Millî Selamet Partisi zamanını ismen zikrederek, partizanlık yapıldığını, bürok
rat kıyımı yapıldığını ifade etmişlerdir" diyen ve içtüzüğün 70 inci maddesine göre açıklama 
yapmak isteyen Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk'e ait. 

Sayın Asiltürk, yalnız bugün için bile olsa, saatlerden beri yaşayageldiğim müzakerelerde 
genel kabul gören bir anlayış var : "Talan, sürgün, vurgun, sömürü, kıyım, partizanlık" falan 
gibi, Genel Kurulda, grup başkanvekillennin, artık, cevap vermeye değer önemde, ciddiyette 
ve hassasiyet gerektirir nitelikte saymadığını gördüğüm "vatan hainliği" laflarının, 
"terbiyesizlik" laflarının ortalığı atlak bullak ettiği bir müzakere ortamında, izin verirseniz, 
bu gerekçeyle, bir sataşma sayarak size söz verme imkânı görmüyorum; o dönemlerde, ancak, 
parti genel idare kurulu üyeliği yapmış bulunmanız, bakanlık yapmış bulunmanız durumunu 
dikkate alıp, yerinizden kısaca, aksine kanaatinizi ifade etmenizi rica ediyorum. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, iki cümleyle oradan izah edeyim. 
BAŞKAN — Efendim, buradan mümkün değil. Neden?... Bir inancım var ve bu inancı

ma göre, eğer, buyurduğunuz, yalnız "partizanlık yaptınız" ya da "bürokratlara kıydınız" la
fını ölçü alacak olsak, burada sataşmanın dışında başka laf edilmez arkadaşlar, Ne kanun çı
kar ne denetim yapılır. Binaenaleyh, ben böyle bir emsal ihdas etmek istemiyorum. Lütfen... 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) -, Sade bundan ibaret değil... 
BAŞKAN — Efendim, yazılı müracaatınızı aynen okudum. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Tamam; sözlü olarak ifade ediyorum. 
BAŞKAN — Evet... . . 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın sözcü, şahsımla da İlgili olarak, Millî Nizam 

Partisi ve Millî Selamet Partisiyle de ilgili olarak ithamlarda bulundu. 
BAŞKAN — Efendim, şahsınızı, bakanlık yapmış, parti genel idare kurulu üyeliği yapmış 

yüksek siyasî pprotokolünüzü dikkate alarak, zabıtlara da geçmesi için, yerinizden açıklama 
hakkı tanıyorum; ama, şunu açık söylüyorum; Aynı ölçüyü kabul edersem, demin konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü kalkarsa, Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü kalkarsa, "bu 
iki yeni partinin anası eski Halk Partisinin mensubuydum"-diyen bir değerli üye kalkarsa -
hepsinin de zabıtlarda yer almış haklı gerekçeleri var; çünkü, her sözcü, ya Allah deyince, aklı
na ne gelirse, bu maddeleri dikkate almadan konuşuyor- şimdi bunun içinden çıkamayız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —• Tabiî. Şimdi sebebini söyleyeyim : Mesela, sayın 
sözcü diyor ki, "siz, hayalî temeller attınız..Erzincan Senatörü de, o hayalî temeli arabasının 
arkasına atıp Meclise getirdi; kulakları çınlasın" Halbuki, bu, TAKSAN'dır ve bu TAKSAN 
yapılıp bitmiştir ve açılmıştır. Erzincan'da yapılması için temeli atıldıktan sonra, Erzincan Se
natörünün böyle bir muamelesi karşısında, Erzincan'dan alındı Kayseri'ye götürülmesine karar 
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verildi. Bu sefer, aynı Erzincan Senatörü geldi burada, "burada yatacağım" dedi, protesto et
ti, "bu fabrika burada kurulsun" dedi. 

Bu hayalî idiyse, Erzincan Senatörü bunu niye yaptı? Bu. arkadaşımız bilmez de değil; ama 
niçin söyler? Bile bile bu iftirayı atmak için söyler. Bu TAKSAN, Kayseri de yapıldı bitti; ken
disi de biliyor. Şimdi ben bunu açıklamayayım mı? 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bunu açıkladınız; bir. Anlaşılıyor ki, konu, sadece bu değil; 
çünkü, arkadaşlarımız yalnız bunu söylemedi, çok şey söylediler. Ben, size eziyet olsun diye 
buraya çıkarmadan orada konuşturuyor değilim; ama, şunu yeterli saydım : "Sayın Asiltürk 
-adıyla soyadıyla- eski bakan, parti genel idare kurulu üyesi, Millî Nizama, Millî Selametçi, 
Refahçı..."' şeklinde zabıtlara geçti, kamuya yansıdı. Kendisi de der ki, "bu iddiaları varit gör
müyorum, reddediyorum" Nokta!.. Gerisini de sonra anlatır. Başka türlü, bu saatte bu işin 
içinden nasıl çıkacağız? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Doğru; haklısınız da, ikincisi şu : Lala Paşa'da fab
rika açtılar; Sayın Demirel'de gitti, Sanayi Bakanımız da gitti. Lala Paşa'da açılan bu fabrika, 
1977'de bizim temelini attığımız fabrikadır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, oraya dönersek, benimde burayı bırakıp, inip, eski bir Ada
let Partili olarak söyleyeceğim çok söz var; o hesabın içinden çıkamayız. 

Ben, sataşma olduğunu kabul etmiyorum. Açıklama yaptınız; ama, malumu âliniz, tecrü
beli bir parlamentersiniz, ısrarınız varsa, yapmam gereken bir tek şey var; Genel Kurulun oyu
na sunacağım; onu da ben istemiyorum; çünkü, görünüyor... , 

OĞUZHAN.AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tabiî... 
Bir cümleyle söyleyeyim : Biz bir gensoru önergesi veriyoruz. Gensoru önergesi, Hükü

met için verilir. SHP'li bir değerli arkadaşım... (DYP sıralarından "yeter be " sesleri) "ANAP 
için niye gensoru önergesi vermiyorsun?" diyor. Şu kürsüye çıkan insan, Hükümet için genso
ru Önergesi verildiğinin farkında olmadan konuşursa, ben daha ne diyeyim?! (RP sıralarından 
alkışlar) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Sayın milletvekilleri, ikinci müracaatı arz ediyorum : Devlet Bakanı Sayın Batallı, "Refah 

Partisi Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, şahsımla ilgili sataşmada bulunduğundan..." diyor. 
Sayın Batallı, zatı âlinize soruyorum : Sayın Elkatmış'ın konuşmasında, hatırlayabildi

ğim kadarıyla, mealen, "fıstık ticareti" filan gibi konuları da dile getirerek, zatı devletlerinin 
siyasî nüfuz ticaretiyle suçlandığı ya da sorumlu sayıldığı gibi bir anlam çıkararak mı, sataş
madan dolayı söz istiyorsunuz? Çünkü, tutanaklar bende değil. Hatibi buradan izlerken, elin
de bir iki fotokopi gördüm ve orada, "Batallı'ya fıstık" filan yazıyordu... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Burada ismimden bahsediyor. 
BAŞKAN—Lütfen söyler misiniz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Şöyle diyor : Devlet Bakanı Sa

yın Batallı, Irak'a, Körfez krizinden evvel fıstık ihracatı yapmış, parasını alamamış. Onun gi
bi, parasını alamayan birçok kişi vardır ve bizim şu anda Irak'tan birkaç milyar dolar alacağı
mız var. Bunlar/ödenmemiş alacaklar; ama, bütün alacaklar bir tarafa bırakılıyor, Sayın Ba-
tallı'nın fıstık parası -ki şu kadar milyon dolar- ödeniyor." 

• • ' • • ' - , ' ) ' " ' , 
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VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. — Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın ken

disine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Batallı. (DYP sıralarından alkışlar) 
Başka bir sataşmaya yol açmadan, hukukunuzu izah ve müdafaa ederek, lütfen. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Refah Partisi milletvekili Şevket Kazan'ın, partizanca uygulamalar ve KÎT'leri zarara uğ

rattıkları iddiasıyla Sayın Başbakanımız ve değerli bakanlarımız hakkında Anayasanın 99 ve 
İçtüzüğün 107 nci maddesine göre gensoru açılmasına ilişkin önergesi hakkında Refah Partisi 
Grubu adına konuşan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış arkadaşımız, ismimi zikrederek 
sataşmada bulunduğundan dolayı söz alma ihtiyacını hissettim. 

ilk etapta konuşmak istemedim. Kürsüye çıkıp konuşmamın sebebi, Sayın Elkatmış'ın, 
Denizli Milletvekili Haluk Müftüler kardeşimize, "Eğer isterseniz gösteririm" dediği -biraz sonra 
benim de söyleyeceğim belgelere istinaden- o belgeleri göstermesini Yüce Meclisin huzurunda 
talep edeceğim; ancak, gösteremediği zaman, ben kendisine göstereceğim!.. (DYP.sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı belge teatisi!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Belgeleri gözler önüne sermek 

istediğimden dolayı kürsüye çıkmış bulunuyorum; ancak, o konuya girmezden önce, değerli 
arkadaşımıza bir iki şey daha söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşımız, "KİT'ler, 1990 senesine kadar kâr ediyordu, ondan sonra zarar etti
rilmeye başlandı" gibi bir laf kullandı. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)—1989 dahil. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Tutanakta böyle yazıyor, tuta

nak burada, "1990" diyor. Siz, gazeteden kestiğiniz bir kupürü belge olarak kabul ediyorsu
nuz; ama biz, Meclis tutanağını huzurunuza getiriyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 

ı • - • 

alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Gazeteyi mahkemeye verdiniz mi? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — "1990 senesine kadar kâr ettiği

ni, 1990 senesinden sonra zarar ettirilmeye başlandığını, bunun bilerek yapıldığını" söylediler. 
Değerli arkadaşlarım, siz, tslamı savunan, dini imanı savunan bir partinin mensuplarısı

nız. (RP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, sanki bu memlekette 60 milyonun içerisinde yüzde 10 oranındaki Refah Partililer 

Müslüman da, diğerleri başka yerlerden mi geldi?!. (DYP sıralarından' Bravo" sesleri, alkışlar) 
ÖNER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Bakan, konuyla ne alakası var? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Şimdi bakınız, size ne diyece

ğim : Bizim yöremizde şöyle bir tabir vardır; "İnsaflı konuşmalısınız, elinizi de vicdanınıza 
koyup söylemelisiniz bir lafı" derler. Şimdi ben, bu lafları kullanan arkadaşımı ve Grubunu 
insafa davet ediyorum; elinizi vicdanınıza koyup konuşmalısınız. 

— 319 — 



T.B.M.M. B : 36 8 . 12 . 1992 O : 1 

Biz göreve gelinceye kadar, yani 20 Ekim seçimlerine kadar, geçmiş dönemlerde, bu KİT'
ler başıbozuk idare edilmiştir. Nasıl, başıbozuk idare edilmiştir? Genel müdürlere yetki veril
miştir, "Zarar etmeyiniz, bizden de para istemeyiniz, o KİT'i idare etmek için parayı nereden 
bulursanız bulunuz" denmiştir. KİT'lerin zararı buradan başlamıştır. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Fıstığa gel. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Fıstığa da geleceğim. 
Genel müdür ne yapmış? Gitmiş bir özel bankaya, yüzde 100'ü geçen faizlerle para almış, 

o KİT'i idare etmeye kalmış. 
Başıbozuk olan bir idarede, başıbozuk bir KİT, ancak böyle idare edilirdi. Başıbozuk olan 

KİT de böyle zarar ederdi. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Düzeltme vaadiyle geldiniz Sayın Bakan! 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kendileri, 

"MSP zamanında, bu KİT'leri idare ettiklerinde KİT'lerin kâr ettiğini" söylediler. Ekonomik 
kararlar bir bütündür; ekonomik kararlar, birbirinden kopmaz ve ayrılmaz. O zaman da siz, 
MSP olarak tek başınıza iktidar gelmediniz; o zaman, şu andaki Başbakanımız değerli insan 
Sayın Süleyman Demirel yine Başbakandı; onun şemsiyesi altında sen hükümet olabildin. Yoksa, 
hükümet nedir, sen nesin; Sen zaten onu göremezsin! (DYP sıralanndan "Bravo" sesleri alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, o zaman da eğer bu KİT'ler kâr ettiyse, bu, yine Sayın Başbakanın 
almış olduğu ekonomik kararlardan ve onun çalışma arkadaşlarının aldığı kararlardan dolayı
dır. Bunu arz ettikten sonra, sorunuz olan esas konuya gelmek istiyorum. 

Biraz evvel ifade ettim, bir sefer daha ifade ediyorum : elinize geçirdiğiniz bir gazete" ku
pürü belge olarak göstermeye kalkıyorsanız. Biz de, "biz de size göstereceğiz" dedik; ama, 
o dönemlerde uygulanan yanlış politikalar yüzünden, "bir koyup üç alacağız" dendiği zaman
larda alınan kararların yanlışlığından dolayı bu konu huzura geldi. Bakınız, nasıl huzura gel
di? 1990 senesinin ağustos ayında Körfez Krizi patlak verdi. 

Takdir edersiniz, özel sektörden gelmiş ve Parlamentoya seçildikten sonra bütün özel işle
rini devretmiş ve servet beyannamesini de verdikten sonra çalışmalarına başlamış bir arkadaşı
nızım. Parlamentoya seçilmeden önce, işadamı olmamın yanında, 13 senelik ticaret odası baş
kanlığım var, Türkiye odalar Birliğinde de Başkanvekilüğim ve yönetim kurulu üyeliğim var. 

Değerli arkadaşlarım, 15.11.1990 tarihli Resmî Gazetede, 90/1103 sayılı Geliştirme ve Des
tekleme Fonu Kurulması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştı. Körfez Krizinin ne 
getirip ne götüreceğinin hiçbir hesabı yapılmadan, tabiri caizse üzerine balıklama atlanmış ve 
orada çalışan Türk müteahhitlerinin, Türk işadamlarının uğrayacakları zararları hesaplanma
dan, Körfez Kriziyle ilgili olarak buradan bir karar alınmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, Körfez Krizi 1990 yılının 8 inci ayındaydı 15.11.1990 tarihli Resmî 
Gazetede de "Körfez Krizinden zarar gören firmalar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
müracaat edecektir" diye bir ilan yayımlandı. 

Değerli arkadaşlarım, o tarihten sonra, yani 15.11.1990 tarihinden sonra, 6.12.199.0 tarihli 
Resmî Gazetede, 90/1 sayılı Müsteşarlık tebliği yayımlandı. O tebliğde de, "Herkes evrakını 
180 gün içerisinde vermek mecburiyetinde" dendi. Bu durumu gözlerinizin önüne seriyorum. 
Yani, Körfez Krizi 1990 yılında karar 1991'in Ocak, Şubat ayında... Bu kararın ışığında ANAP 
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İktidarı zamanında Başbakanın imzasıyla, Yüksek Planlama Kurulu, 25.1.1991 tarihli ve 91/T-5 
sayılı, Körfez Krizinden zarar gören firmaların zararlarının ödenmesi konusundaki kararı al
mıştır ve alınan bu karar ışığında Hazineye yazı yazılmıştır. Hazine, topladığı evrakla ilgili in
celemesini tamamlamış ve incelemesini tamamladıktan sonra, zamanın Müsteşarı Namık Ke
mal Kılıç imzasıyla Körfez Krizinden zarar gören ihracatçıları 32 kişi olarak, toplam zararı 
da 8 milyon 626 bin dolar olarak tespit etmişler ve bunun ödenmesi konusunda Eximbank'a 
yazı yazmışlar. 

Değerli arkadaşlarım, Eximbank'a yazdıkları yazıya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Bu, ihracatçı arkadaşlarımıza yapılan bir hibe değildir. Bu, Irak'tan alacakları paraların karşı
lığında -ki, kesinleşmiş, 6 ayda incelemesi sürmüştür- firmalara verilen bir kredidir. Firma al
dığı kredinin teminatını vermiştir; yani, aynı bir özel bankadan aldığı kredi gibi, Irak'tan ala
cağı meblağ kadar bir teminat, artı, sorumluluğunu içeren senet vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir konuyu biz çıkarmadığımız halde, daha önce çıkan bir 
kararın devamı plan bu konuda, arkadaşımın, Hürriyet Gazetesinde görüp de "göstereceğim" 
dediği belge o. Böyle bir belgeyle gelip, insafsızca bizi suçlamasını doğru bulmuyorum. 

Aslında, Refah Partisi, gensoru önergesi vermeyi kendisine bir âdet edinmiştir. Neden âdet 
edinmiştir? Çünkü, Doğru Yol Partisi-SHP Koalisyon Hükümetinin 60 milyonluk Türk Mille
tine verdiği vaatlerini ve sözlerini yerine getirmek için Meclise getirdiği kanun tasarılarını bir 
an önce buradan çıkarmaya çalıştığından dolayı, bunu engelleme çabasında olduğunuzdan bunu 
yapıyorsunuz. (DYP sıralarından alkışlar) Ne kadar çaba sarf ederseniz ediniz, ne kadar kur
nazlığa giderseniz gidiniz, buna gücünüz yetmeyecek. Doğru Yol Partisi-SHP Hükümeti güç
lüdür ve burada alınacak kararları bizim Hükümetimiz alır. 

BAŞKAN —: Sayın Bakan, lütfen... Çünkü, Hükümet adına diğer değerlendirmeleri ilgili 
sayın Bakan yapacak. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Biz bu mikrofonlardan konuşmaya alıştık, yani yabancısı değiliz; sizin için daha çok şey 

konuşurum; ama, gecenin geç vaktinde sözlerimi tamamlıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Bakan kanun tasarı ve telkiflerinin görüşül

düğü gün ayrı, denetim günü ayrıdır. Denetim, kanun tasarılarının görüşülmesini engellemez. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

• Ö 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Yeter be! İlkokul çocuklarını geçtiniz. 

• OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Denetim günü ayrı, kanun tasarılarının görüşül
me günü ayrı; Bakan bunu bilmezse, biz ne yapalım! Bugün kanun tasarısı görüşülmez ki. Ama, 
öğreneceksiniz. (DYP ve SHP şıralarından gürültüler, "Otur" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış; Sayın Bakan konuşmasında, bir konuda sizi açıklamaya mec
bur edebilecek bir davet yaptı. Böyle bir talebiniz varsa, böyle bir hakkınız var. Yoksa, Hükü
mete söz vereceğim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, önergeyi kabul etsinler, o zaman her 
şeyi görüşelim, açıklayalım. 
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BAŞKAN — Daha" sonra mı ibraz edeceksiniz? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Eğer cesaretleri varsa önergeye kabul oyu versinler, 

o zaman açıklayalım. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket kazan'm, 

partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüs
lerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) (Devam) 

BAŞKAN — Gensoru üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, gensoru önergesi üzerinde Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın 

Akın Gönen'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah 

Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, partizanca hareket ederek uyguladık
ları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Baş
bakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzü
ğün 107 nci maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesine Hükümet adına cevap 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

önerge ve genel gerekçesinde ileri sürülen hususların aşağı yukarı hepsi sübjektif kanaat
ler taşımaktadır ve bir mesnedi yoktur. Ben, genel gerekçede sayılan hususlara cevap vererek, 
Hükümetimizin görüşlerini sizlere arz edeceğim. 

Gerekçenin birinci paragrafındaki hususlara katılmamak mümkün değildir. KİT'lerin ku
rulmaya başlandığı 1930'lu yılların şartları dikkate alındığında, o yıllarda kurulmaya başla
nan KİT'lerin, daha sonraki dönemler itibariyle Türk ekonomisine çok yönlü katkı yaptıktan 
hepimizin malumudur. Bu vesileyle, fazla ayrıntıya girmeden bazı bilgileri sizlere arz etmek 
istiyorum. 

Karma ekonomi düzeni içinde ve belirli zorunluluklar karşısında devlet, iktisadî alanda 
faaliyet göstermek zorunda kalmış ve kalkınma zorunluluğu, sosyal gerekler gibi zorlamalar
la, müteşebbis haline gelmiştir, özel teşebbüsün, teşebbüs niyeti bilgisi ve cesaretinin olmadı
ğı, sermaye yetersizliğinin bulunduğu ve istikrar için fiyat ayarlamaları yapılması gerektiği hal
lerde, ekonominin dış etkenlerden korunması, dengeli kalkınmayı sağlama ve ekonomik bün
yenin yenilenmesi amaçlarıyla, KİT'ler kurulmuştur. 

Ayrıca, kalkınmada ve refahta coğrafî dengenin sağlanması, topluma belirli kalite ve fi
yatta, mal ve hizmet arzı gereğiyle, sosyal adeletin temini yolunda KİT'ler kurulmaktadır. 

Dıy ekonomilere bağlı olmamak, harp sanayiini kurmak, dışarıdan temini mümkün ol
mayan mal ve hizmetleri üretmek üzere de KİT'ler oluşturulmuştur. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, Türk cumhuriyetlerindeki yeni oluşum
lar, dünyada tek pazara doğru gidilirken, öte yandan da bölgeselleşme eğilimlerinin artması 
hususları dikkate alındığında, KİT'lerde birtakım sorunlar olsa bile, bu sorunlar, tüm kuruluşları 
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tasfiye ederek, devletin, iktisadî ve ticarî sahadaki faaliyetlerden tamamen çekilmesini gerek
tirmemektedir. Zira KİT'ler, belirli ekonomik dengesizliklere sebep olsalar bile, henüz ülkemi
zi, bilgi ve sermaye birikimiyle belirli bir gelişme düzeyine gelmiş değildir. Dolayısıyla, bugün 
bazı KİT'lerde ihtiyaç sürmektedir. Ancak, bu arada, özel sektörün ilgi alanına giren ve özel 
sektörün bilgi ve sermaye birikiminin olduğu konuları bundan hariç tutmak gerekir. Bununla 
birlikte, hâlâ özel sektörün bilgsinin ve sermayesinin yeterli olmadığı, kârsız olması nedeniyle 
giremediği sahalar mevcuttur. Dolayısıyla, KİT'lerle ilgili yargıda bulunurken, bu hususların 
da dikkate alınmasında zaruret vardır. 

KİT'lerin birçok sorununun bulunduğu ve hükümet programımızda genel anlamıyla bu 
sorunların ele alındığı malumlarınızdır. Yapısal bozukluklar, malî sorunlar bu arada sayılabi-
lirse de, esas sorun, işletmecilik-sorunudur. Kuruluşların işletilmesi düzeltilmediği sürece, di
ğer hiçbir soruna çözüm getirilemez. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, faaliyetlerini, 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile bunun ek ve değişikliklerine ilişkin kanun hükmünde karar
nameler uyarınca yürütmektedirler. 

KİT'ler, personel rejimi açısından da, 29.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye tabidir. 

Halen, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT sayısı 30 olup, bunun 4 tane
si, bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. 

İşletmeci KİT'lerden 19 adedi, ticarî esaslara göre faaliyet gösteren iktisadî devlet teşekkülü,' 
7 adedi ise tekel niteliğinde mallar ile, temel mal ve hizmet üretiminde bulunan kamu iktisadî 
kuruluşu şeklinde örgütlenmişlerdir. 

KİT'lerin bağlı ortaklık sayısı 43 olup, bunların 15 adedi, yıllık genel yatırım ve finans
man programında münferit olarak izlenirken, diğerlerinin faaliyetleri, ilgili teşebbüslerin faa
liyetleri içerisinde konsolide edilmektedir. ' 

Sermayesinin tamamı bir iktisadî devlet teşekkülüne veya kamu iktisadî kuruluşuna ait 
olan müesseselerin adedi 140, KİT' ve bağlı ortaklıklarına ait iştiraklerin sayısı'ise ISPdir. Bu 
KİT'lerin yarattıkları katma değer, gayri safî yurt içi hâsılanın yüzde 10'ları dolayındadır. 

KİT'ler, madencilik, ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinde büyük bir yer işgal etmekte
dir. Nitekim, bazı madenlerde (taşkömürü, bakır, çinko, toksit) demiryolu yolcu ve yük taşı
macılığı ile, haberleşmede KİT'lerin payı ise yüzde 100'dür. Çayda yüzde 91, şekerde yüzde 
28, yüksek alkollü içkiler ile, sigara ve tütün üzerinde yüzde 100'lük paya sahiptirler. KİT'lerin 
ağırlıkta olduğu bir diğer üretim alanı da, yüzde 86'lık payla, enerji sektörüdür. 

Belli dönemlerde Türk ekonomisine büyük katkılarda bulunmuş bu kuruluşların, zaman 
içerisinde değişik sorunlarla karşı karşıya kalarak birçok alanda ekonomik dengeleri bozucu 
bir fofıksiyon ifa ettikleri de bir gerçektir. 

1980'li yılların başından itibaren, ülkemiz ekonomi politikasında, devletin ekonomiye mü
dahalesinin en aza indirilmesi ve serbest piyasa ekonomisi kurallarının işlemesine olanak tanı
ma amacına yönelik olarak ekonomide kamunun payının küçültülmesi stratejisi ve bunun bir 
yansıması olarak da KİT'lerin özelleştirilmesi uygulamalarında belli bir mesafe alınmasına karşın, 
KİT'lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, yarattıkları katma değer, yaptıkları üretim, 
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istihdam, yatırım, Hazineyle ilişkiler bakımından ağırlığını korumaktadır. Buna karşılık, KİT'
lerin aşırı istihdam ve eski teknoloji kullanımı gibi yapısal bozuklukları yanında, yüksek oran
lı reel ücret artışları, tarımsal destekleme alımlarının malî yükleri ve benzeri sorunlar, ekono
mi üzerindeki yüklerini de hissedilir ölçüde büyütmüştür. 

Türkiye'de kamu iktisadî teşebbüsleri, 1980-1988 döneminde, yapısal olmayan, ancak, Türk 
Lirasının yabancı paralar karşısında reel olarak değer kaybetmesi, koruma oranlarının yük
sekliği, fiyat serbestisi, maaş ve ücretlerin baskı altında tutulması gibi faktörlerin etkisiyle 
nispî ve sunî bir iyileşme süresi geçirmiş gibi gözükmektedir. Nitekim, 1988 yılından itibaren, 
Türk Lirasının yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazanmaya başlaması, koruma oran
larının gerilemesi, çalışanlar ve tarım kesimindeki üreticilerin geçmiş yıllardan gelen birikimli 
kayıplarının telafi edilmeye çalışılması, KtT'sisteminin aşırı istihdam ve eski teknoloji kullanı
mı gibi yapısal bozuklukların ön plana çıkmasına yol açmıştır. 

Genel ekonomik politikalardaki konjonktürel değişiklikler karşısında, zaten aşırı istihdam 
yükü altında ve yıllardır yenilenmeyen bir teknolojiyle çalışmak zorunda kalan KİT'lerin fi-
nansal durumları, 1989 yılından beri hızla bozulma eğilimine girmiştir. 

1984'te KtT'sistemi, gayri safî millî hâsılanın yüzde 4,4'ü kadar kâr ediyordu, 1989'a ka
dar hâlâ kârlıdır; ilk defa 1990 yılında gayri safî millî hâsılanın bijıde 3'ü kadar zarara geçmiş
tir; 1991 'de bu zarar, gayri safî milli hâsılanın binde 3,9'una ulaşmıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, 1989 yılında 1 trilyon 103 milyar Türk Lirası kâr ederken, 1990 
yılında 920 milyar Türk Lirası zarar etmiştir; 1991 yılında ise konsolide zarar, 17 trilyon 625 
milyar Türk Lirasına yükselmiştir. 

KİT'lerin malî yapılarındaki bozulmanın ve zararlı kuruluşlar haline gelmelerinin önemli 
nedenlerinden birisi, 1989 yılında yüksek oranlı artışlarla bağlanan toplu iş sözleşmelerini KtT'ler 
üzerinde ağır bir maliyet baskısı oluşturmasıdır. 1990 yılında imzalanan toplu iş sözleşmeleriy
le birlikte, bir önceki yıl imzalanan toplu iş sözleşmelerinin ücret bazını yükseltmesi, KİT'le
rin istihdam maliyetlerinin hızla artmasına neden olmuştur. 

Zararın hızlı bir şekilde artmasının diğer bir nedeni ise, kuruluşların 1990 yılında kullan
maya başladıkları yüksek faizli ticarî banka kredileridir. Nitekim, işletmeci KİT', istihdam gi
derlerinin toplam üretim değeri içindeki payına bakıldığında, istihdam yükünün KtT'ler üze
rindeki artan ağırlığı daha açık bir şekilde görülmektedir. 

İzlenen ücret ve fiyat politikasının etkisiyle istihdam giderlerinin toplam üretim değerine 
oranı, 1979 yılında yüzde 47,7 düzeyinde iken, 1987 yılında yüzde 27'Iere kadar gerilemiştir. 
Bu oran, 1991 yılında, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi Anonim Şirketinin özelleş
tirme kapsamına alınması nedeniyle yüzde 45,7 olarak gerçekleşmiştir. 

1980 sonrası dış ticaret rejimindeki liberalleşme nedeniyle maliyetlerinde biraz önce ifade 
edilen artışları fiyatlara yansıtamamalan, KİT'lerin zararlarındaki artışın bir diğer önemli ne
deni olarak ortaya çıkmıştır. 

İstihdam giderlerindeki artışın yanı sıra, Körfez krizi, yurt dışındaki fiyatların düşük sey
retmesi ve Türk Lirasının reel olarak değer kazanması nedenleriyle bazı ihracatçı KİT'lerin hâ
sılat kayıpları, KİT faktör gelirlerinin 1990 yılında önemli ölçüde gerilemesine yol açmıştır. 

Bu açıklamalardan sonra görüleceği üzere, Hükümetimiz, önergede iddia edildiği şekilde 
KİT'leri kötüye götürecek uygulamalar içinde olmadığı gibi, aşağıda görüleceği üzere, iyileşti
rici tedbirleri de almıştır. 
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Kamu iktisadî teşebbüslerinde hızla artan personel giderlerini azaltmak amacıyla, bazı ku
ruluşlar, 20 Şubat 1992 tarih ve 3774 sayılı Erken Emeklilik Kanununa dayanarak, emekli sü
resi dolmuş personelini, kıdem tazminatlarını ödemek suretiyle, emekliye sevk etmişlerdir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin toplam personel sayısı, 1987 yılında 660 831 kişi iken, 1991 
yılında 561 589 kişiye düşmüştür, 1992 yılında ise bu rakamın 556 469 olarak gerçekleşmesi 
beklenilmektedir. 

Kuruluşların istihdam giderleri ise, 1987 yılında 2 trilyon 30 milyar Türk Lirası iken, 1991 
yılında 28 trilyon 895 milyar Türk Lirasına yükselmiştir, 1992 yılında ise bu rakamın 50 trilyon 
296 milyar Türk Lirası olması beklenilmektedir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin öz kaynak yaratma imkânlarının sınırlılığı karşısında hızla 
bozulan finansal yapılarının bir ölçüde düzeltilebilmesi amacıyla, bazı kamu borçlarının tah
kimine imkân vermek üzere, 2 Temmuz 1992 tarih ve 3836 sayılı Tahkim Kanunu çıkarılmıştır. 

Bu kanunun, diğer bazı kamu kuruluşlarını da kapsaması yanında, en önemli etkisinin 
KİT'ler üzerinde görülmesi beklenilmektedir. Tahkim Kanunuyla, KİT'lerin, vergi, Hazine devirli 
diş kredi, reeskont kredileri ve SSK borçları başta olmak üzere, toplam 33,8 trilyon Türk Lirası 
tutarındaki borçlarının ve görev zararı alacakları da dahil 14,2 trilyon tutarındaki alacakları
nın tahkim edilmesi sonucunda, bilançolarında öz kaynaklar lehine 19,6 trilyon Türk Liralık 
bir değişme beklenilmektedir. 

öte yandan, 1992 yılında bütçe dışı ikraz yoluyla, bazı KİT'lere Hazine tarafından, yuka
rıda zarar nedenlerinden birisi olarak sayılan yüksek faizli ticarî banka borçlarını tasfiye etme
leri amacıyla, 9 trilyon 10 milyar Türk Liralık ve SSK borçlarını tasfiye amacıyla da 1 trilyon 
Türk Liralık özel tertip devlet tahvili verilmiştir. Bu tahvillerle, KİT'lerin bileşik faizi yüzde 
170'lere kadar ulaşan ticarî banka borçlarının, tasfiye edilerek, yüzde 78 faizli devlet tahvilleri
ne dönüşmeleri sağlanılmıştır. Bu şekilde, kuruluşların finansman yüklerinde önemli ölçüde 
bir azalma sağlanması beklenilmektedir. . 

Tahvillerin 1992 yılının ikinci yarısında verilmesi nedeniyle, finansman giderleri üzerinde
ki olumlu etkisi, 1993 ve daha sonraki yıllarda görülecektir. 1993 yılında kuruluşların tahvil. 
nedeniyle sağlayacakları faiz tasarrufu, 3 trilyon 134 milyar Türk Lirasıdır. 

"Hükümetimizin^ KİT'leri arpalık olarak kullandığı; eş, dost ve parti militanlarını KİT'
lere doldurduğu" iddiasına katılmak mümkün değildir. Nitekim, 1 Kasım 1991 ila 7 Aralık 
1992 tarihleri arasındaki bir yılı aşkın dönemde, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkla
rında görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6,8, 24 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür 
düzeyinde toplam 231 kişinin görevinde değişiklik olmuştur, önceki Hükümet döneminde, KİT 
ve bağlı ortaklıklarında yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atanmış bulunan 294 kişiden 
ise 63 kişi görevlerine halen devam etmektedir. Ataması yapılan üyelerin tamamı, 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımakta olup, gö
revden alınmalarına ilişkin olarak ise idare, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci 
maddesi çerçevesinde takdir yetkisini kullanmıştır. Esasen, bu görev değişikliklerinin bir bölü
mü, istifa suretiyle boşalan üyeliklere yapılan atamalardan kaynaklanmaktadır. 

Bu arada, önergede sözü edilen iki atamayla ilgili bilgi sunmak istiyorum. 
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TEK Yönetim Kurulunda ilgili bakanlığı temsilen görev yapan Hacı Doğan Develioğlu, 
tahsili sebebiyle bu kuruluşta görev yapmaya ehildir ve 13.5.1992 tarihinde bu göreve atanmış 
olup, 13.8.1992 tarihinde yani üç ay sonra, TEK'Ie ilgili işlerini henüz tasfiye edememesi sebe
biyle görevden alınmıştır. 

Aşkale Çimento Sanayii Anonim Şirketi, Çimento ve Toprak Sanayii Türk Anonim Şirke
tine bağlı bir ortaklık iken, özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresi portföyüne alınmıştır. 
Bu durumda, sehven, yönetim kurulu üyeliğine, Devlet Bakanı tarafından Güler Centilmen, 
Hazine temsilcisi olarak atanmıştır. Ancak, Yüksek Planlama Kurulu karan gereğince, özel
leştirme kapsamında bulunan kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerine Başbakan tarafından 
atama yapılabileceğinden, Kamu Ortaklığı elemanlarından bir kişi istifa etmek suretiyle Aşka
le Çimento Sanayii Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 7 nci kişi olarak tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, kamu iktisadî teşebbüslerinin verimli çalışmaları konusunda hiçbir katkı 
sağlamadığına inanılan danışma kurulları, 12.12.1992 tarih ve 465 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Hükümetimiz, özelleştirme konusunda da mevcut mevzuat gereklerine titizlikle uymakta
dır. özelleştirme uygulamalarına yönelik çalışmalar, 1984 yılında çıkarılan 2983 sayılı Tasar
rufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunla başlamıştır. 1986 
yılında yürürlüğe giren 3291 sayılı kanunla, kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesinin 
Bakanlar Kurulunun, bu teşebbüslerin müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleriyle 
iştiraklerinin özelleştirilmesinin ise Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun kararıyla yapı
lacağı hükme bağlanmış ve özelleştirme uygulamalarıyla ilgili her türlü düzenlemeleri yapma
ya Toplu Konut ve Kamu ortaklığı tdaresi yetkili kılınmıştır. 

28 Aralık 1987 tarih ve 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Toplu Konut ve kamu 
Ortaklığı Kurulu kaldırılmış ve söz konusu kurula verilmiş görevler, Yüksek Planlama Kurulu
na devredilmiştir. 

1990 yılında çıkarılan 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Toplu Konut 
ve kamu Ortaklığı tdaresi, Toplu Konut tdaresi ye Kamu Ortaklığı tdaresi olarak ikiye ayrılmış
tır. 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ayrıca, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili görev 
ve yetkileri, Kamu ortaklığı tdaresine bırakmıştır. 

20 Aralık 1991 tarih ve 473 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Kamu Ortaklığı Yük
sek Kurulu kurulmuş ve genel bir hüküm getirilerek, özelleştirme konusunda karar yetkisi bu 
Kurula devredilmiştir. 

özelleştirme uygulamalarının başlatıldığı 1986 yılından 1091 yılı sonuna kadar geçen dö
nemde, blok satış, halka arz, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında satış ve yarım kalmış tesis 
satışı biçiminde gerçekleştirilen hisse senedi satış geliri, toplam 2 trilyon 377 milyar Türk Lira
sıdır. Aynı dönem içinde elde edilen 1 trilyon 220 milyar Türk Lirası tutarındaki temettü gelir
leri eklendiğinde, 1986-1991 dönemi toplam özelleştirme geliri, 3 trilyon 597 milyar Türk Lira
sına ulaşmaktadır. 

Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayii Türk Ano
nim Şirketi ve Denizcilik Bankası Türk Anonim Şirketinin, 20 Mayıs 1992 tarih ve 92/3088 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Türk Anonim Şirketinin 
bağlı ortaklıklarından olan Kütahya Manyezit İşletmeleri Anonim Şirketindeki KUMAŞ kamu 
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paylarının ise, 20 Mayıs 1992 tarih ve özelleştirme 92-3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kara
rıyla özelleştirilmelerine karar verilmiştir. 

Böylece, 1992 yılı ağustos ayı itibariyle, özelleştirme kapsamına alınarak kamu paylarının 
satışı amacıyla Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen kuruluş sayısı, 8,i kamu iktisadî teşebbü
sü, 29'u bağlı ortaklık ve 75'i iştirak olmak üzere 112'ye ulaşmıştır. 

Bu kuruluşlardan Boğaziçi Hava Taşımacılığı anonim Şirketi tasfiye edilmiş; TÖBANK 
ise, 21 Mayıs 1992 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, özelleştirme kapsamından çıkarılarak, 
Halk bankasıyla birleştirilmiştir. 

1991 yılı sonu itibariyle, özelleştirilmesine karar yerilen kuruluşlardan Petrokimya Ano
nim Şirketinin PETKİM yüzde 7,8, Türk Hava Yolları Anonim ortaklığının yüzde 1,6 Petrol 
Ofisi Anonim Şirketinin yüzde 4 oranındaki payları, halka ve bu kuruluşlarda çalışanlara sa
tılmış durumdadır. 

Yıl içinde satış duyuruları yapılan 11 çimento fabrikasına ilişkin son tur satış görüşmeleri 
sürdürülmektedir. Ayrıca, bazı iştiraklerdeki kamu paylarının satışı yönündeki çalışmaların bir 
kısmının daha tamamlanacak 1992 yılı sonuna kadar bu satışların da gerçekleşmesi beklenil
mektedir. 

Bu çerçevede, 1992 yılında elde edilecek özelleştirme gelirinin 5 trilyon Türk Lirasına 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1993 yılında ise toplam 15 trilyon Türk Liralık özelleştirme ge
liri elde edilmesi öngörülmüştür.' 

özelleştirmeden elde edilen gelirlerin bir kısmı, otoyol, baraj ve diğer yatırım projelerinin 
finansmanı ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların rehabilitasyonu için kullanılmaktadır. 
özelleştirme gelirlerinin bir kısmı ise, bütçeye gelir olarak aktarılmaktadır. Böylece, dış borç 
faizlerine mahsuben bir satış yapılması söz konusu değildir. 

Şu ana kadar yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, Hükümetin uygulamaları ne
deniyle, kamu iktisadî teşebbüslerinin devralınan durumlarının üzerine herhangi bir olumsuz
luk eklenmemiştir. 

Yıllardır süregelen uygulamaların yetersiz kaynak aktarımıyla bütünleşmesi sonucunda malî 
yapıları bozulan ve rekabet güçleri azalan KİT'lerin, hükümet programında da Öngörüldüğü 
şekilde malî yapılarının düzeltilmesi ve üzerindeki yüklerin azaltılması amacıyla Tahkim ka
nunu çıkarılmıştır. 

İhraç edilen devlet tahvilleriyle, yüksek faizli ticarî banka borçları nedeniyle oluşan faiz 
miktarı önemli ölçüde azaltılmıştır. 
1 KİT'lere ilişkin yıllık program kararnamesiyle getirilen hükümler çerçevesinde, ayrılan per
sonelin yüzde 20'si oranında personel alımına izin verilmek suretiyle, personel alımlarına önemli 
sınırlamalar getirilmiştir. 

Bütün bu açıklamalarımdan görüleceği üzere, Hükümetimiz, KİT'leri düzeltme yönün
deki çabalarını, hükümet programında öngörülen esaslar çerçevesinde sürdürmektedir. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri konusu gündeme gelirken, bunların yıllardır ülkemiz ekono
misine büyük katkılar yaptıklarını ve birçok alanda halen yapmakta olduklarını da hatırdan 
çıkarmamak gerekir. 
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Hükümetimiz, bu teşebbüslerin, siyasal müdahalelerden, iyi yönetilmemekteri ve işletme
cilik prensiplerine uymamaktan dolayı sorunlarının yıllardan bu yana birikerek geldiğini bil
mekte ve bu sorunları artırıcı yollardan kaçınmaya özen göstermektedir. 

özel kesimin bilgi, beceri ve sermaye birikiminin oluştuğu sahalarda faaliyet gösteren ka
mu iktisadî teşebbüslerinin muhakkak özelleştirilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Mevcut teşebbüslerin ekonomiye yararlı faaliyetlerini sürdürmelerinin, her türlü müdaha
lelerden, özellikle siyasî iktidarların müdahalelerinden uzak tutulmalarıyîa mümkün olduğu
nu bilmekteyiz. Bu teşebbüslerin birer işletme olduğu gerçeğini görüp, mal ve hizmet üreten 
üniteler olarak ele alınmaları ve işletmecilik prensipleri uygulamasının muhakkak sağlanması, 
gerçekleştirilecek en önemli reform olacaktır. 

Hükümetimiz, bu amaçla kamuoyunca "TÖYÖK" diye adland rılan Türkiye özerkleştir
me, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hak
kında Kanun Tasarısını 21 Nisan 1992 tarihinde kabul ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunmuştur ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul fdilerek uygulamasının bir 
an önce yapılabilmesi için değerli katkılarınızı beklemektedir. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de değerli konuşmacıların yaptıkları eleştiri
lerin birkaçına cevap vermek istiyorum. 

Refah Partisi değerli sözcüsü Elkatmış, "Bir kuruşun hesabım soracağız dediler; ne ol
du?'? derler. 

Yaptıklarımızı söyleyelim : Bu işle ilgili bir Devlet Bakanlığı kurduk. Bu Kuruluşlarla Ve 
her türlü ihbarla ilgili olarak incelememiz yapıldı. Arkadaşlarımıza 
misyonunda, 16 KİT ibra edilmedi. Ayrıca, 107 dosya, soruşturması 
mercilerine intikal ettirildi. Bunlardan 75'i cumhuriyet savcılıklarına, 43'ü mahkemelere gön
derilmiş ve bu davalara başlanılmıştır. Bu davalardan ikisi mahkûmiyetle, ikisi de beraatle so
nuçlanmış olup, şu an Yargıtay aşamasındadır. 

Söylenildiği gibi, yolsuzlukların üzerine, dün olduğu gibi bugün de gitme kararlılığındayız. 
"Bu dönemde Sayın Kilerci oğlu'na yapılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak neler yapıl

dı? dendi. 
Bu dönemde yapılan yolsuzluk ihbarlarıyla ilgili -ki, bir kısmını Sayın Elkatmış da söylediler-

PETLAS gibi TRT gibi tahkikatlar da açılmıştır ve devam etmektedir. Biz de, en az sizler ka
dar yolsuzlukların karşısındayız, bir kör kuruşun yenmesinin karşısındayız ve karşısında ola
cağız. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Sayın Elkatmış, yine konuşmaları arasında, belge diye göstererek, bizi gensoruyla düşür
mek istedikleri konular içerisinde, bizim aleyhimize olmayan; ama bizi suçladıkları konular 
var. Şekerbank ile ilgili konu, bunların tipik bir misalidir. Ellerindeki raporlar, daha eski yılla
rın raporlarıdır. Yüksek Denetleme Kurulunun 1992 yılı raporları daha çıkmamıştır, Ellerinde-
kLraporlar, bizim hesap vermekle yükümlü olmadığımız dönemin raporlarıdır. 

tnsaf etmek lazım. Bizim dönemimize ait olmayan belgelerle bizi amme vicdanında mah
kûm etmeye kalkmak, sanırım vicdanlara sığmaz. 

Eski milletvekili ve siyasîlerin çeşitli görevlere atanmaları üzerinde çok duruluyor. Olayla
ra şu açıdan bakmayı düşünüyorum : Seçim kaybeden siyasîlerin, seçim sonuçlarının ilanından 

n söylediği gibi, KlT ko-
tamamlanarak ilgili yargı 
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sonra bir ay içerisindeki eski görevlerine dönmeleriyle ilgili olarak, mevcut mevzuatımızda hü
küm vardır; ki, bu kanun yıllarca önce çıkmıştır. Herkesin "sivilleşme" diye moda bir tabiri 
kullandığı günümüzde, eski bir siyasî, bir göreve gelirse ve o işin ehli ise, niye eleştirilir?; bu
nun da mantığını, doğrusu anlayamıyorum! Hele hele, bu eleştirinin, bir siyasî kadro tarafın
dan, bu tür atamaları yapmış olan bir kadro tarafından yapılması da enteresan geldi bana; 
onu da arz etmek isterim. 

Sayın Elkatmış. "çimento satışlarıyla ilgili olarak yargıya yaptıkları itirazın reddedildiğini" 
söylerler. 

Kuvvetler ayrılığı vardır ve bizim edebiyatımızda da "Şeriatın kestiği parmak acımaz" di
ye güzel bir söz vardır. Yargının kararına hepimiz saygı duymalıyız derim; bilmiyorum yanılı
yor muyum?.. 

Sayın Hacaloğlu, "vergi reformu yapılsın" dediler. Haklıdırlar. Hükümet programımız
da da vardır, önümüzdeki günlerde Parlamento gündemine, reform olarak hazırladığımız ta
sarı da gelecektir. 

ANAP'lı değerli konuşmacı, '̂ KİT'ler, Koalisyonun iki ortağını bir arada tutan tutkal haline 
geldi" dedi. 

• Bu tabire de doğrusu şaştım. Eğer bu, tutkal olsaydı, sizi iktidarda tutan tutkal olurdu. 
O tabire de hiç katılmadığımı belirtmek isterim. 

Ayrıca bir de değerli konuşmacının, "40 bin kişi PTTye alındı" diye sözleri var. 
Kendileri uzun yıllar KİT Komisyonu Başkanlığı yaptılar. Bu, 40 bin kişi/aydır ve 12 aya 

bölündüğü zaman da her aya 3 333 kişi düşmektedir. İddia ettikleri gibi değildir; kamuoyu 
yanlış bilgilenmesin; 40 bin kişi değil, 3 333 kişidir; ki, eğer onun da tamamı kullanılmış ise. 

Son söz olarak, atamalarla ilgili bir eleştirilerine cevap,vermek istiyorum. ANAP'lı de
ğerli konuşmacı şunu söyledi; "HAVAŞ'a, memuriyet süresi tutmayan bir bürokrat, Bakanın 
yakım olduğu için, vekil olarak atandı." 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — öyle bir şey demedim; yanlış anlaşılmış efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Ov zaman, ben yanlış anladım; onun 

için buna cevap vermiyorum... 
BAŞKAN — Şu zarafete bakın! 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Sözlerimi burada bitirirken, KİT'lerin 

rantbl çalışması ve Türk ekonomisine kambur olmaması için elimizden gelen her çabayı gös
terdiğimizi ve göstermeye devam edeceğimizi burada ifade eder; gensoruya muhatap olmama
mız gerektiği kanaatini taşır; yaptığımız çatışmaların Türk ekonomisini ferahlatıcı nitelikte ol
duğunu ve iyi sonuçlarının yakın gelecekte görüleceğini ifade eder; hepinize saygılar sunarım. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Milletvekilleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gen

soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Oylamanın, açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır; önergeyi okutup im
za sahiplerini arayacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan gensorunun oylamasının, açık oylama şeklinde yapılmasını arz ve teklif 
ediyoruz. ' 

^ Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hasam Dikici 
Kahramanmaraş 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ . 

Mustafa Ünaldı 
' Konya 

| Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

BAŞKAN — önergede imzası olan sayın milletvekillerinin burada olup olmadıklarım 
tespit edeceğim. 

Sayın Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Sayın Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Sayın Abdulillah Fırat?.. Burada. 
Sayın Bahattin Elçi?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.; Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. , 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 

, Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, önergede, yeter sayıda imza vardır ve imza sahipleri salonda bulun
maktadır. Bu itibarla, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 

Değerli arkadaşlarım, açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak 
oy kutusuna oy pusulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya 
"çekinser" şeklinde oyunu belurtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Açık oylama, oy-kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Oy kutularını sıralar arasında dolaştıralım. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu oylamadan sonra bir Danışma Kurulu önerisi oku

nacak ve oylanacak; karar yetersayısı istenmesi halinde problem doğacağı için, sayın milletve
killerinin salondan ayrılmamalarını rica ediyorum. 

Oy kullanmayan sayın üye kaldı mı? Kalmadığına göre, oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

V. — ÖNERİLER (Devimi) , 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
2. — Birleştirilmek suretiyle görüşmeleri yapılacak olan (10/21) ve (10/47) esas numaralı 

Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin ertelenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza 

sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 61 Tarihi : 8.12.1992 

Danışma Kurulunun önerisi üzerine; birleştirilmek suretiyle bugün görüşülmesi, Genel Ku
rulun 26.11.1992 tarihli 32 nci Birleşiminde kararlaştırılan (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin görüşmelerinin bütçe görüşmelerinden sonra yapılmak üzere ertelen
mesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yasin Hatipoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı. Vekili 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney Ercan Kara kaş 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Oğuzhan Asiltürk Uluç Gürkan 

RP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 

partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüs
lerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeliri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13)... (Devam) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakan Süleyman Demirel ye Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki açık oy
lama sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 235 
Kabul : 42 -

Ret : 191 
Çekinser : 2 ' 

Bu suretle,, gensoru önergesinin gündeme alınması reddedilmiş bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 9 Aralık 1992 Çarşamba 

günü yani bugün, alman karar gereğince saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saat : 00.1 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu 

ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Neclettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/434) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından ya

zılı olarak cevaplan kırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Geçen yıl 50 kg. yem 35 000 lira iken, sütün üreticiden alış litre fiyatı 2 000 lira civarında 
idi. Bu yıl herşeyde olduğu gibi 50 kg. yem 90 000 liraya çıktığı halde; sütün üreticiden alış 
litre fiyatı 1800 liraya düşmüştür. 

Bu durumda süt üreticisinin fevkalâde zor duruma düştüğü malûmlarıdır. 
Soru 1. Onbir aylık iktidarınız döneminde üreticinin durumunun iyileştirilmesi yönün

de ne gibi çalışmalarınız olmuştur? 
Cevap 2. Süt üreticisinin durumunu düzeltmek için ne gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

• . " • f • . T. C. -' 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 1.12.1992 

Sayı : ÖKM : 2-977 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 27.10.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/434/2691/13441 
sayılı yazısı. ' . 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in ' 'Süt üreticilerinin Sorunları" hakkındaki 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. 1987 yılında başlayan süt teşvik primi uygulamasıyla işletmelere gelen çiğ süt üreti
minde artış yanında, süt işleyen işletmelerin teknolojik düzeylerinde de olumlu gelişmeler kay
dedilmiştir. Bu uygulamayla A grubu olarak nitelenen ve yılda asgari 5 000 ton çiğ süt işleme 
kapasitesine sahip olan süt işleme tesislerinde kapasite kullanım oranı °/o 17 oranında 1991 yı
lında % 30'lara çıkmıştır. Halen, süt teşvik primi olarak litre başına 90-120 TL. süt teşvik pri
mi uygulaması devam etmektedir. 

17 Kasım 1992 tarihli itibariyle süte 140.3 milyar TL. Devlet desteği sağlanmıştır. 

2. Türkiye Süt endüstrisi Kurumu olarak 1991 yıllarında çiğ süte uygulanan alım fiyatla
rı şöyledir : 1991 yılı Ocak ayı fiyatı 928.73 TL/ litre, 1992 yılı Ocak ayı fiyatı 1 909 71 TL.Iitre, 
Ekim 1991 fiyatı 1688 TL/litre, Ekim 1992 fiyatı 2358 TL/litre olup bu fiyatlara ilaveten 1991 
yılında olduğu gibi 1992 yılında da T. C. Ziraat Bankası kanalı ile 1 200 TL/litre'ye kadar süt 
teşvik primi ödenmektedir. 

Çiğ süt fiyatları bazı bölgelerde bu fiyatların üzerinde teşekkül etmektedir. 

3. TSEK Piyasa şartlarının ve Kurum imkanlarının elverdiği ölçüde, süt üreticilerinin le
hinde olacak şekilde fiyat politikası uygulamaya ve süt üreticileri için günyenli bir pazar oluş
turmaya gayret sarfetmektedir. 

4. Ayrıca hayvancılığımızın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla başta yem üretimi
nin artırılması, hayvanların beslenme ve yetiştirme şartlarının geliştirilmesi, hayvan hastalık
ları ile mücadele ve hayvan ıslahı gibi konularda bir dizi çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Seyit Ömer Termik Santrali ve Emet-Kolemanit 
İşletmelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nm yazılı ce
vabı (7/441) -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasının temenini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Seyit Ömer Termik santralinin 5 inci ve 6 ncı Ünetileri için 1993 yılı.için yatırım öde
neği ayrılacakmıdır? 

2. Emet-Kolemanit işletmeleri kâr eden bir işletme olduğu halde entegre tesisler niçin 
başka illerde kurulmaktadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka.nlığı 4.11.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1861 
Konu : Soru önergesi , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 Kasım 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/441-2716/13544 sayılı yazınız. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Soru önergesi Cevapları : 

Soru : Seyit Ömer Termik Santralının S inci ve 6 ncı üniteleri için 1993 yılı için yatırım 
ödeneği ayrılacak mı? 

Cevap: TEK Genel Müdürlüğü'nce Seyit Ömer Termik Santralının 5 inci ve 6 ncı üniteleri 
1993 yılı yatırım programına teklif edilmemiş olup, ödenek de ayrılmamıştır. 

Soru : Emet-Kolemanit İşletmeleri kâr eden bir işletme olduğu halde entegre tesesler ni
çin başka illerde kurulmaktadır? v 

Cevap : Etibank'ın bor cevherleri ve/veya ürünleri üreten tesisleri aşağıda belirtilen şehir
lerimizde bulunmaktadır. 

1. Emet-Kütahya Ürün türü : Konsantre kolemanit 
2. Kırka-Eskişehir Ürün türü : Konsantre tinkal, boraks deka ve penta hidrat 
3. Bigadiş-Balıkesir Ürün türü : Konsantre kolemanit ve üleksit 
4. Kestelek-Bursa Ürün türü': Konsantre kolemanit 
5. Bandırma-Bahkesir Ürün türü : Borik asit, sodyum perborat, sülfürik asit 

Görüldüğü gibi, Etibank'ın dört ayrı ildeki tesislerinde bor cevherleri üretimi yapılmakta 
Bandırma'da ise ara mamul bor ürünleri üreten bir tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden Ban-
dırma'daki tesisin haricindekiler kar etmektedir. Kolemanit konsantresi üç işletmede üretilmekte 
olup, konsantre kolimanit ya Bandırma'dan ihraç edilmekte ya da Bandırma tesislerinde işlen
mektedir. Bandırma tesisleri 1968 yılında üretime başlamış olup, tüm bor ürünlerinin ihraç 
edildiği liman bölgesindedir, hem de. değişik bor cevher üretim bölgeleri için merkezi bir yerde 
bulunmaktadır. Entegre mahiyetteki bor ürünleri ile ilgili yatırımlar sadece Bandırma ve Kır-
ka'da yapılmaktadır. Ancak, Kırka'daki yatırımlar sadece tinkal işlemeye yöneliktir ve tinkal 
de sadece Kırka'da üretilmektedir. Bandırma'daki yatırımlar ise mevcut üretimlerle ilgilidir ve 
Bandırma'da hem Emet, hem Kestelek ve hem de Bigadiç kolemanitleri işlenebilmektedir. 

Etibank'ın kolcmanite dayalı olarak ürettiği tek ara mamul borik asittir. Halen Bandır
ma'da 135 000 ton/yıl düzeyinde bir üretim kapasitesi mevcut olup, fiili üretim-satış düzeyi 
ise halen % 50'nin altındadır. Bu nedenle kolemanit bazlı yeni bir yatırım sözkonusu değildir. 
Yeni yatırım kararları teknolojik gereklere ve pazar-fizibilite etütleri sonuçlarına göre alın
maktadır. 

3. -±-Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Müdürlüğü 
satış mağazasında meydana gelen ölüm olayına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/455) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sunulan yazılı soru önergemin Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

5 Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "24.11.1989 tarihinde, Ankara Gümrükler Müdürlüğü gümrüksüz satış mağaza
sında bekçi olarak görev yaptığı sırada öldürülen, ölümünden 10 gün sonra görev yerine yakın 
bir yerdeki kuyuda cesedi bulunan Efendi Demir'in ölümüyle ilgili olarak; 

1. Nurol Gümrüksüz satış mağazası soygunu sırasında 3 km mesafedeki kargo servisin
de görevli bulunan maktul hangi gerekçeyle soygundan bir hafta sonra mağazada görevlendirildi? 

2. Mağazanın ne camı, ne kapısı, nede para kasasının mühürü dahi kırılmadan yaklaşık 
630 bin marklık dövizin çalındığı iddia edilen soygunla ilgili soruşturmalar Efendi Demir'in 
ölümü üzerine neden kesildi? 

2. Sabah mesaiye giriş imzası atan ve kuyudan çıkartılan cesedin üzerinde resmî kıyafeti 
bulunan Efendi Demir'in öldüğü veya öldürüldüğü sırada görevde olduğu ortada iken Emekli 
Sandığı eşine niçin maaş bağlamadı? 

4. Gümrük yetkilileri kendi personelinin eşinin mağduriyetini bildirdikleri halde 3 yıldır 
avukat tutamayan ve bürokrasi kapılarında çile çeken maktul Demir'in eşi Ayşe Demir'le ne
den ilgilenmediler. Yaklaşık 9 yıl devlete hizmet etmiş bir kamu personelinin ve eşinin akibeti 
bumu olmalıydı? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 4.12.1992 

Sayı : B.07.0.PER.0.16/91363-07-101493 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşlığımn 12.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/455-2768/13810 
sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dö
külmez tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Gümrük Hattı Dışı Esenboğa Satış Mağazaları Bölge Amirliği Esenboğa Gümrük Mu
hafaza Müdürlüğüne bağlı olarak teşkilatlanmıştın 

Bakanlığımca söz konusu Bölge amirliğine prensip olarak nokta atama yapılmamakta olup, 
burada görevlendirilecek personel Esenboğa Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden görevlendi
rilecek görevli personelden dönerli olarak karşılanmaktadır. 

Merhum Efendi Demir'in sırası gelmesi nedeniyle bu birimde görevlendirildiği anlaşılmıştır. 

2. Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü bağlantısı Esenboğa Yurt içi Gümrük Hattı Dışı, 
Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Gümrük Müdürlüğü denetiminde faaliyette bulunan Nurol 
A.Ş.'ne ait gümrük hattı dışı eşya satış magazısında 20.11.1989 tarihinde meydana gelen hırsızlık 
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olayım soruşturmak üzere Bakanlığım Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kontrolü Meh
met Güzel ve Stajyer Gümrük Kontrolörü Fahri Paslı görevlendirilmiştir. 

Adı geçen Kontrolörler tarafından konu incelenmiş ve 12.11.1991 tarihli ve 6 sayılı Soruş
turma Raporu düzenlenerek inceleme ve soruşturma tamamlanmıştır. Soruşturma Raporuna 
istinaden adı geçen mağazada yapılan sayım sonucunda tespit edilen aksik ve fazlalıklar ile 
ilgili olarak Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin 45 inci mad
desine göre işlem yapılmıştır. 

Diğer taraftan, sözkonusu hırsızlık olayı bölgesinin, Jandarma mahalli olması nedeniyle, 
olay Jandarma ve Savcılığa intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Sulh Ceza Mahkemesinde 
1990/379 dosya numarası ile dava açıldığı, mahkemece 1.2.1991 tarihinde sanıkların müsnet 
suçu işlediklerine dair yeterli ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, suç sabit görülmeye-
rek sanıkların ayrı ayrı beraatine ve emanetteki eşyaların sahiplerine iadesine karar verildiği, 
anlaşılmıştır. 

3. Adı geçenle ilgili bilgi ve belgeler T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirilmiş, duruma vazife malullüğü yönünden tetkik edilerek sözü edilen Genel Müdürlük Yö
netim Kurulunun 9.1.1992 tarih ve 52 Sayılı Kararı ile ilgilinin vazife malulü olmadığına karar 
verilmiş; eşine toptan ödeme, yetimlerine ise aylık bağlanmıştır. 

ölüm tarihi itibariyle Emekli Sandığına tabi 7 yıl 9 ay hizmeti olması nedeniyle 5434 Sa
yılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 66 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince gerekli 10 yıllık süreyi 
doldurmadığından eşine aylık bağlanamamıştır. 

öte yandan, eşine 3 151 200 TL. toptan ödeme, yetimlerine ise 916 000 TL. aylık bağlan
mıştır. 

4. Bakanlığımızca ilgilinin dul ve yetimlerinin mağdur duruma düşmemeleri için, mer
humun eşi Ayşe Demir adına Garanti Bankası Kahramanmaraş Şubesinde 1605887-7 nolu he
sap açılmış ve gerekli duyuru Başmüdürlüklere 18.3.1990 tarih ve 1803 sayılı faks yazı ile yapıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Bakanlığı döneminde meydana gelen 
terör olaylarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/456) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorularımın İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunu saygıyla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

1. Bakanlığınız döneminde meydana gelen terör olaylarının sayısı; 
2, Bu olaylarda yaralananların sayısı; 
a) Güvenlik güçleri 
b) Köy korucusu 
c) Vatandaş 
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3. Şehit olanların sayısı; 
a) Subay 
b) Astsubay 
c) Erbaş 
d) Er 
e) Polis 
f) Köy'korucusu 
g) Vatandaş 

4. Yakalanan silah sayısı; 

5. Yakalanan mermi sayısı; t ' 

6. Yakalanan teröristlerin milliyeti; 

7. Yakalanan teröristlerin sayısı. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü • 4.12.1992 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-326726 
Şube : Top. 01.(E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 12 Kasım 1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/456-2769/13811 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve ta
rafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili ola
rak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

20 Kasım 1991 23 Kasım 1992 tarihleri arasında 5 705 terör olayı meydana gelmiştir. 

Bu olaylarda; 953 Asker, 222 Polis olmak üzere toplam 1 175 Güvenlik Görevlisi, 157 Ge
çici Köy Korucusu, 1 080 Vatandaş yaralanmıştır. 

Yine bu olaylar sonucunda; 25 Subay, 36 Astsubay, 16 Uzman Jandarma Çavuş, 4 03 Er- ' 
baş ve Er, 84 Polis, 118 Geçici Köy korucusu ve 859 vatandaşımız şehit olmuştur. 

Ayrıca meydana gelen bu terör olayları neticesinde; 4 051 uzun namlulu silah, 1 790 Ta
banca, 3 816 Bomba, 449 947 Mermi, yardım ve yataklık yapanlar dahil 9 247 terörist yakalan
mıştır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

5. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıç aslan 'in, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tem
silcisi olarak SSK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan bir şahsa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/475) \ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ;. 
Aşağıda belirtilen sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanuna göre SSK Yönetim Kurulu'nun bir üyesi 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi olarak tarafınızdan atanmaktadır. 

Kanu, tarafınızdan atanacak Yönetim Kurulu Üyesinin sigorta, iş hukuku veya sosyal eko
nomi konularından birinde yetkili kişi olmasını öngörmüştür. 

Belirtilen yasa hükmüne rağmen Ocak 1992 tarihinde Bakanlığınızca SSK Yönetim Kuru
lu Üyesi olarak Sayın Halil Tunç atanmıştır. 

Sayın Tunç yüksek okul öğrenimi görmemiş bir kimse olarak yasada öngörülen sigorta 
iş hukuku ve sosyal ekonomi konularında yetkili bir kimse midir? 

Diğer taraftan Danıştay 8 inci Dairesinin 20.1.1965 tarih ve E 64/6581 K 396 sayılı Kara
rında "Lise Mezunu olan bir kimse SSK Müdürler Kurulu Üyesi Olamaz" görüşü benimsen
miştir. Bu Karar doğrultusunda Sayın Tunç'un atanması yasal mıdır? 

Eğer yasal değilse SSK gibi büyük bir Kurum'un Yönetim Kurulunca alınan Kararlar ve 
Sayın Tunç'a ödenen aylık ve diğer ödemelerin sorumlusu kim olacaktır? < • 

Sayın Tunç SSK Yönetim Kurulu üyeliğine atanması yapıldıktan sonra daha önce görev 
yaptığı Ankara Büyük Şehir Belediyesi Danışma Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılıp ayrıl
madığı, ayrılmamış ise bu hususun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bağdaşıp bağdaş
madığı hususundaki görüşlerinizin bildirilmesini arz ederim. 

T,C. , 
Başbakanlık 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2.12.1992 
Sayı : KAF-VIII-2-MKŞ/YKÜ-58986 

Türkiye Büyük Millet Mectisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Kasım 1992 tarih ve 13937 sayılı yazınız. 7/475 
Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kılıçaslan tarafından; SSK Yönetim Kurulu Üyeliğine 

yapılan atama ile ilgili olarak şahsıma yöneltilen yazılı soru önergesine ilişkin olarak hazırla
nan cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kılıçaslan Tarafından Verilen Soru Önergesine Cevap 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun 2645 sayılı Kanunla değişik 10 uncu 

maddesinde SKK Yönetim Kurulu'nun ne şekilde teşekkül ettirileceği belirtilmiştir. Buna gö
re, 4 kişi olan Yönetim Kurulu'ndaki Üyeliklerden birine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 
birine de Hazine'nin bağlı bulunduğu Devlet Bakanı'nm önerisi üzerine ortak kararla atama 
yapılmakta, diğer iki üye İse işçi ve işveren kesimini temsilen Genel KuruPca seçilmektedir. 
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4792 sayılı Yasanın SSK Yönetim Kurulu ile ilgili sözkonusu maddesi dikkatle incelendi
ğinde de görüleceği üzere; gerek atama ile ve gerekse seçimle görevlendirilen bütün yönetim 
kurulu üyeleri için seçilme veya atanma konusunda yüksek öğretim şartı aranmakmaktadır. 
Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine'yi temsilen atanacak üyelerin sigor
ta, iş hukuku veya sosyal ekonomi konularından birinde yetkili kimseler olmaları şartı aran
maktadır. 

9.1.1992 tarih ve 92/39217 sayılı Karar ile SSK Yönetim Kurutu Üyeliği'ne atanan Halil 
Tunç; 1952 yılında Bira işçileri Sendikası'nın kurucusu ve başkanlığı, 1962 yılında Türk-tş Ge
nel Sekretirliği, Yüksek Hakem Kurulu ve Asgarî Ücret Tespit Komisyonu Üyeliği, 1965'de Millî 
Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1972 yılında ikinci defa Kontenjan Senatör
lüğü 1974 yılında Türk-tş Genel Başkanlığı, 1978 yılında ikinci defa Kontenjan Senatörlüğü 
aynı zamanda Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı yapmış olup, 1979 yı
lında Türk-tş Genel Başkanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. 

Görüldüğü üzere adıgeçen; iş hukuku ve sosyal ekonomi konularında yaklaşık 27 yıl gibi 
bir süreyle yetkili düzeylerde bir fiil görev yapmış olmakla 4792 sayılı Yasa'da aranan şartlan 
taşımaktadır. 

Danıştay 8 inci Dairesi'nin "Lise mezunu olan bir kimsenin SSK Müdürler Kurulu Üyesi 
olamayacağı" yolundaki kararının SSK Yönetim Kurulu'na teşmilinin mümkün olmadığı dü
şünülmektedir. Zira SSK Yönetim Kuruluna atanmaya ilişkin usul ve esaslar 4792 sayılı Kanu
nun değişik 10 uncu maddesinde belirlenmiş olup, Halil Tunç'un ataması sözkonusu madde 
hükmü çerçevesinde ve tamamen yasal çerçevede yapılmıştır. 

Sayın Halil Tunç SSK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ataması yapıldıktan sonra da Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevine devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi*nde; 3030 sa
yılı Yasa'nın 17 nci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturu
lan Danışma Kurulu'nda görev yapmakta olup, anılan yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirti
len huzur hakkı ücreti dışında herhangi bir ücret almamakta ve kadro işgal etmek suretiyle 
sürekli bir görev ifa etmemektedir. Bu itibarla sözkonusu görev nedeniyle; gerek 657 sayılı Ya
sa, ve gerekse 4792 sayılı Yasa'ya herhangi bir aykırı durum sözkonusu değildir. 

Arz olunur. 

6. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın 7.11.1992'de Cizre'de meydana gelen ve bazı va
tandaşların ölümü ile sonuçlanan olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in ya
zılı cevabı (7/486) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

10.11.1992 
Selim Sadak 

Şırnak 

7.11.1992 tarihinde; Saat 20.30 civarında devriye görevi yapmakta olan polis panzerinin 
yolda döşenmiş olan bir mayına çarpması sonucunda hasar gördüğünü öğrendik. Bu olayın 
başlaması ile Cizre İlçesinin Cudi Mahallesinin tamamı çeşitli silahlarla tarandı. Evler oturulmaz 
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hale getirildi. Otuzdan fazla iş ve özel araçlar ateşe verilerek yakıldı. Otuzun üzerinde işyeri 
silahla taranarak büyük hasarlara yol açtı. Bu sırada Çağırga ailesine ağır silahlardan çıkan 
bir merminin isabet etmesiyle, evde bulunan Hacı, İsmail, Leyla, Nadir, Sinem, Fatma ve Ha-
nife Çağırga olay yerinde parçalanarak can verdiler. Emine, Meryem, Musa, Bahrem, Abdul
lah, Ahmet Çağırga ve Metin Koçak ağır yaralandılar. Bu olayın yüzlerce ölü ve yaralıya sebe
biyet vermemesi ise halkın olayı hissedip sığınaklara inmesinden kaynaklanmıştır. Aynı gün 
PKK'nın şehre saldırdığını, bütün ölen ve yaralananlara sebep olduğunu televizyondan öğren
dik. Bunun ardında, gerek olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarını, gerekse, evi, işyeri, iş-
makinası ve özel aracı zarar gören insanları telefonla aradığımızda; Panzerin çarptığı mayının 
dışında PKK'nın herhangi bir saldırıda bulunmadığı, Bütün bu olaylara askerin ve güvenlik 
güçlerinin sebep olduğunu beyan etmektedirler. Olay esnasında Kadıoğlu Otelinde misafir bu
lunan Şırnak Ağır Ceza Reisinin Emniyet Müdürünü arayarak "silahları kesin" talimatı üzeri
ne silahlar kesiliyor. 

1. Bu olay sonucunda asker ve polisin raporunun yanı sıra halktan gelen herhangi bir 
tanıklığı ve ifadeyi de değerlendirmeye alınması daha hukukî olmaz mı? Bunu yapacak mısınız? 

2. Çağırga ailesinin kaybettiği ve yaralı aile fertleri için ne gibi bir resmî açıklama da 
bulunacaksınız? • . . ' . " • -

3. Ağır Ceza Reİsi'nin "Ateşi Kesin" müdahalesi, açılan ateşin tek yönlü olduğunun ispatı 
da değil midir? , ı 

4. PKK örgütünün her eyleminden sonra orada yaşayan Kürt halkının toplu katledilme
si yasal mıdır? Yasal ise bunlar hangi yasalardır? Değil ise bu kirli uygulama ve politikalardan 
ne zaman vazgeçmeyi düşünüyorsunuz? 

T C . ' 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4.12.1992 
Güvenlik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-326727 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18 Kasım 1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/486-2843/13980 
sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak tarafından TBMM başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak hazırla
nan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

7.11.1992 tarihinde saat : 19.00 sıralarında bir grup yasadışı PKK terör örgütü militanı 
tarafından Şırnak İli Cizre İlçe Merkezinde, devriye görevi yapmakta olan üç adet Polis panze
rine karşı yola mayın döşemek ve roketatarlarla tamamen imha amaçlı bir saldırı düzenlenmiştir. 

Panzerlerden birisine arka kısmından iki adet RPG-7 roket mermisi, atılmış ve üç Polis 
Memuru yaralanmıştır. Panzerin arka kısmının bombeli olması nedeniyle, kayarak seken bir 
roket mermisi Çağırga ailesine ait 13 nolu eve isabet ederek infilak etmiş ve aynı aileden yedi 
kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. 
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Bu esnada civardan teröristlerce otomatik silahlarla saldırıya devam edilmiş ve ilçenin muh
telif bölgelerinde bulunan resmî binalar civarında yoğunlaşmıştır. Saldırılara karşılık verilme
ye çalışılmış ve terörist grubun saldırıları 22.30 sıralarında defedilebilmiştir. Olayın geniş çaplı 
olmasından dolayı bu arada bazı dükkanlar ve araçlar ile evler hasar görmüştür. Tüm bu olay
lar görgü tanıklarının ifadeleriylede doğrulanmıştır. 

önergede iddia edildiği gibi, Şırnak Ağır Ceza Reisinin Cizre Jlçe Emniyet Müdürünü ara
yarak "silahları kesin" diye talimat vermesi diye bîr durum kesinlikle sözkonusu değildir. 

Arz; ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

7. —Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, 9 Ekim 1992'de İstanbul Acıbadem'de gözal
tına alınan bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/487) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Salman Kaya 
Ankara 

1. 9 Ekim 1992 İstanbul Acıbadem'de gözaltına alınarak o günden beri kendisinden ha
ber alınamıyan Tuğrul Özbek nerededir? Durumu nasıldır? 

2. 13 Ekim 1992 tarihli Yeni Günaydın Gazetesinde operasyon yapılan evden Ertuğrul 
Özbek adlı bir şahsın sağ yakalandığı doğru mudur? 

3. 9. Ekim 1992 tarihinde Acıbadem'deki operasyon sonrasında gözaltına alınan Ali Te-
kin'e Tuğrul Özbek'in işkence yapılmış fotoğrafları gösterilerek "daha büyük bir fotoğrafını 
da gösterebilirim" şeklindeki gayriciddi sözlerin sarfedildiği hakkında ne diyebilirsiniz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4.12.1992 
Güvenlik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-326725 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18 Kasını 1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/487-2867/14049 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Salman Kaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı öoru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak hazırla
nan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

İstanbul Acıbademde yapyılan operasyon önergede ileri sürüldüğü gibi 9 Ekim de değil 
10 Ekim 1992 günü yapılmış ve Tuğrul Özbek isimli bir şahıs gözaltına alınmamıştır. 
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Bir ihbarı değerlendirerek anılan yerdeki örgüt evinde yapılan operasyonda çıkan silahlı 
çatışma sonucu yalnızca Sultan Cenik isimli örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, bu şahıs
tan başka ÖİU veya sağ başka bir şahıs yakalanmamıştır. 

Acıbadem deki operasyonda sırasında Ali Tekin isminde bir şahsın gözaltına alınması ve 
bu şahsa Tuğrul Özbek'in işkence yapılmış fotoğraflarının gösterilmesi diye bir durum kesin
likle sözkonusu değildir. 

Arz ederim, 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gemlik Amonyak Tesisine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/502) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

-12.11.1992 
Ahmet Derin 

Kütahya 

1. Gemlik Amonyak tesisi inşaatı bittiği hâlde niçin çalıştırılmamaktadır? 
, 2. Müteahhit Firma İngiliz Kelog firmasının kaç elemanı hâlâ ücret almaktadır? 

3. Amonyak ithalatı hâlâ devam etmekte midir? Kaç dolar/ton fiatla ithal edilmektedir? 
4. Senelik amonyak ihtiyacımız ne kadardır? 

T.C, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8.12.1992 
Sayı : B 140 BHİ 01-226 

Konu : "Vazıh Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/502-2896-14123 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Gemlik Amonyak tesisine ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 
v Tahir Köse 

•' • . Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Yazılı Sorularına Cevabımız 

Soru 1. Gemlik Amonyak tesisi inşaatı bittiği halde niçin çalıştırılmamaktadır? 

Soru 2. Müteahhit firma İngiliz Kelog firmasının kaç elömanı hâlâ ücret almaktadır? 
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Soru 3. Amonyak ithalatı hâlâ devam etmekte midir? Kaç dolar/ton fiyatla ithal edil
mektedir? 

soru 4. Senelik Amonyak ihtiyacımız ne kadardır? 

Cevabımız 
Cevap 1. Gemlik Amonyak tesisi gibi komplike ve yüksek teknoloji ürünü Kimya sana

yilerinde, inşaat montajın (mekanik tamamlama) bitirilmesini müteakip derhal üretim yapmak 
mümkün olmamakta; ancak, işletmeye alma hazırlık faaliyetlerinden olan tüm sistemlerin fonk
siyon kontrollerinin yapılması, katalizör yüklemeleri, tüm boru sistemlerinin kimyasal olarak 
veya buhar üflenerek temizlenmesi, tüm döner makinaların boşta çalıştırılarak fonksiyonları-

. nın kontrol edilmesi neticesinde işletmeye alma faaliyetlerine geçilebilmektedir. Bu safhada ise 
tüm sistemler teker teker devreye alınmakta, kataliz redüklemeleri yapılmakta ve bunun so
nunda da deneme işletmesine geçilebilmektedir. Bugünkü durum itibariyle tesisin deneme iş
letmeleri devam etmekte olup, amonyak üretimine başlanılmış ve hali hazırda yaklaşık 15 bin 
ton amonyak üretilmiştir. 

Cevap 2. Gemlik Amonyak tesisinin Mühendislik ve Müşavirlik firması Kelogg, hali ha
zırda sahada, tesisin işletilmesine yönelik olarak TÜGSAŞ personelinin eğitilmesi, deneme iş
letmelerinin yapılması, performans testlerinin yapılması ve tesisin çalıştırılması ile ilgili müşa
virlik hizmeti vermekte ve bugünkü durum itibariyle vardiyalı bazda toplam 31 Kelogg elema
nı mevcut sözleşmeye göre sahada görev yapmaktadır. 

Cevap 3. Bağlı Ortaklığımız Samsun ve Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.'nın Eylül - Aralık 
1992 ayları ihtiyacı için; 

— 20 000 m. ton'u Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'ne 
— 50 000 m. ton'u Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.'ne, 
teslim edilmek üzere 8 Eylül 1992 tarihinde C+F Ton/$. 100.- birim fiattan 70 000 m. 

ton Amonyak anlaşması yapılmıştır. 
Bu anlaşmadan bugüne kadar; 

' — Samsun Gübre. Sanayii A.Ş.'ne 13.276,714 m. ton, 
— Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.'ne ise 36 963,041 m. ton, 
plrriak üzere toplam 50,239,755 m. ton Amonyak alımı yapılmış olup, alıma devam edil

mektedir. , 
Cevap 4. Bağlı ortaklıklarımızın yıllık Amonyak ihtiyacı; 

— Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. — 200 000 m. ton 
— Samsun Gübre Sanayii A.Ş. — 60 000 m. ton 
— Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. — 140 000 m. ton 

(Kendi üretimi ithal) 

TOPLAM 400 000 m. (on 

9. —Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Askeri ataşelere gönderilen avans ve kredilerin özel 
hesaplarda tutulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/506) . v 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumuzun Sayın Millî Savunma Bakam Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fuat Çay 
Hatay 

Sayıştay Başkanlığı*nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş bulunduğu 
14 Ekim 1992 tarih ve 92/001 sayılı raporunda askerî ataşelere malzeme alımı için döviz cinsin
den gönderilen avans ve kredilerin ilgililerin şahsî hesaplarında tutularak, alınan faizlerin yine 
özel hesaplarda ve harcamaların denetim dışında tutulduğu belirtilmiş bulunmaktadır. 

1. Yurtdışına gönderilen dövizlerin faizlerinin neden özel şahıs hesaplarında tutulduğu 
"ve denetim dışı bırakıldığı, 

2. 1982-1992 yılları arasında özel hesaplarda tutulan faiz miktarının ne olduğu, 
3. 46 milyon 523 bin 200 dolarlık harcama ile ataşeliğe bu bedel tutarında ne alındığı, 
4. Sayıştay Denetçilerinin saptayamadığı faiz gelirlerinin ne kadar olduğu ve kimler ta

rafından usulsüz olarak harcandığının bildirilmesi, 
5. Bu konunun usulsüz olarak harcama yapan ve faiz bedellerini bütçe dışında tutan il

gililer hakkında herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığı, yapılmadı ise ne zaman yapılacağı
nın bildirilmesini dileriz. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 2.12.1992 
Kanun : 1992/1127-TÖ 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. tlgi: TBMM'nin 23 Kasım 1992 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/506-2902/14170 

sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen Yazılı 

Soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakanı 

Hatay Milletvekili Fuat Çay Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
1. Askerî ataşeler adına yurtdışına gönderilen ödenekler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umu

miye Kanununun 83 üncü maddesine göre; yabancı ülkelerde satınalma yapılabilmesi için mu
temet adına kredi suretiyle^ veya avans olarak gönderilmektedir. 

Gönderilen avansların, satınalma işlemi bitip ödeme yapılıncaya kadar geçen süre içeri
sinde faiz getiren hesaba yatırılması ve bu faizlerle savunma malzemeleri alınması, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının yazılı müsaadeleri ile uygulanmış ve bu hesaplar Sayıştay Başkanlığınca 
devamlı olarak denetime tabi tutulmuştur. Nitekim konuya ilişkin Sayıştay raporları da, bu 
denetimin çok açık bir göstergesidir. 
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2. 1982-1992 yılları arasında, mutemetler üzerinde bulunan faiz miktarı 49 milyon 127 
bin 600 Dolar'dır. bu meblağın 44 milyon 272 bin 400 doları harcanmış olup, halen mutemet
ler üzerinde bulunan faiz miktarı 4 milyon 855 bin 200 Dolardın 

3. 21 Eylül 1992 tarihi itibariyle, ataşeliklerdeki mevcut ataşe avans, kredi ve faiz topla
mı 51 milyon 378 bin 400 dolardır. Bu miktarın 46 milyon 523 bin 200 Dolar'lık kısmı ataşe 
avans ve kredi, 4 milyon 855 bin 200 dolarlık kısmı faizdir. 

46 milyon 523 bin 200 dolar'lık ataşe avans kredisi ile; uçak yedekleri, helikopter yedekle
ri, gemi yedekleri, tank-top yedekleri ile savunmaya yönelik işletme-bakım malzemesi alınmış
tır. Bu işlemlerin hepsi 1050 sayılı Muhasebe-i umumiye kanunu hükümlerine uygun olarak 
yürütülmüştür. , 

1982-1992 yılları arasında ataşe faizi olarak toplam 44 ttıilyon 272 bin 400 dolar harcama 
yapılmıştır. Bu faizlerle; çelik yelek malzemesi, modern mühimmat, kobra helikopter yedekle
ri, denizaltı taksit ödemesi, NF-5 uçak yedekleri, Stinger ödemesi, uçaksavar ve top yedekleri 
ile hastane sıhhî kurul raporlarına istinaden Türkiye'de bulunmayan hayati önemi haiz ilaç 
ve tıbbî malzeme alınmıştır. 

4. Sayıştayın ve ilgili kuruluşların yaptıkları denetlemede hiçbir usulsüzlüğe ve şahsi men
faat sağlayıcı bir uygulamaya rastlanılmamış olup, Sayıştay denetçilerinin saptayamadığı bir 
faiz geliri de bulunmamaktadır. Nitekim Sayıştay Başkanlığı'nca da bu konu ile ilgili olarak, 
13 Kasım 1992 tarihinde Kamuoyuna yapılan açıklamada; soruşturma açılacak bir duruma rast
lanılmadığı belirtilmiş bulunulmaktadır. 

5. Yukarıda da belirtildiği gibi askerî ateşelere malzeme alımı için avans olarak gönderi
len dövizlerden elde edilen faiz gelirleri, verilen talimatlar doğrultusunda acil ihtiyaçlar için 
harcandığından ilgililer hakkında suç teşkil edecek bir fiil bulunmamaktadır. 

Konunun Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının nedeni, Ek'-
teki açıklamada da belirtildiği gibi yasal düzenleme eksikliğinden doğan ve bütçe prensipleri 
ile bağdaşmadığı ileri sürüten durumun giderilmesinin sağlanmasıdır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 
T. C. 

Sayıştay Basın Açıklaması 13.11.1992 

Milliyet Gazetesi'nin 12 Kasım 1992 tarihli nüshasının birinci sayfasında yer alan "Ordu
da Gizli Dolar Hesabı" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum hasıl 
olmuştur. 

Haberde değinilen raporun konusu. Sayıştay Denetçileri tarafından tespit ile 1988 yılında 
Sayıştay dairelerine, 1989 yılında da Sayıştay Genel Kuruluna intikal etmiş ve buraca konunun 
tevsiine karar verilmiş, hazırlıkların tamamlanması üzerine 1992 yılında nihai rapor Genel Ku
rula intikal etmekle Genel Kurulca 13.10.1992 tarihinde konunun 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun 25 ve 88 inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasına karar ve
rilmiştir. • ' • , 

• ' . ' ; ^ ' ' ' : 
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Raporda değinilen uygulama, 832 sayılı kanunun 65 inci maddesinde tanımı yapılan "Suç 
teşkil eden Fiil" olarak mütalaa edilmemiştir. Şayet raporun konusu suç teşkil eden bir fiil 
olsaydı zaten konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirilmeyip anılan 65 inci madde 
hükmü uyarınca Sayıştay Yargılama Dairelerinden biri tarafından uygulamayı yapanlar hak
kında Kamu davası açılmasını sağlamak amacıyla yetkili Cumhuriyet savcılığına veya makam 
ve mercilere intikal ettirilmiş olurdu. 

Diğer taraftan, rapor konusu uygulama, 832 sayılı kanunun 61 inci maddesinde tanımla
nan "Sorumlulara tazmini Gerektiren" bir sonuç doğursaydı o takdirde de Sayıştay Yargılama 
Dairelerinden birine intikal ettirilmek suretiyle hatalı sarfiyat sorumlularına Ödettirilmiş olurdu. 

Dolayısıyla mezkûr raporu konu olan uygulamalar hakkında herhangi bir hüküm tesisine 
imkan bulunamadığından, yasal düzenleme, eksikliğinden doğan ve bütçe prensipleri ile bağ
daşmayan bir durumla karşılaştığından, Sayıştay Genel Kurulu, bu eksikliğin giderilmesi ama
cı ile anılan 25 ve 88 inci madde hükümleri gereği olarak yasal düzenleme ihtiyacını açıklamak 
üzere sözkonusu raporu Türkiye büyük Millet Meclisine takdim etmiştir. 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Bakanlığa bağlı birliklerin yönetim kurullarına 
atanan kişilere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/510) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla 
Gaffar Yakın 

Afyon 

Soru 1. 20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar, Kimler Bakanlığı'niza bağlı birliklerin 
Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Üyeliğine atanmıştır? 

T. C. , 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8.12.1992 
Sayı : B 140 BHt 01-222 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/510-2919/14235 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakaplığa bağlı birliklerin yönetim kurullarına ata

nan kişilere ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevapbımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
.N Tahir Köse , 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
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Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Sorusuna Cevabımız 

Soru 1. 20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar, kimler Bakanlığınıza bağlı Birliklerin 
Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Üyeliğine atanmıştır? 

Cevabımız 
Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerinin kuruluşuna ilişkin 3186 sayılı kanunun 9 uncu 

maddesi uyarınca, Birliklerin Yönetim Kurulları, Genel Kurulca temsilciler arasından seçile
cek 4 üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşmakta ve başkanlık görevi Genel Müdür tara
fından yürütülmektedir. 

Ayrıca, secimle iş başına gelen üyelerin herhangi bir nedenle bu görevlerinin sona ermesi 
durumunda, aynı kanunun 14 üncü maddesi uyarınca, yerlerine bakanlığımızca geçici olarak 
atama yapılması gerekmektedir. 

Belirtilen yasal düzenleme çerçevesinde, 1 Kasım 1991 tarihinden bu yana, Birliklerin Yö
netim Kurulu Başkan ve Üyelerine Bakanlığımızca hiçbir atama yapılmamıştır. 

Ancak, aynı dönem içerisinde Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik, Güneydoğubir-
lik, Taskobirlik, Gülbirlik ve Tiftikbirlik Genel Müdür kadrolarına kararnamelerle atama ya
pılmış vebu Birliklerin Yönetim kurulu başkanları da, yasal olarak, atanan Genel Müdürlerce 
yürütülmeye başlanmıştır. 

öte yandan, anılan kanunun yine 9 uncu maddesinde; devlet adına destekleme alımları 
ile görevlendirilen Birliklerin Yönetim kurullarında, Bakanlığımız mensupları arasından bir 
temsilcinin de Üye olarak görevlendirilmesi öngörüldüğünden, ilgili Birliklerde buna göre tem
silci görevlendirilmesine devam'edilmiştir. 
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794 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İCaranm Desteklemek Üzere Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Somali'ye Göndcrilebilmesine İlişkin Başbakanlık Teskeresine Verilen Oyların 

Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
310 
266 
43 

1 
140 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
AH Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürtoğlu. 
Abuzer Tannverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

, Haydar Oymak 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
AH Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
AH Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
AH Rıza Gönül 
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Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
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Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE - ' . . 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

Dİ\ARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batalh 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun 'özdemir 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su •" 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna . 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 

Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 

' Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Algan Hacaloğlu 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Recep Ercüment Konukman 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Işın Çelebi . 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
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KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali \avuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akcalu 

, Ümit Canuyar 
Tefvik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ifohya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

MUŞ 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Refaiddin Şahin 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu , 
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SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Muhtar Mahramh 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 

file:///avuz
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ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
1. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZURUM 
Lütfi Esengün. 
Abdulitlah Fırat 
Şinasi Yavuz 

GÜMÜŞHÜNE 
Lütfü Doğan 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakah 
Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 

(Geçersiz oy) 
İSTANBUL 
Güneş Taner 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON 
Baki Durmaz (tz) 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

(Oya Katılmayanlar) 

Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 

Yücel Seçki ner 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Hasan Çakır 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu (tz) 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Melih Pabuççuoğlu 
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BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen (tz.) 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 

BOLU 
Abbas Inceayan 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Ali Uyar 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (İz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (iz.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi Işbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (tz.) 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Yusuf Namoğlu 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Cengiz Bulut (tz.) 
Timur Demir 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 
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KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 

KIRIKKALE 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
Halil ibrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abit Kıvrak (tz.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emir oğlu 
Yusuf Bozkurt Özal (tz.) 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Mehmet Sincar (tz.) 
Ahmet Türk 
AH Yiğit (İz.) 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NİĞDE 
ibrahim Arısoy 
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ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Adem Yıldız 

SÜRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoglu (tz.) 
Eyüp .Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 

TOKAT 
Güler tleri 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon (tz.) 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Âlı Uzun 
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince Alınabilecek Güç Kullanma Kararlarına Katılmak Üzere, 
Lüzum, Hudut, Şumül ve Zamam Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Bosna - Hersek ve Diğer Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerine Gönderilcbilmesine 

İlişkin Başbakanlık Teskeresine Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tannverdi 

AFYON 
ismet Attila 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mi kail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

AMASYA i 
Mehmet Tahir Köse 1 
Haydar Oymak ' ' i 

ANKARA • ; ] 

Kanunlaşmıştır. 

450 
'320 

317 

1 
2 

130 

Mi Karataş 
Hasan Namal 

\RTVİN 
Hasan Ekinci 

AliDinçer A y D I N 

Mehmet Vehbi Dinçerler Genciz Altınkaya 
Ömer Faruk Ekinci - „ „ . , . 
• ... . , Tunç Bılget 
İ. Melih Gökçek . . . _ * n. . - . . . " ' Alı Rıza Gönül 

Nahit Menteşe 
H. Uluç Gürkan , 
Mehmet Kerimoğlu , 

smet Sezgin > 
Yüksel Yalova 

Orhan Kilercioğlü 
İrfan Köksalan BALIKESİR 
Sait Kemal Mimaroğlu Abdülbaki Ataç 
Mehmet Seyfı Oktay E k r e m Ce*hxxn 

Mehmet Sağdıç Ömer Lütfi Coşkun 
0. Mümtaz Soysal M e h m e t C e m a l Öztaylan 
İbrahim Tez Sami Sözat 
Mustafa Tınaz Titiz BARTIN 
Baki Tuğ Hasan Akyol 
Mustafa Dursun Yangın Koksal Toptan 
ANTALYA BATMAN 
Veysel Atasoy .. Nizamettin Toğuç 
Adil Aydın . BAYBURT 
Deniz Baykal Bahattin Elçi 
Hasan Çakır Ülkü Güney 
Hayri Doğan BİLECİK 
Gökberk Ergenekon Bahattin Şeker 
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BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran tnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle , 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulillah Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batalh 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
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HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah. Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşi 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan, 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Hüsnü Doğan 
Elaettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Algan Hacaloğlu 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
İsmail Sancak 
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Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğati ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
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MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

MUŞ ' 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE "• 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKAR1A. 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
İlyas Âktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
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SÎVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 
AbduIIatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerli kaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 

Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYON 
Baki Durmaz (tz) 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir , 

(Çekinser) 
İSTANBUL 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

(Geçersiz Oylar) 
İSTANBUL 

Kemal Naci Ekşi 
Güneş Taner 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu (tz.) 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyah 
Melih Pabuççuoğlu 

BATMAN 

Mehmet Adnan Ekmen (tz.) 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 

BOLU 
Abbas tnceayan 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoglu 
Feridun Pehlivan 
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ÇANAKKALE 

Nevfel Şahin 

ÇANKIRI 

İlker Tuncay 

ÇORUM 
Yasin Hatiboglu (Bsk. V.) 

DENİZLİ 

Muzaffer A n a 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 

Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

ELAZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafajtalcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk) 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 

Esat Canan 

HATAY 
Ali Uyar -

İÇEL 

Y Fevzi Arıcı 

Ahmet Bilyeli 

Aydın Güven Gürkan 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (İz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İz.) 
Melike Tugay Haşefe . 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Yusuf Namoğlu 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Tunca Tbskay 

İZMİR 
Cengiz Bulut (İz.) 
Timur Demir 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 

KIRIKKALE 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Üzbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abit Kıvrak (İz.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal (İz.) 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Mehmet Sincar (İz.) 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (İz.) 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 

NİĞDE 
İbrahim Ansoy 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 

SAKARYA 

Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 

Adem Yıldız 
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SİİRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu ' 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoglu (İz.) 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 
TOKAT 
Güler İleri 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 

VAN . 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon (İz.) 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Ali Uzun 
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Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Partizanca 
Hareket Ederek Uyguladıkları Yanlış Ekonomi Politikalarla Kamu İktisadî Teşebbüslerini 
Zarara Uğrattıkları İddiasıyla Başbakan Süleyman Demirci ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hak
kında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesinin (11/13) Gündeme Alınıp Alınmamasına İlişkin 

Açıkoylama Sonucu : -

Kabul edilmemiştir. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
235 
42 
191 
2 

215 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 

ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
İ. Melih Gökçek 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulillah Fırat 
Şinasi Yavuz 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 

(Kabul Edenler) 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Elaettin Elmas 
Ali Oğuz 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak" 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA . 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 

SİVAS 
Ahmet Arıkart 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 

TOKAT 
Ahmet Fevzi înceöz 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
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ADANA' 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç\Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan . 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 

(Reddedenler) 

Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

.ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
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İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
AIi.Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
- Mehmet Alp 

M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekine! . 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR -
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
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Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker • 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 
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(Çekinserler) 

İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Sevigen 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
İbrahim Özdiş 

ADIYAMAN 
Celal Kürkoğtu 
Kemal Tabak 

AFYON 
Baki Durmaz (tz.) 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 

(Oya fCatılmayanlar) 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoglu (îz.) 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen (tz.) 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (İ!A.) 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
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HATAY 
Fuat Çay 
Ali Uyar 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Âli Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
İsmail, Cem 
Osman Ceylan" 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (tz.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi Işbaşaran 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukriıan 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 

Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut (iz.) 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
ilhan Kaya 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Isİamoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin (tz.) 

KIRIKKALE 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak (tz.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal (tz.) 

MANİSA 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Mehmçt Sincar (tz.) 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (tz.) 
MUĞLA 
Nevşat özer 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN • 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Naif Güneş , 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 

Seyyit Eyyüpoglu (tz.) 
Eyüp Cenap Gülptnar 
Mehmet Fevzi Şihanho 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (tz.) 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 

:<~rs>: 

Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 

U VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon (tz.) 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
36 NCÎ BİRLEŞİM 8 . 12 . 1992 Sah Saat : 15.00 

ı 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu ikti
sadî teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) 

S E Ç I 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

; . VAF8LMAS1MA DAİH öNGÖRÛŞftUELER 

1. — 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, İçtüzüğün 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, içtü
züğün 100 ve 101 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. Uluç 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 102 ye 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 102 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) 



.5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

.11; — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, tzmir 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 oranlarım 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 tnceöz 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) . " " • ' . . . 
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22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını 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 1. 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 t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 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 jîkono-
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) 
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33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve ıs 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, İçtüzüğün 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. — İstanbul 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, İçtüzüğün 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 Asiltürk 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 Asiltürk 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ye 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasamn 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 (10/56) 

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

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 iddialarım 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 ve 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. — Sımak 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 Yürüyüşü"ne 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 ye 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 İddialarını 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) 
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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 Kooperatifleri
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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — izmir 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
ilçesinde 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

69. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve Özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

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

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

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

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

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

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

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü.soru önergesi (6/133) 

*8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

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

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

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

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

13. — 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) 

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

15. — 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) 

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

*17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

*20. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankasının 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

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

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

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

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

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sanoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

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

27. —istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlüsoru önergesi (6/205) 

28. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) < 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeşŞendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

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

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANA Yit hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

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

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "istisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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^35. — 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) 

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

*37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya > Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

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

39. T- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

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

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

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

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

44. — 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) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

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

*48. — 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) 

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

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

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

. , _ ;— n . 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. 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) 

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

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

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

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

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

58. — 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) 

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

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

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

62. — 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) 

63. — 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) < 

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

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

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

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

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

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

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

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

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

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

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

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

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

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

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

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

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

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

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

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

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

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

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

92. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

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

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

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

97. — 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) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

103. — 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) 

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

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

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

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

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

109. — 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) 

110. — 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) 

111. — 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) 

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

113. — 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) 

114. — 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) 

115. — 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) 
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116. — tstanbul 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) 

117. — tstanbul 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 6 — • • r- i _ 

(T) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

133. — 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) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi tmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

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

,136. — 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) 

137. —istanbul 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) 

138. — 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) 

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

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

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

142. — 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) 

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

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

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

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

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

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

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

154. — 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) 

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

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

157. —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) 

158. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

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

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Diclelnin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

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

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

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

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

166. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 
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167. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

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

169. — 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) 

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

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

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

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

174. — 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) 

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

176. — 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) 

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

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

179. — 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) 

180. — 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) 

181. — 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) 

182. — 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) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — istanbul 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) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

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

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

188. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/396) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline Sapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

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

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

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

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

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (!) 

223. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

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

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

228. — içel Milletvekili Aİi Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

229. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

230. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VtP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

231. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GtMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

232. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

234. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

235. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

236. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu yerilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

237. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 
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240. — İstanbul Milletvekili Bülent Akar cali' nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

241. — 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) 
242. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi

ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkinlçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 

olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/430) 
245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-

si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 
246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 

yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 
247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 
248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö

rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 
249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş

melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu

lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) " 
251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu

lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
252. — 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) 

253. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

254. — 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) 

255. — 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) 

256. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen Icredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

258. — 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) ı 1 
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259. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

260. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

261. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, îlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

262. — 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) 

263. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

265. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

266. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

267. — 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) 

268..— 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) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

270. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir.tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî, bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. *— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) . 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. —Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapüsuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'İn, 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) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — İçel 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) 

296. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 
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297. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin bayın
dırlık v̂e İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

298. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

299. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) , . 

300. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

301. — 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) 

302. — 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) 

303. — 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) 

304. — 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) 

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — 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) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) < 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — istanbul 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) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

313. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
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314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeİebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsin ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. -— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

321. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. —• Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

333. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

340. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 
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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.(l/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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun 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 tarihi : 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. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 
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11. —Adana Milletvekili Halit Dağh'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) 

12. — İnsan Hakları 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) 

13. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun iki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

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

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 
•* : 18. —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) 

19. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklar Mücadele Kanununun 
9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

20. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 
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21. —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) (Dağılma tarihi : 15.1.1992) 

22. — 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 inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 23. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

26. — 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) 

27. — 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 28. — 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 29. — 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 30. — 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) 

31. •— İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) * 
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32. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına 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) 
' 33. — 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) 

34. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

3.5. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

36. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarilıi : 27.4.1992) 

X 37. — 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 (İ/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar- . 
şılıkh 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 39. — 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) 

40. — 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) 

41. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüöğlu, 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 42. —- 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) 
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X 43. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) ' 

44. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 2S.S.Î992) • 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki v& Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (î/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtımı t&rihi : 26.5.1992) ; 

X 46.— Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtışa tarihi : 26.5.1992) 

47. ~ Trabzon Milletvekili'Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun İ9 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun.Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/2İ8) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

48. —• Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun-
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi: 
1.6.1992) . . . •• 

49. — 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 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : İ22) (Dağıtma tarihî : 21.9.1992) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (î/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtoa t&rihi :• 21.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (S/347) (S. Sayısı : 126) (Dagstma tarihi : 21.9.1992) 

X 54. — Türldye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı v.e Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtıaa tarihi : 21.9.1992) 
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X 55. — 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) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı: 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

57. — 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 : 21.9,1902) 

58. — 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) 

59. — 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 tarilü : 21.9.1992) 

60. — 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) 

61.— 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) 

62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 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 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile.özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin 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) 

64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
iflas 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) 

65. — 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) 

34 
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X 66. — 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, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 67. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

68. — 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 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 70. — 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 71. — 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 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — 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 74. — 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) 

75. — 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 76. — 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) 

77. — 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 78. — 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 79. — 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 80. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanıma Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihî : 20.9.1992) 

81. —• Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağı ten tarihi : 
1.10.1992) 

82. —• İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Haklanda 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi î 
1.10.1992) ' , 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
"İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı îmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :. 176)-(Dağıtma-tarihi :'5.10.1999 " 

85.. — 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) '(Dagitssta tarihi : 5.10.1993)-- ' 

86. — Taşınmaz Mal Zilycdüğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler -Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) ' 

87. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağitaa tarihi ı 
13.10.1992) . 

88. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ye 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) 

89.- — 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. Sayısı : 183) (Dağıtma tariki : 7İ.10.İ992). 

— — ~3Q\ . . — — _ _ ~ — _ _ _ _ _~_ _ j _ _ _ ™ 
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90. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
91. — 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) 

92. T— 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) 

93. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

94. — 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) 

95. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. — 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) 

98. — 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) 

99. — 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) 

100. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe 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) 

101. — 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) (Dağjtma tarihi : 10.11.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 
X 102. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru

mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

103. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

104. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu 
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

105. —• 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 


