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' I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, tütün üreticilerinin ekonomik sorunları, çözüm bek

lentileri ve Hükümetçe alınması gerekli görülen önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, 

İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nırç, Turizm Bakanlığı Teşkilatında ve özellikle tzmir ÎI Tu
rizm Müdürlüğü İcadrolarında yapılan atama ve yer değiştirme uygulamalarına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş; 

Cevap verdiler. 
Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek de, tütün üreticelirinin sorunlarıyla, tütün taban fi

yatlarının tespitinde uygulanan usule ve Hükümetçe alınması gereken önlemlere ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın (6/793) 
tzmir Milletvekili Timur Demir'in (6/804) 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in (6/820), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri 

verildikleri bildirildi. 
(10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin 10.6.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha .uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
Açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine ayrılan: 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar; 
Seçildiler. 
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), 
BütçüiKanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da ( 1 / 3 ^ (S. Sayısı : 71), 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair (1/306) (S. Sayısı : 82), 
İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/472) 

(S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 
Kanun tasarılarıyla; 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (2/324) (S. Sayısı : 134), 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı : 283), 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İl
gili Kanun Teklifi (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) ve 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 
58 ve 58'e 1 inci Ek), 
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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 ilişkin 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, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayı
sı: 116), 

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), 

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe (1/166, 1 /505) (S. Sayısı : 322), 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunların
da Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/502) 
(S. Sayısı : 340) 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186), 

Hükümet yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 
Ertelendiler. 
Alınan karar gereğince, Kıbrıs konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmesini yap

mak için 10 Haziran 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.35'te 
son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Ati Günaydın 
Adana Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılm.n Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bsşkcnvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Holü İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

© « — - — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Antalya Milletvekili Faik Altun'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır* görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZICERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 27 arkadaşının, (9/20) esas numaralı Meclis 

soruşturması önergesindeki imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/164) 
. BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, Bayındırlık 

ve İskân Bakanı Onur lüımbaraabası baklandaki 9/20 esas numaralı Meclis Soruşturması öner
gesinin geri alınmasına dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

-.«, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında vermiş olduğumuz 9/20 esas 
numaralı Meclis Soruşturması önergesinde bazı hususlann açıklığa kavuşturulmasını temin 
için ve bu maksatla önergemizi araştırma önergesine çevireceğimizden, soruşturma önergesin
deki imzalarımızı biz.aşağıda isim sahipleri geri çekiyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
Hüsamettin örüç (Bursa) 
Yusuf Pamuk (İstanbul) 
Melike Tugay Haşefe (İstanbul) 
Hasan Çakır (Antalya) 
Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
Ülkü Güney (Bayburt) 
Refik Arslan (Kastamonu) 
Mehmet Sevigen (Bilecik) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
İlhan Kaya (İzmir) 
Hamdi Eriş (Ankara) 
Yücel Seçkiner (Ankara) 
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Şadan Tuzcu (İstanbul) 
Eyüp Aşık (Trabzon) 
Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
Orhan Ergüder (İstanbul) ^' 
Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 
Ali Kemal Başaran (Trabzon) • 
Süleyman Hatinpğlu (Artvin) 
Mehmet Keçeciler (Konya) 
Şükrü Yürür (Ordu) * 
Cavit Kavak (İstanbul) 
Hasan Korkmazcan (Denizli) 
Abbas İnceayan (Bolu) 
Seyit Eyyüpoğlu (Şanlıurfa) 
Gazi Barut (Malatya) 
İmren Aykut (İstanbul) 
BAŞKAN — Anayasının öngürdüğü sayıda yeterli imza kalmadığından, önerge gündem

den çıkarılacak ve işlemden kaldırılacaktır. 
Bilgilerinize sunulur. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Kıbrıs konusundaki genel görüşmenin öngö-

rüşmesine başlıyoruz. Ancak, görüşmelere başlamadan önce, şu anda Meclisimizde bulunan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Genel Kurula hitaben 
bir konuşma yapmak istemişlerdir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul'edilmiştir. (Alkışlar) 

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Genel Kurul salo
nuna geldiler) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf 

Denk taş'a Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 
BAŞKAN — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a, Yü

ce Heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. 

C) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Kıbrıs sorunu ve 

New York görüşmelerine ilişkin Genel Kurula hitaben konuşması 
BAŞKAN — Konuşmasını yapmak üzere zatı devletlerini kürsüye davet ediyorum. Buyu

run Sayın Cumhurbaşkanı ("Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisinizin, mücahit Kıbrıs Türkü adına, ulusal dava adına, bana vermiş olduğu bu fır
sattan ötürü hepinize ve sizler kanalıyla mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz Yüce Türk Ulu
suna yürekten gelen teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi, bildiğiniz gibi, dün başlamış değildir; yıllarımı
zı almış götürmüş, gençliğimize, mesleğimize sahip çıkmamızı engellemiş; bir halk olarak, 
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devamlı surette, "yarın ne olacaktır?" diye bizi tereddütler içerisinde yaşatmış, acılar dolu ve 
ancak, Türk Ulusunun, bu Yüce Meclisin kararıyla yardımımıza koşması, kendi evlatlarını, 
şehitlerimizin yanına çekinmeden yatırmasıyla, yarınlara güvenle bakabildiğimiz müşterek, ulusal 
bir dava halinde yürümeye ve yürütülmeye devam etmektedir. 

Bugün, bu kutsal dava için, Türkiyemizin, Türk hükümetlerinin yapmış oldukları feda
kârlıkları, özgürlük adına, insanlığa hizmet adına, gerektiğinde dünyayı karşısına almasını şük
ranla anıyoruz ve var oluşumuzun nedeni olarak, bu Yüce Milleti ve bu milletin, bu dam altın
daki siz muhterem temsilcilerini görüyoruz. Müteşekkiriz. 

Gayemiz, yıllardır, Rumların başlatmış olduğu, Kıbrıs'a sahip çıkmak için başlatmış ol
duğu bir mücadelede, halkımızın haklarını korumaktan öteye gitmemektedir. Bunu yapmaya 
çalıştıkça, üzerimize üzerimize gelinmekte ve -sanki Rum tarafı, mücadelesinde haklıymış gibi-
bizden, veremeyeceğimiz tavizler istenmekte; sanki Rum tarafı, bizimle kaynaşmak ve barış yap
mak istiyormuş gibi ve bunu istemeyen bizmişiz gibi, baskılar uygulanmaktadır. 

Bugün gelmiş olduğumuz noktada bir Maraş konusu güncel hale getirilmiştir; ama, Ma-
raş konusu, Kıbrıs meselesinde sadece küçük bir adımdır. Bunu istedikleri şekilde ve öngör
dükleri baskılarla hallettiğimiz takdirde, kısacası, bu dar kanala gözümüz açık olarak girdiği
miz takdirde, arkasından daha başka konular gelecektir ve aynı metotlarla, aynı tehditlerle, 
"kabul etmezseniz size ambargo uygularız. Kabul etmezseniz Türkiye hesap verir" gibi tehdit
lerle, diğer konular da gündeme getirilecek ve böylelikle, hiçbir konuda, korkuyla yaşadığımız 
için, "kabul edemeyiz" diyemeyecek bir hale sürükleneceğiz. 

Tehditler altında müzakere olmaz. Öngörülen Birleşmiş Milletler ilkeleri, görüşmelerin eşit 
şartlarda, dıştan baskı yapılmaksızın, hür iradeyle yapılması yönündedir. (Alkışlar) Biz, bunu 
benimsedik ve bu şekilde elden gelen esnekliği de göstermek suretiyle, 1977'de Makarios'Ia, 
iki bölgeli, iki halktan oluşan bir federasyon kararı meydana çıkardık. 

Federasyon, iki tarafın gönül arzusuyla ve birbirine güvenerek eşit şartlarda siyasî bir or
taklığı kabul etmesi demektir. 

Biz, sandık ki, 1974 Barış Harekatının Rumlara getirmiş olduğu mesaj iyice anlaşılmıştır. 
Yani, "Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak hayalinden vaçgeçiniz,'Türkiye buna asla müsaade 
etmeyecektir, (Alkışlar) Kıbrıs Türklerini dost biliniz, Türkiye'yi dost biliniz ve bu çerçevede 
bir arada ortaklaşa yaşama yollarını kendiniz arayınız" Maalesef, bu güzel mesajın, Rumlar 
açısından anlaşılması mümkün olmadı. Çünkü, dünya dediğimiz büyük ülkeler, derhal bir Kıbrıs 
Hükümetinin varlığını vurguladılar, bu Hükümetin, 1963'ten bu yana Rumlar elinde şaibeli 
bir kuruluş olduğunu, ortaklaşa kurulan Kıbrıs Hükümetini temsil etmediğini unuttular, unut
turdular ve Rumlara, "Evet, siz Kıbrıs Hükümetisiniz, devletiniz, memleketiniz düşman altın
dadır, işgal altındadır, bu işgali kaldırmak haktır" demek suretiyle, Kıbrıs meselesini halledil
mez bir yola soktular. 

Bugün, Meclis Başkanı, sevdiğimiz, saydığımız Sayın Cindoruk'un ve sizlerin kararlarıyla 
bana verilmiş olan bu fırsattan yararlanarak, sizlere, bu .haksızlık devam ettiği sürece hakkın 
bulunamayacağını anlatmak istiyorum ve müsamahanıza sığınıyorum. 

Hak, haksızlık üzerine kurulamaz. Kıbrıs Rum idaresinin, Türk toplumuna rağmen, Kıb
rıs Cumhuriyeti Hükümeti olarak tanınması, 29 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adı altın
da bizi adadan yok etmek için uluslararası saldırısını sürdürmesine müsamaha edilmesi, Kıb
rıs meselesinin hallinde en büyük kördüğümü oluşturmaktadır. 
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Biz, dünyadan adalet bekliyoruz. "Yeni dünya düzeni vardır ve adalet ilkeleri üzerine ku
rulmuş bir düzen olacaktır" deniyor; Kıbrıs'tan başlamalarım istiyoruz. 

Adalet ilkelerine bakıldığında, adaletin üstünlüğü kale alındığında; hangi hakla, nereye 
dayanarak, Rum'u, Türk'ün hükümeti addediyorlar? Bu sorunun cevabını, insafla vicdanları
na sorarak vermedikleri sürece ve Rum toplumu liderleri, karşımızda, dünyanın tanıdığı Kıb
rıs'ın Cumhurbaşkanı olarak oturabildiği sürece bu mesele halledilmez. Biz de olsak hallede
mezdik. Hedefimiz, eğer bütün Kıbrıs'ı almak olsaydı, -Rumlarınki gibi- ve dünya kendilerine 
veya bize "Kıbrıs tümüyle sizindir, hükümet sizsiniz" demiş olsaydı, tabiatıyla karşı tarafa hiçbir 
taviz vermez, hiçbir şekilde meselenin halli için yardımcı olmazdık. Rumlar bunu yapıyor ve 
dünya da uzaktan bakıyor. O dünya ki, 1963'ten 1974*e kadar Kıbrıs'ta cereyan eden Bosna-
Hersek vari olaylara sadece seyirci kalmıştır. Bizi, "Türk bölgeleri" denilen yerlere kapatan 
Rum'un karşısında etkisiz kalmış, insan haklarımızın kökten alınıp götürülmesi karşısında sa
dece neticeyi beklemiştir. 

Bilmemişlerdir ki, Kıbrıs Türk'ünün vatan müdafaasındaki sabrı, o küçücük bölgelerde, 
Anadolu'dan gelecek yürekli sesi bekleyecek kadar çoktu. (Alkışlar) Allah'a çok şükür, o ses 
1974'te geldi ve kurtulduk. 

Kurtulmamıza sevindirmediler. Bugüne kadar, kurtuluşumuzu hak bilmediler; bugüne ka
dar, Kıbrıs Türk'ünü, Rum'un idaresine yeniden sokmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar 
ve yapmaya devam etmektedirler. 

Bugün karşılaştığımız "Gali fikirler dizisi" diye bilinen ve bize "haktır, hukuktur, güzel
dir size çok uygundur, çok sevineceksiniz, kabul ediniz, şartsız şurtsuz kabul ediniz" dedikleri 
fikirler dizisine bakıldığında, Kıbrıs Türk'ünü 1963'ten evvelki duruma götürecektir. 

Biz ne istiyoruz, bize ne veriyorlar? 
Bizim istediğimiz federasyon, iki kesimli bir federasyon olacaktı. Niye? Çünkü, iki top

lum bir arada yaşayamıyordu, tki kesimlilik, dolayısıyla, kesin coğrafî bir güvence verecekti 
bize. Anlaşma, Makarios'la bu idi. 1977'den 1991'e, 1992'ye, 1993'e geldiğimizde, iki kesimlili
ğin anlamı şöyle olmuştur : "50-60 bin kadar Rum içinize gelecek. Vereceğiniz topraklar var
dır; 80-85 bin kadar Rum'u alacak kadar toprak vereceksiniz ve federasyon bu olacak." 

"Kıbrıs Türk'ü, böyle karma bir yaşama hazır değildir" diyoruz; "güvence meselesidir" 
diyoruz. Rum liderleri dahi, "karma her kuruluş, küçük bir yanardağdır, biri patladığında bü
tün Kıbrıs patlar, 1974'ten daha büyük felaketlerle karşılaşırız" diyebildikleri halde, Kıbrıs Rum
larını içimize almak esas olmaktadır... 

Bizim öngördüğümüz iki kesimli federasyonda, mal mülk meselesi karşılıklı mübadele edi
lecekti, insanlarımız mübadele edildiği gibi. Aksi takdirde, insanların mübadele edilmiş, yer 
değiştirmiş olmasının hiçbir anlamı olmayacaktı; tam aksine, malını mülkünü kuzeyde bıra
kan Rum, onu geri almak için daha bir hınçla üzerimize gelecek ve çok az bir zamanda Türki
ye yeniden, Kıbrıs'ı kurtarmak için seferber olmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalacaktı. Biz, 
o halde, mal ve mülk, toprak sıfırlamasıni esas görüyoruz, temel görüyoruz. Bunu söylediği
mizde "İnsan haklarına aykırıdır" diyorlar. 

Aziz'milletvekilleri, insan haklarının başında hür yaşamak vardır, yaşamak vardır. Yaşa
yabilmek için istediğimiz tedbirleri, Rumların "mülkiyet hakkına tecavüz ediyor" diye reddet
melerini anlayamıyoruz; çünkü, biz, Rum'un mülkiyet hakkını reddetmiyoruz; "Bizim güney
de bıraktığımız topraklarla değiş tokuş yapalım, verilecek tazminat varsa bunların tazminatı 
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verilsin ve böylelikle iki taraf rahat etsin" diyoruz. Konuya, Türk askerinin gelip, yerinden yur
dundan ettiği insanlar olarak baktıkları için, bunu.anlamak istemiyorlar, Kıbrıs'ta iki cemaa
tin, bir arada yaşayamadıkları için yer değiştirdiklerini ve mal mülk meselesinin tabiî bir netice 
olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Bu konuda ısrar ediyoruz, ısrar edeceğiz. Bu konuyu ka
bul ettirmeden yapılacak bir anlaşma, bizi hiçbir şekilde refaha ve barışa götürmez; büyük 
felaketlere, büyük kaosa yol açar. 

Diğer bir istediğimiz ve vermedikleri şey, topraklarımızda kurulacak idarenin temelinde, 
egemenliğimizin tanınmasıdır. Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenliğinde, 1960'ta, müştereken or
tak olduğumuz vardır. Şimdi, yine "egemenliğe ortak olacaksınız" denmektedir. 

O ortaklığı, Yunanlılar, Kıbrıs Rumları bir günde bozmuştu ve o günden bugüne egemen
lik haklarımızı savunmaktayız. Ama, "müşterek bir egemenliğe evet; ayrı egemenliğe hayır" 
diyorlar. "Niçin?" diyoruz; çünkü, egemenliğimiz tanınırsa, o zaman tanıdığınıza göre, artık, 
biz ayrı cumhuriyet olduk, egemenliğimiz de tanınmıştır, birleşmiyoruz" diyecekmişiz! 

Cevap verip, diyoruz ki : "Rum'u, bütün Kıbrıs'ın cumhuriyeti tanıdınız. Rum'un cum
huriyeti, Kıbrıs'ı alıp gidiyor, buna karşı tedbir olarak, hakkımızı istiyoruz. Bizi egemen yapı
nız demiyoruz; egemenliğimize biz sahip çıktık, kan pahasına, can pahasına, şehitler pahasına 
sahip çıktık, bunu tanıyın diyoruz, onu da reddediyorsunuz. Hangi anlaşmayla siz bize barış 
getireceksiniz? Bizi yem olarak Rum'a verme eyleminden başka bir şey yapmıyorsunuz." 

Dolayısıyla, fikirler dizisi her iki tarafın da... Rum da, aksi yönlerden bunu istememiştir. 
Aksi yönlerden istemiyor; çünkü, "Türklere bazı haklar veriyor, garanti anlaşması, sulandırıl
mış vaziyette olsa dahi, hâlâ devam ediyor" diye onları değiştirmek için, o da manevralar yap
maktadır. Onun maksadı budur. 

Şimdi, önümüzde bu fikirler dizisi vardır. Maraş konusunda biz, önümüze çıkan kanala 
girdiğimiz takdirde, Maraş konusunda bize yapılan tehditler nedeniyle, Maraş'ta istediklerini 
tümüyle verdiğimiz takdirde, arkasından, fikirler dizisini kabul ettirme yöntemi başlayacaktır. 
Aynı kanalın içerisinde manevra yapma kabiliyetimiz elimizden alınmış vaziyette,, aynı tehdit
ler altında, "size ambargo koyarız", "Türkiye'ye ceza veririz" tehditleriyle, bizi, bu kanalın 
içerisinde, kendi istedikleri neticeye götürme mücadelesini verecekler ve bize verdireceklerdir. 

Biz, New York'ta çok ağır muameleye tabi tutuluyoruz, hiç kimsenin kabul edemeyeceği 
şekilde muamele görüyoruz; bir okul talebesiymişiz gibi, bize ne yapacağımız ve ne yapmamız 
gerektiği söyleniyor. Bütün bunları sineye çekiyoruz; yürekten sevdiğimiz Türk Ulusuna bir.EB-
rar gelmesin diye çekiyoruz. (Alkışlar) Yoksa, bir günde masayı bırakıp terk etmek işten değil
dir; ama, Türldyemiz, garantör ümüzdür; Türldyemiz, insanlığa hizmet etmiştir; canımızı, her 
şeyimizi kurtarmıştır. "Aman Türkiye'ye zarar gelmesin" diye titrediğimizi bildikleri için, bu
nu, bir zaaf addediyorlar ve hep onun üzerine bina ederek tehditlerini sürdürüyorlar. 

Biz, Maraş konusunda gelmiş olduğumuz noktada, bu tehditlere karşı Türk Hükümetiyle 
ve sizlerle beraber göğüs germe gereğini bulduk. Bu kanala girmek istemiyoruz kardeşlerim, 
açıkçası budur. 

Kanal dışında bıraksınlar, serbest bıraksınlar, mücadeleye, müzakereye hazırız; ama, bizi, 
İçendi seçtikleri dar bir kanalın içerisine zorla itmesinler. İtemeyeceklerdir; çünkü, bunun sonu 
hüsran olur. 

Maraş konusunda istedikleri ve bizim verebileceklerimiz nelerdir? Maraş, evvela ild böl
geye ayrılır; biri, tellenmiş ve yasak bölge addedilen bölgedir. Onun dışında kalan kısımlar 
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da vardır, Maraş diye; kısmen Türkler tarafından kullanılmaktadır, yerleşilmiş bölgedir. Biz, 
1981'den itibaren, Maraş'ın telli bölgesinin güney kısmını Rumlara, Lefkoşe Havaalanını aç
mak ve bir şartla, hem Maraş'ta hem havalimanında müşterek idare oluşturmak kaydıyla -
böylelikle egemenliğimize sahip çıkmak kaydıyla- verebileceğimizi konuştuk. Derhal reddetti
ler. Bu kez, Lefkoşa'da bize Maraş konusu açıldığında bu şartlarımızı yine ileri sürdük; Lef ko
şa Havalimanı yerine Ercan Havalimanının açılması üzerinde durduk; ambargonun tümüyle 
kaldırılmasını istedik; spor dahil bütün ambargonun, bütün limanlardan kaldırılmasını iste
dik. Buna karşılık olarak, yine, "1981'den itibaren verilebilir dediğimiz o boş binaları, sahiple
rine veya Birleşmiş Milletlere verebiliriz" dedik; "bunu konuşmaya geliriz" dedik. "Herkes 
istediğini konuşur, hakkınızdır; biz 'Maraş' dedik, 'şu Maraş, bu Maraş' demiyoruz, 'Maraş* 
diyoruz, buyurun" dediler. Gittik, karşımızda, katı bir tutumla "Maraş'ın tümünü -yani, aşa
ğı yukarı, limanın içine kadar giren mıntıkayı- vereceksiniz ve buna karşılık Lefkoşa Havali
manı açılacak. Bu, gayet güzel bir pakettir. Ambargolar tümüyle kaldırılamaz; çünkü, sizi ta
nıma anlamına gelebilir; ama, bu, ambargoların yüzde 80-85 kalkması anlamına gelir" şeklin
de bir yaklaşımla ve kâğıt üzerinde öyle görünen bir beceriyle bize bunu satmaya çalıştılar. 

Tabiatıyla, büyük bir sıkıntı içerisine girdik. Evvela şöyle bir tertip başladı: tik gün, beş
ler (beş büyük ülkenin temsilcileri) de gelip, Genel Sekreterle beraber karşımıza oturdular. Biz, 
bunun böyle olacağını haber alır almaz, Türkiye'yle temasa geçtik. Sayın Çetin o günlerde zan
nedersem Strazburg'daydı, oradan telefonla temasa geçtik, böyle bir durum hasıl olduğunu, 
Türkiye'nin bundan haberi olup olmadığını sorduk. Hiç haberleri olmadığını ve gerekeni ya
pacaklarını, buna müsaade edilemeyeceğini söylediler. Gereken temaslar yapıldı ve ertesi gün 
gelip de oturduklarında, bize, -Klerides'le yan yana oturuyorum- "Beşler konuşmak istiyor, 
konuşmalarına razı mısınız?" diye bir soru sordular. Klerides'e, "Okul talebesi değiliz herhal
de; sen istiyor musun?" dedim, "Benim de bundan çok geç haberim oldu, ben de istemiyorum" 
dedi; ikimiz de istemedik. Türkiye'nin de girişimleri neticesinde, sadece Genel Sekreteri dinle
diler ve ayrıldılar. Fakat, işin sonuna doğru, biz bu kanala girmemekte ısrar ettikçe, en sonun
da beşler yine geldiler karşımıza ve bu kez, her biri, Genel Sekreterin okuduğu raporu teyiden 
konuşma yaptı. 

Bize, lütfettiler ve ayın 14'üne kadar müsaade ettiler. Müsaadenin şekli de şu : "Gidiniz, 
bunu halkınıza satınız, kabul ettiriniz. Bu, güzel bir şeydir; bu görevle size izin veriyoruz, ka
bul ettirmek göreviyle ve geliniz 14 ünde, kabul ettiğinizi duyurunuz. Buraya müzakereye gele
mezsiniz"... 

Ben, bunca yıldır bu tür müzakerelerde bulundum, bu şekilde tehdit ve tahdidat altında, 
bir halkın temsilcisine böyle bir muamele reva görülebildiğine ilk defa şahit oldum. Neticede, 
bu öneri üzerine, çıkıp, Kıbrıs'a geldik. 

Şimdi, biz, New York'tayken, 29 Mayısta, Sayın Erdal İnönü'ye bir yazı yazarak, kendisi
ne, oradaki durumun bir resmini çizdik. Bu mektubu müsaadenizle okuyayım; çünkü, kısmen 
bazı gazetelerde çıkmıştır, yanlış anlaşılma olmasın. 

"Biz, Maraş'a karşılık olarak, ambargonun, tümüyle ve her yönüyle, hava ve deniz liman
larımızdan ve spor üzerinden kaldırılmasını, talep ediyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terinin, Güvenlik Konseyince de benimsendiği anlaşılan önerilerinde ise, Ercan, artık olduğu 
statüde bırakılmakta; fakat, bizim, Ercan'da görmek istediğimiz direkt çıkış imkânları, Lefko
şa Uluslararası Havayoluyla verilmektedir". Bize söylenen bu, "Ercan'da istediklerinizi bu-
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rada Vereceğiz" "... Ancak, gerçek olmadığı anlaşıldı. Kıbrıs'a gelip, uzmanlarla gereken top
lantıları yaptıktan sonra bunun böyle olmadığını, bir sürü sorunun sorulması ve cevabının alın
ması gerektiğini tespit ettik. En önemli sorun, hava meydanı kimin adına çalıştırılacak? Bir
leşmiş Milletler çalıştıracak ama, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Hava Meydanı mı? "Tanınma 
için hiçbir şey istemiyoruz" diyen Kıbrıs Rumları, bizim, Ercan'dan çıktığımız gibi, bu liman
dan pasaportlarımızla çıkmamıza müsaade edecek mi? Ve bir sürü teknik konu... Bu teknik 
konulardan bir tanesi şu : Lefkoşa Havalimanının kulesi çalıştırılmaya başladığı an, Ercan ku
lesini susturmak mecburiyeti hasıl oluyor. Bu sorulara cevap istediğimizde, bize, orada "bun
lar detaydır, bunları ilke olarak kabul ediniz, sonra görüşürsünüz" dediler. Detay olmadığı, 
esas olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz, Sayın inönü'ye "bu böyledir" derken, bunların-
böyle olmadığını sonradan görecektik. 

Devam ediyorum: "Deniz limanları üzerindeki yasaklama kaldırılmamakta; fakat, Kleri-
des, buraya uğrayan gemi kaptanları aleyhine hukukî takibat yapılmayacağı hususunda söz ver
mektedir." Yasak kalacak; ama, kendisi söz veriyor ve yazıya da dökmek istemiyor : Kaptanla
rı, şimdiye kadar yaptıkları gibi, Magosa'ya geldiğinde, yasak limana geldiğinde, Larnaka'ya 
uğradığında hapse atmayacaklar, mahkemeye vermeyecekler. 
"... Ayrıca, talebimiz üzerine genelde dış dünyada, turizm acenteleri ve ürünlerimizi satın alan 
ve pazarlayan şirketler aleyhine tacizden vazgeçileceği karara bağlanacaktır" Ama "sadece Hü
kümet olarak ben bunun sözünü veriyorum. Şahıslar istedikleri gibi hareket ederler, bunlara 
ben bir şey söyleyemem" diyor. 

Gerçekte olan nedir? Şahısları, hükümet destekliyor el altından, onlar da gidip, Avrupa 
mahkemesinde veya diğer yerlerde Türkiye aleyhine davalar açıyorlar; çünkü, sorumlu, Türki
ye'dir, dünyanın gözünde. Bu davaların beşi, altısı halen Avrupa mahkemelerinde yürümekte 
ve yürütülmektedir. "... ben, şahısların yapacağı işe karışmam" diyor. Yani, bu konuda da kati 
bir temizlik ve bize verilen kati bir şey yok. 

Devam ediyorum : "... Maraş'a güneyden serbestçe girecek olan turistlerin kuzeye geçme
lerine ve kuzeyde kalmalarına izin verilecektir. Turistlerin, kuzeyden güneye geçmeleri husu
sunda da talebimiz üzerine anlaşmaya hüküm konacaktır." 

Burada bir açıklama yapmak gerekir : Kuzeyden gelen turistlerden kasıt, Lefkoşa Ulusla
rarası Havaalanından giren turistlerdir, Ercan'dan gelenlere geçiş hakkı tanınmayacaktır. 

Lefkoşa'da turistlerle, Ticaret Odasıyla, Sanayi Odasıyla yapılan görüşmelerde meydana 
çıkan tablo şöyle olmuştur : Maraş'ın bu bölgesindeki oteller açıldığı takdirde, Kıbrıs'a gelen 
turistlerin çoğu, bu yeni ve güzel bölgeye akacak, dolayısıyla,bizim canlanmakta olan turizmi
mizi de aksi yönde etkileyebilecektir. 

Rumlar, gümrük vergilerini, Avrupa Topluluğuna girmek için hemen hemen sıfırlamışlar
dır. Bizdeki gümrük vergileri daha ağırdır. Dolayısıyla, Maraş'ın içerisinde ucuza satılan eş
yayla, da"ha pahalı satılan eşya, rekabet edemeyecektir. Maraş'tan bizim istifademiz -eğer ka
bul ederse Rumlar- ucuz işçilik olacaktır, otellerde temizlikçilik olacaktır. 

"... Lefkoşa Uluslararası Havaalanına inecek yolcular, istedikleri kapıdan, Türk veya Rum 
tarafına geçebileceklerdir. 

Rum tarafı, havaalanı çevresindeki Türk askerlerinin konumuna devam etmelerini kabul 
ediyor; ancak, turistlerin askerî bölgenin içinden geçmemesi için, bizim açımızdan, yol güzer
gâhı düşünmemiz ve tanzim etmemiz gerekecektir. 
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Ercan Havaalanını bugün kullanmakta olan Türkiye'de kayıtlı uçaklar, direkt uçuş mak
sadıyla, charter seferleri dahil, Lefkoşa Uluslararası Havaalanını kullanabileceklerdir. Kıbrıs 
Türk Hava Yollarının uçakları, Türkiye'de kayıtlı olduğu ve Türk Bayrağı taşıdıkları için bu 
kapsama girmektedir." 

Ancak, yine uzmanlarla temasımızda bir sorun çıktı: Bu uçuşlar için nereden yetki alına
caktır? Uzmanlar, "hükümetler arası olur" derler. Türk Hükümetinin, tanımadığı Kıbrıs Hü
kümetine müracaatı mı gerekecektir; yoksa, havalimanından sorumlu olan Birleşmiş Milletler 
mi muhatap olacaktır? Bunu da sormak ihtiyacını duyuyoruz. 

"... Global olarak bakıldığında, ambargo, yüzde 80-85 oranında kalkmaktadır; ancak, spor
tif konular ve deniz limanları spesifik olarak anlaşmaya konmayacaktır." 

Bu yüzde 80-85 oranı, oradaki hava, değerlendirme ve bize söylenilendi. Tekrar ediyorum, 
geri geldiğimizde, bu işlere baktığımızda, bunun böyle olmadığını gördük. Bu nedenledir ki, 
geçen gün yaptığım bir.açıklamada, bir beyanatında, Sayın İnönü'nün bu konuya olumlu ba
lasını benim, kendisini, bu mektupla belki yanlış yönlendirmiş olabileceğim neticesine vardığı
mı söyledim. 

Bu galiba, Kıbrıs'ta fırtınalar koparmış, "aldattı, kandırdı İnönü'yü" diye manşetler aülmış. < 
Bunlar doğal şeylerdir. Biz doğruyu yapmaya çalışıyoruz, gerçeği söylemeye çalışıyoruz 

ve iyi niyetle, iyi bir anlaşma yapmak için, kendimizi harcarcasına bu işe vermiş bulunuyoruz. 
Netice atamıyorsak, tekrar edeyim, Kıbrıs Rum tarafının meşru hükümet olarak tanınmasın
dan kaynaklanan çok büyük bir engeli aşamamamızdandır ve bu engeli biz, aşamayız, aşma
yacağız. 

Devam ediyorum : "... Esas sorun, Maraş kentinin, Rumlarca ve Genel Sekreterlik, Gü
venlik Konseyince, şimdiki kapalı bölgenin tümü olarak ele alınmasına karşılık, bizim, bunu, 
1981'den bu yana belirlediğimiz bir hat çerçevesinde, Gazi Magosa Limanıyla Gazi Magosa'-
daki yerleşim alanımızı çevreleyen kısmı içermeyecek biçimdeki anlayışımızdan kaynaklanmak
tadır. Bizim, 1981 yılında verdiğimiz teklifimizde, Maraş'ın kapalı bölgesinin kuzey hududu 
olarak Demokratia Caddesi belirlenmişti. Bu hattın kuzeyinde kalan ve yine kapalı bölgede 
bulunan alan, teklif dışı tutulmuştur. 

Biz, Demokratia Caddesinin kuzeyindeki kapalı bölgeyi, nihaî tahlilde, Türk tarafında kal
mak üzere, tekliflerimizin dışında tutageldik; Klerides, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri ise, bunu kabul etmiyor. 

Sorun, varılan şimdiki aşamada, bu noktadaki görüş ayrılığına dayanmaktadır. 
Klerides, bunu kabul etmediği gibi, nihaî toprak ayarlanmasında, Maraş'ın geriye kalan 

ve bizce iskân edilmiş olan kısımlarını da talep edecek ve kuşkusuz, şimdi bize uygulananlara 
benzer baskılarla, oraları da almak olanağını elde etmiş olacaktır. 

Maalesef, 5 Ağustos 1981 ve 2 Ocak 1984 târihlerinde yerilen müşterek tekliflerimizde, 
bu meskûn toprakların da verilebileceği duyurulmuştu. Bunu hatırlatmakta yarar vardır ve bu, 
bizim için büyük bir endişe konusudur. 

Şimdiki durumda, Maraş verildi deyince doğacak reaksiyonu önlemek için, biz bu ana 
kadar kapalı bölgenin, Demokratia Sokağının kuzeyindeki alanının bize bırakılmasında ısrar 
etmeye devam ediyoruz. Ancak, bir gerçeği zatı âlilerinize duyurmakta yarar görüyorum : Ame
rikalılar, Ruslar, ingilizler ve Genel Sekreterlik, geçmişte almış oldukları Güvenlik Konseyinin 
Icararlanna dayalı olarak, "Maraş'tan sorumlu taraf Türkiye'dir demektedirler. "Bir uzlaşma 
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olmadığı takdirde, Türkiye'yi direkt olarak muhatap alacağız demektedirler ve gerçek de bu
dur. Bu suçlamaların yapılmaması için, biz, Maraş'ın korunmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti güvenlik kuvvetlerine devredilmesini istemiştik, maalesef, bu, ancak 1991 yılında yapıldı" 
vesaire... 

Şimdi "bu konudaki görüşlerinizi bildiriniz ve durumu Kıbrıs'taki Hükümetimize de 
bildiriniz" diyoruz. 

Salı günü, yani bayram günü toplanü koydular mahsus; bizden cevap bekliyorlar. 
Neticede, bu değerlendirme ışığında, "mesele sizin meselenizdir. Biz, bu çerçevede, yüzde 

" 80-85 ambargo kalkıyorsa, buna karşı çıkmayız, siz karar veriniz" cevabı geldi; bunun üzerine 
bir erteleme istedik. Erteleme konusunda çok zorluklarla karşılaştık. Yine Türk Hariciyesi bi
ze yardımcı oldu ve bu ertelemeyi aldık. 

Buraya geldikten sonra, Kıbrıs'a döndükten sonra, dediğim gibi, manzaranın, bu mek
tupta çizilenin çok dışında olduğu ve birçok hususu görüşmemiz ve tartışmamız gerektiği orta
ya çıktı; fakat, davet "müzakereye gelme; evet veya hayır demeye gel" şeklindedir. 

Bu nedenle, biz, sorularımızı ve belgemizi hazırlıyoruz. Ayın 14'ünde, bu şartlarda -davete 
de bakarak- benim gitmeme bir sebep yoktur New York'a; Sayın Atakol'u göndereceğiz. Bu 
soruları sorsun, cevaplan alsın ki, sağlıklı bir değerlendirme yapabilelim, diye düşünüyoruz. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kıbrıs meselesinde altı yılını bizimle yaşamış ve 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi olarak görev yapmış olan, halen Arjan
tin'in İsrail'deki Büyükelçisi -Kıbns'a da akredite- Hugo Gobi, küçük bir kitap yazmıştır. Bu 
kitabında vurguladığı büyük bir gerçek vardır. Bunu sizlerin ve Türk Hükümetinin dikkate al
masını rica ediyorum. 

"Her iki taraf, gönül rızasıyla, birbirlerine güvenerek, birbirlerinden çekinmeden, ger
çekten bir federasyon isteselerdi, federasyon çoktan kurulurdu ve iki toplum arasında geçmiş 
husumet, sori yakın tarihte yapılanlar ve olaylar, Kıbns Rumlarının, sadece Türk askerini Ada'dan 

«a» 

çıkarmak için bir uzlaşmaya hazır görünmesi karşısında -asker çıktıktan sonra yapacağını biz 
biliyoruz- Kıbrıs Türklerinin Rumlarla birleşmekten ve bir araya gelmekten korkması, Birleş
miş Milletlerin kale alması gereken gerçeklerdir. Bu gerçekler kale alınmadan, idealist öneri
lerle zaman kaybedilmektedin Bu öneriler -ben de bunları sundum ve hâlâ sunulanları gör
mekte ve takıp etmekteyim- Kıbrıs'ı bir barışa götürmez, bir anlaşmaya ve uzlaşmaya götür
mez, bir federasyona götürmez. Götürmüş addettiğiniz gün, kısa bir süre sonra, çok daha bü
yük felaketler meydana gelecektir. O halde, çare, konuya gerçekçi bir açıdan bakmaktır. Bu 
gerçekçi açı da, Kıbrıs'ta, Türklerin verecekleri toprak tavizine karşılık; 

1. Rumların, Türklerin egemenliğini tanıyıp, iki cumhuriyetin yan yana var olması, 
2. Çift, cumhuriyetler birliğinin kurulması ve bunların bazı hususlarda işbirliği 

yapmasıdır" diyor. 
Biz, şu görüşe katılıyoruz : Rum tarafı, hakikaten, 1974 harekâtından ders almış olsaydı; 

Rum tarafı, hakikaten, 1963'ten 1974'e kadar Türklere yaptıklanndan pişman olmuş olsaydı, 
federasyon süratle kurulabilirdi. Ama, ders almadılar, dünya tarafından ders almalarına im
kân bırakılmadı, istilaya uğramış Kıbrıs Cumhuriyeti oldular. Bu bayrak altında Türkiye'ye 
zarar vermek için ve bizi ambargolar altında çökertmek için, Kıbrıs meselesinin başlatıldığı 
günden bu yana 29 uncu yıla gelmiş bulunuyoruz. 
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Bu acı gerçekler karşısında, bizim, görüşmeler yoluyla yapmaya çalıştığımız, adı, şimdilik 
ne olursa olsun, hak bildiğimiz ilkeleri koruyan bir anlaşma yapmaktır. Ama, bu imkânı bize 
vermemeye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlıdır. Egemenliğimizi konuşturmuyor, 
eşitliğimizi sulandırıyor, federasyonlarda var olan uyum içerisinde icra kararlarına karşı çıkı
yorlar. Çeşitli yöntemlerle, bizden toprak koparıp, Rumları da, geriye kalanın içerisine sok
mak suretiyle, 1963'ten evvelki feci durumu yaratacaklardır ve bu kez, toprak meselesi halle
dilmediği takdirde, toprağını ve emlakini almak için içimize gelecek olan, hırslı, hınçlı bir Rum 
toplumuyla karşı karşıya bırakılacağız. Böyle bir neticeyi Türk Ulusunun kabul edeceğini zan
netmiyorum; çünkü, Türk toplumu da kabul edemez. Biz, insanca yaşamak için uğraşıyoruz; 
ilkelerimizi buna göre ortaya koyduk; "eşit şartlarda konuşalım, görüşelim" diyoruz; "Lefko
şa'da görüşelim" diyoruz; "New York'a hapsedilip, haftalarca eziklik duymaktan usandık artık" 
diyoruz ve bunlar üzerinde de, Türk Hükümetinin yardımlarını ve desteğini bekliyoruz. 

Bu arada yine şunu söylemek istiyorum : Hariciyeden Sayın Tugay Uluçevik ve mesai ar
kadaşları, Kıbrıs meselesinde büyük ölçüde bize yardımcı olmaktadırlar. Basınımızda da isim 
verilerek, bazı aksi yazılar çıktığı görülmektedir. Bu konuda kendilerine teşekkür etmeyi bir 
borç bilmekteyim. 

' Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuşmamdan anlamanızı istediğim bir şey vardır, 
o da şudur : Türkiye, Kıbrıs meselesinde, centilmence hareket etmiştir, doğruyu yapmıştır, hat
ta gecikerek yapmıştır; barış için imkân tanımıştır, fırsat tanımıştır; bizi kurtardıktan sonra 
yine dostluk elini uzatmış ve destek vermeye çalışmıştır; fakat, bütün bunlar reddedilmektedir 
ve "Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ı işgal edenlere yardımcı, asî bir Türk toplumu vardır" görüntüsü devam
lı surette dünyaya satılmaktadır, pazarlanmaktadır Rumlar tarafından. Bir kere, zaten, bunu 
yapanlar, bizimle eşit şartlarda, ortaklaşa bir cemiyet, bir federasyon kurmak istemediklerini 

, gösterirler. 
Bu safhada benim önerim, Kıbrıs meselesini derinliğine değerlendirecek ve Butros Gali'-

nin görüşleri olarak önümüze konulmuş olan pakete, hakikaten, ilmî açıdan, gerçekçi açıdan 
bakarak, "bunlara şu şu şu eklenmediği takdirde, mal-mülk meselesi halledilmediği takdirde, 
Türkiye'nin garantisinin sulandırılmasından vazgeçilmediği takdirde, Kıbrıs Tür kel erini, biz, 
yeniden bir Rum mezbahasına bırakamayız" kararının, zamanı geldiğinde verilmesini rica edi
yorum. Çünkü, en yakın dostlarım bile, -sivil olsun, asker olsun- "federasyon konuşuyorsu
nuz..." diye gidip geldikçe ben, "inşallah iyi netice alırız. Korunma sınırlarımız nerede ola
cak? Yani, bunlar üzerinde bir çalışma yapıldı mı?" derler. Kendilerine "federasyonlarda böy
le sınır yoktur" dediğimde, hayret ederler. 

Yani, Türk ulusu da, federasyon konuşulurken, federasyonun bizi nereye götüreceğini; Rum 
çoğunluğuna nasıl mahkûm edeceğini; Rumun serveti, iktisadî gücü ve sayısal gücü karşısın
da, kısa bir sürede ne duruma düşürüleceğimizi ve bunun meydana getireceği yeni faciayı, yeni 
durumu-bir türlü kavrayamamaktadırlar. Çünkü, akıllarına-koyamıyorlar ki, bunca mücade
leden, bunca fedakârlıktan sonra ortaya çıkacak olan manzaftfnin şekli budur. Bu nedenle, di
yorum ki, hep beraber, Rumların, artık bizimle ortaklaşa, eşit şartlarda, gerçek bir federasyon 
kurmak istemediğini, içimize yayılmak istediğini, topraklarını geri alarak, bizim, toprakları
mıza gidemeyeceğimizi bildikleri için, bizi topraksız bırakmaktan başka hedefleri olmadığını 
değerlendirerek, dirilmemiz ve "biz şöyle birşey istiyoruz" diyerek, bunu önümüze koymamız 
gerekir. 

Görüşmeci olarak benim en büyük handikabım, zorluğum, konular, böyle bölük pörçük 
ele alındığında, nihaî .çerçevede nerede duracağımızı bilmememden kaynaklanmaktadır. 
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Artık, istiyoruz ki, Türk Ulusu, büyük fedakârlıklarla kurtardığı ve büyük stratejik öne
mi olan Kıbrıs Adasında nerede son çizgiyi çizeceğini, otuz yıldır devam eden bu şekilmenin, 
görüşmenin, görüşmelerin artık bir noktada sona erdirilmesi ve halkımızın refaha kavuşması 
gereğini, bir insanlık hakkı olarak talep etsin ve bu işkenceye artık bir son verilsin. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, bir kez daha, bana bu tarihî fırsatı verdiğiniz için, gönülden, tüm üyelerini
ze teşekkür ederim, ömrüm devam ettiği sürece, bugünü daima hatırlayacağım. Çünkü, de
vamlı surette kan akarken, şehitler düşerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi er geç kararını ve
recektir diyerek, ümitle yaşamış ve yaşatmış olanlardanım. Allah sizlere sağlık versin, uzun 
ömür versin, Türk Ulusuna yücelikler versin. 

Teşekkür ederim. ("Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Bitlis Milletvekili Kamran İnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, 
Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/31) 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorunu
na ilişkin tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, 81 inci sıradaki, (8/31) esas nu
maralı, Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ile, Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri, Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, 
Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngö-
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Bu önerge ile, 80 inci sıradaki, (8/30) esas numaralı, Çorum Milletvekili Muharrem Şem
sek ve arkadaşlarının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konusundaki önergesinin 
konuları aynıdır. 

Genel Kurul uygun gördüğü takdirde, her iki önergenin görüşmelerini birlikte yapacağız. 

Bu iki önergenin birleştirilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... îki önergenin birleştirilerek görüşülmesi kabul edilmiştir. 

önergeleri tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1983 yılından bu yana barış ve huzur içinde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
son zamanlarda adım adım bir kaos ortamına itildiği gözlenmektedir. 

Kıbrıs Adasında yaşayan Türk ve Rum kesimine mensup yöneticilerin kendi aralarında 
çözümlemeleri gereken bazı problemlerin, Birleşmiş Milletler adına, Birleşmiş Milletler Ge-
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nel Sekreteri ve beş daimî üyesinin de hazır bulunduğu bir ortamda müzakereye açılması, bu 
toplulukta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini âdeta bir yalnızlığa itmektedir. 

Birleşmiş Milletlerde cereyan eden müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti delegas
yonu üzerinde tamamıyla bir baskı oluşturmaya yönelmiş bulunmaktadır. Türkiye ve Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin dışında tespit edilmiş birtakım fikirler dizisi kabul edilmeye zorlan
maktadır. 

Kıbrıslı soydaşlarımızın, Türk Mücahit ve Mehmetçiğinin kant ve canı pahasına aldığı va
tanlarının bir kısmının, hiçbir objektif yönü bulunmayan ve gelecekte ne hale geleceği belli 
olmayan birtakım vaatlerle verilmesi veya bugünden tutumu belli olan Birleşmiş Milletlere devri 
gibi tutarsız ve güvenilir garantiden yoksun uygulamalara terk edilmesinin ileride yaratacağı 
problemler ve bu konularda Hükümetin izlediği ve izleyeceği politikaların değerlendirilmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel 
görüşme açılmasını müsaadelerinize arz ve teklif ederiz. 

Kâmran inan 
(Bitlis) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, Başkanlığa gön
derdiği bir tezkere ile, Sayın Kâmran înan ve arkadaşlarının Kıbrıs konusunda bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesine katıldığını beyan etmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs konusunda gelinen son nokta, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti ve halkının varlığını tehli
keye sokmuş, bunun tabiî bir sonucu olarak da Türkiye'nin millî menfaatları zarar görür hale 
gelmiştir. . 

Kıbrıs, adım adım Türklerin elinden alınmakta, Türklerden temizlenmekte; Türkiye ola
rak bizler de, etkili ve netice alıcı bir icraat ortaya koyamamaktayız. 

Rum tarafı ve onları destekleyen bazı ülkeler, Ada'da Rum hâkimiyetine yol açacak for
müllerin direkt ve toplu olarak kabul ettirilemeyeceğini anladıklarından, artık kısa ve orta va
dede, paketi parçalayarak kısım kısım elde etme yoluna girmişlerdir, tik olarak Maraş'ın Bir
leşmiş Milletlere devri ile "Salam Politikası" adı verilen politikayı başlatmak istemektedirler. 
Türk tarafı ise, "Maraş bazı şartlarla Birleşmiş Milletlere devredilebilir; ancak, Türk tarafı üze
rinde uygulanan ambargo kaldırılsın" görüşünü savunmaktadır. 

Rumları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uygulanan ambargoyu kaldırmaksızm Maraş'ı 
istemeleri bir tek gerçeği ortaya koyuyor. Maraş'ı alarak "Salam Politikasını" başlatmaktır. 
ABD yeni yönetimi de, Maraş'ı Rumların cebine koyarak Rumlara seçim kampanyasında veril
miş sözünü belki tutmuş olacaktır. 

Bu arada, Ankara'da Kıbrıs konusunda büyük bir sessizlik hâkimdir. Hükümet, dış poli
tika konularına ağırlık vermek bir yana, Kıbrıs konusunda tamamen devre dışına çıkmış bir 
görüntü vermektedir. 

Kıbrıs konusunda, Türkiye artık, gelinen bu noktada yeni bir değerlendirme yaparak, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını bütün dünyaya tanıtma ve bu devleti, Birleşmiş 
Milletler üyesi bağımsız bir devlet yapma yönünde gayretlerini yoğunlaştırarak federasyon 
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tezinin artık geçerliliği kalmadığı hususunu ortaya koymalıdır. Bu arada, ABD'de yürütülen 
Kıbrıs görüşmelerinin uluslararası bir platforma çekilmesine müsaade etmemeli, bunun kabul 
edilemez olduğu açıklanabilmeli, gerekirse KKTC Heyeti görüşmeleri terk ederek Ada'ya dön
melidir. 

Kıbrıs'la ilgili son derece ciddî gelişmelerin olduğu bugünlerde, meselenin TBMM'mizce 
bir genel görüşme konusu yapılmasında fayda görmekteyiz. * 

Anayasanın 98 inci içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince, Kıbrıs meselesiyle ilgili 
bir genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek 

(Çorum) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması 
konusundaki öngörüşmede, sırasıyla Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci imza 
sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20, önergedeki imza sahibi için 
10 dakika olacaktır. 6 

Şimdi, ilk konuşmayı yapmak üzere, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilerci-
oğlu'nu kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ORHAN KtLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Yüce Mecliste bugün, Kıbrıs gibi, hepimiz için büyük önem arz eden millî bir davayı 
görüşmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bu görüşmenin, Türk Ulusu için hayırlı 
sonuçlar doğurması temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclis bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının seçkin önderi Sayın Denktaş'ın konuşmalarıyla, tari
hi oturumlarından bir tanesini daha yapmaktadır. 

Kıbrıs Türk halkının, Sayın Denktaş'ın liderliğinde, uzun yıllar, sabır, azim ve fedakârlık
larla yürüttüğü mücadele ve bu mücadelenin ulaştığı aşamalar, hepimiz için bir övünme kay-
nağıdır. 

Sayın Denktaş, her zaman olduğu gibi, veciz konuşmalarıyla, Kıbrıs Türk halkının içinde 
bulunduğu bu mücadelenin bir hak ve hukuk mücadelesi olduğunu, bütün açıklığıyla tekrar 
ortaya koymuştur. 

Yüce Meclisin bu toplantısı da, bir kere daha, milletimizin Kıbrıs davasını kararlılıkla sa
vunmakta olduğunun güçlü bir kanıtıdır. 

Hükümetimiz adına Sayın Denktaş'a, Yüce Mecliste yaptıkları bu konuşma için teşekkür
lerimi sunmak istiyorum. 

Hepimizin bildiği üzere, bütün cumhuriyet hükümetleri, millî bir dava olan Kıbrıs mese
lesine aynı kararlılıkla sahip çıkmışlardır. New York'taki görüşmelerin Kurban Bayramına rast
laması sebebiyle, son gelişmelerle ilgili olarak bilgi sunma imkânını da bugün bulmuş oluyoruz. 

Bu davayı yürekten benimseyip azimle savunan, bugünlere gelmesinde değerli katkıları 
bulunan milletimize, siyasî partilerimize ve bizden önceki cumhuriyet hükümetlerine, burada 
teşekkür etmek istiyorum. . 
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Hükümetimizin Kıbrıs meselesinin çözümü bakımından temel hedefi, Kıbrıs Türk halkı
nın, uluslararası anlaşmalara dayalı meşru hak ve çıkarlarını korumak, güven ve huzur içinde 
yaşaması için gerekli şartların devamının kabul edilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik ola
rak yürütmekte olduğumuz politikanın esaslarını, özet olarak, bir kere daha tekrarlamak is
tiyorum. 

49 uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, sorumluluğumuzun idraki içindeyiz ve 
gerekli politikaların takibi ve icrasında, bir kere daha Yüce Meclisin ve partilerimizin görüşle
rini, önerilerini almakta büyük fayda bulduğumuzu da belirtmek isterim. 

Hepimizin bildiği üzere, bütün cumhuriyet hükümetleri, millî bir dava olan Kıbrıs mese
lesine, her zaman, aynı kararlılıkla sahip çıkmıştır. Bu davayı yürekten benimseyip, azimle sa
vunan ve bugünlere gelmesinde değerli katkıları bulunan milletimizi ve bu uğurda, bugüne ka
dar, çalışmalarıyla, gayretleriyle her zaman davaya katkısı bulunanların mevcudiyetini ve bun
ların devamlı olacağına da inancımızı muhafaza etmekteyiz. v . . 

Kıbrıs'ta çözüm, ancak, iki taraf arasında, serbest ve eşit koşullarda sürdürülen görüşme
lerle sağlanabilir. Esas olan, iki toplumun, ulaşılacak çözümü, hür iradeleriyle kabul etmeleridir. 

Kıbrıs'ta sürekli barış, ancak, Ada'daki tarihî ve siyasî gerçekleri ve dünyadaki gelişmeleri 
göz önünde bulunduracak, yaşayabilir bir çözümle sağlanabilir. Bu da ancak, iki halkın siyasî 
eşitliğine dayanan bir çözümle mümkündür. 

Egemenliğin, eşit statüdeki iki toplumdan kaynaklanması, eşit şekilde paylaşılması ve kul
lanılması, vaçgeçilmez unsurlar arasındadır. 

Geçmiş tecrübeler, Kıbrıs'taki iki toplumun iç içe yaşayamayacağını gösterdiği için, iki ke
simlik esası, yaşayabilir bir çözümün temel şartı, günümüzün şartlarından da, kabul edebile
ceğimiz şartlardan da asla vazgeçemeyeceğimiz bir koşul olarak ortaya çıkmıştır. 

Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tam olarak temini için, Türkiye'nin garantörlük statüsü 
aynen devam ettirilecektir. 

Kıbrıs Türk halkının 1963'ten beri katlandığı fedakârlıkların karşılığı, Kıbrıs'ta kalıcı ba
rışın ve refahın sağlanması olmalıdır. -

Hükümetimiz, Kıbrıs sorununa, bu çerçevede kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunması ama
cıyla, Birleşmiş Milletler* Güvenlik Konseyinin iyi niyet görevi çerçevesindeki müzakerelerini, 
daima, bu açıdan desteklemiş ve Kıbrıs Türk tarafını, müzakerelere yapıcı katkıda bulunmaya 
teşvik etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Haziran-Kasım 1992 döneminde, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin başkanlığında, iyi niyet misyonu çerçevesindeki görüşmeler New York'ta 
yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, iki tarafla yürüttüğü temaslar sonucunda, mü
zakere masasına, "Fikirler Dizisi" başlığı altında bir genel çözüm çerçevesi getirmiştir. Bu fi
kirler dizisi, bilahara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 750 sayılı Kararıyla, bir müza
kere zemini olarak onaylanmıştır. 

New York görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafı, fikirler dizisiyle ilgili görüşlerini açıklıkla 
ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk tarafı, fikirler dizisinde, gerçekçi bir çözüme ulaşmak ve siyasî 
eşitliği hayata geçirmek amacıyla bazı değişikliklerde, bazı Önerilerde bulunmuştur. Bu öneri
ler arasında, Cumhurbaşkanlığının rotasyonu, Türkiye'nin garantörlük hakkının aynen mu
hafaza edilmesi ve egemenlik hakkı gibi özlü konulara yer verilmiştir. 

• — 294 — 



T.B.M.M. B : 111 10 .6 .1993 0 : 1 

' Kıbrıs Türk tarafının bu açık tutumuna karşılık, Rum tarafı, New York'ta, fikirler dizisi
nin birçok maddesini, karşı koşullar ileri sürerek ve ileride değiştirmelerine yol açacak şekilde 
muğlak beyanlarla kabul edeceğini söyleyerek, konuyu sürüncemede bırakmaya gayret göster
miştir. 

Geçtiğimiz şubat ayında, Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerini kazanan Klerides, seçim 
kampanyası sırasında ve bunu takip eden dönemde, fikirler dizisine karşı farklı yaklaşımlar 
göstermiştir. Bilahara, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin daveti üzerine iki lider, Nevv York'ta, 
30 Mart tarihinde bir araya gelmişler ve görüşmelere 24 Mayısta devam edilmesi konusunda 
mutabık kalmışlardır. 

Ayrıca, iki lider, Birleşmiş Milletler temsilcisinin, ara dönemde görüşme zeminini hazırla
ması için Ada'da taraflar arasında temasta bulunmasını ve bu meyanda, güven artırıcı önlem
ler üzerinde durulmasını kararlaştırmışlardır. 

Malumları olduğu üzere, geçen yılki New York görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Kasım ayında Güvenlik Konseyine bir rapor 
sunmuştur. Bu raporunda Gali, diğer bazı görüşlerle birlikte, Kıbrıs'taki iki taraf arasında de
rin bir güven bunalımı bulunduğunu ve bu durum devam ettiği sürece de Kıbrıs sorununa çö
züm bulmak için yapılan görüşmelerden bir sonuç beklenemeyeceğini kaydetmiştir. Bu değer
lendirmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye de katılmıştır. 

Türkiye, Kıbrıs'ta yakın tarihte yaşanmış bulunan olaylar sebebiyle iki halkın birbirine 
karşı olan güvensizlik duygularının, Ada'da gerçekçi, kalıcı bir çözüme ulaşılmasını önleyen 
unsurların başında olduğunu, daima ısrarla savunagelmiştir. 

Kıbrıs Türk tarafı da, kapsamlı çözüm gayretleriyle birlikte, müzakerelerin seyri içinde, 
Maraş ve Lefkoşe Havaalanı gibi unsurları da kapsayan iyi niyet önerilerini içeren paket de 
teklif etmiştir. 

Bu çerçevede, Türk tarafının, 13 Nisan 1978, 20 Temmuz 1978, 5 Ağustos 1981, 17 Kasım 
1983 ve 2 Ocak 1984 tarihlerinde, Maraş ve ayrıca Lefkoşa Havaalanını kapsayan iyi niyet öne
rilerinde bulunduğunu, burada hatırlatmak isterim. 

24 Mayıs New York görüşmesi öncesinde, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Ada'da, iki taraf
la temasta bulunmuştur. Bu temaslar, bir taraftan çözümün ana meseleleri; diğer taraftan da 
güven artırıcı önlemler üzerine teksif edilmiştir; hatta güven artırıcı önlemler ön plana çıkmıştır. 

, Birleşmiş Milletler yetkilileri, bu çerçevede, kapalı Maraş bölgesinin, iki toplum arasında 
bir temas ve işbirliği alanı olarak kullanılmak üzere, Birleşmiş Milletlerin kontrolüne devredil
mesini teklif etmişlerdir. Buna mukabil Türk tarafı da, hava ve deniz ambargosunun ve spor 
temasları üzerindeki ambargoların kaldırılmasını istemiştir. Bu çerçevede, Lefkoşa Uluslarara
sı Havaalanının, Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki ekonomik ambargonun kaldırılmasına yar
dımcı olacak şekilde, Birleşmiş Milletler yönetiminde, iki toplumun yararı için yeniden hizme
te açılması yolundaki bir teklifi de görüşmeye getirmişlerdir. 

24 Mayıs Nevv York müzakareleri bu konular üzerine inhisar etmiştir. 
Görüşmeler sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, taraflara, tümü bir paket oluştu

ran ve üç ayrı kâğıdı ihtiva eden bir teklifte bulunmuştur. 
Sayın Denktaş, bu pakete cevap vermeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu 

ve Türkiye ile istişarede bulunma ihtiyacı nedeniyle mühlet istemiştir; biraz evvel de kendileri, 
bu konuları gayet açık olarak izah etmişlerdir. 
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Türkiye'nin girişimleri sonucu görüşmelere 14 Hazirana kadar ara verilmiştir. Rum tarafı, 
söz konusu nihaî paketi ilke olarak kabul ettiğini açıklamıştır. 

Paketin unsurları özet olarak şu şekildedir : 
Ada'da su sorunu hakkında uluslararası işbirliği yapılacaktır. 
Ortak, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
tki tarafın siyasî parti liderleri arasında toplantılar düzenlenecektir. 
iki tarafın gazetecileri, Birleşmiş Milletlerin vereceği kimlik kartları ile yeşil hattı geçebi

leceklerdir. 
tki tarafın ticaret ve sanayi odalarının toplantı yapmaları, 
Uluslararası yardımdan iki toplumun hakça yararlanmaları, 
Karma Pile Köyünde toplumlararası işbirliğinin yapılması, 
Tampon bölgede, iki kesimin birbirine çok yakın noktalarının askerden arındırılması için 

1989 yılında yapılmış olan anlaşmanın, hattın aynı durumunda olan diğer bölgelerine uygu
lanması, 

tki toplumun temsilcileri arasında, ilave güven artırıcı önlemlerin zaman içinde görüşül
mesi ve alınması, paketin unsurları arasındadır. 

Paketin diğer bölümü Maraş'la ilgilidir. Maraş'ın çit içinde kapalı kısmının, Kıbrıs soru
nuna siyasî bir hal çaresi bulununcaya kadar, Birleşmiş Milletler yönetimi altında, her »iki tara
fın faydalanması amacıyla açılması, 1974'ten bu yana kapalı olan ve kullanılmayan bu bölge
nin, Birleşmiş Milletler yönetiminde, iki toplum için bir temas ve bir ticaret bölgesi olması dü
şünülmüştür. 

öneri paketinin üçüncü bölümü ise Lefkoşa Uluslararası Havaalanı ile ilgilidir. 1974'ten 
bu yana kapalı bulunan ara bölgedeki havaalanı, tarafların mutabık kalacakları bir tarihte, 
Birleşmiş Milletler yönetimi altında, sivil yolcu ve kargo taşımacılığına açılacaktır. Kıbrıs Türk 
tarafının da, bu havaalanından yararlanması öngörülmektedir. Ercan Havaalanı ise faaliyetle
rine devam edecektir. 

tki taraf arasında karşılıklı güveni artırmayı amaçlayan bu paketin uygulanması sırasın
da, Kıbrıs Rum yönetiminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hasmane tutumlarını sergile
mesinin güçleşeceği değerlendirmesi de yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu .görüşleri bir genel bilgilendirme mahiyetinde arz ediyorum. Tabi
atıyla, söz konusu pakette, açıklığa ve güvenceye kavuşturulması gereken birçok hayatî nokta 
vardır. Bu itibarla, Kıbrıs Türk halkının ve Sayın Denktaş'm belirtmiş olduğu endişe ve tered
dütleri paylaştığımızı bir kere daha belirtmek isterim. 

Sayın Denktaş ve Sayın Eroğlu ile yaptığımız istişarelerde, bu meseleler etraflı bir şekilde 
ele alınmıştır, tki günden beri, sözünü ettiğim konular üzerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti heyetiyle birlikte Dışişlerimiz çalışmaktadır. Bu çalışmalar, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin gerek Türkiye'nin müşterek menfaatları göz önünde bulundurularak sürdürül
mektedir. 

Bu çalışmaları takiben Sayın Denktaş Ada'ya dönecek ve orada alınacak karara göre, bu 
çalışmaların sonuçları Birleşmiş Milletlere böylece iletilecektir. 

Menfaatları müşterektir. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, kazanılmış haklarını kay
betmeden, eşit siyasî haklara sahip olarak, güvenlik içinde ve bir ekonomik gelişme içinde, de
mokratik bir ortamda yaşamasını istiyoruz. 
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Biz, Kıbrıs Türk tarafının, bu paketi müzakere etmekle göstermiş olduğu iyi niyet ve yapı
cı tutumunu da takdirle karşılıyoruz ve destekliyoruz. 

Bu paketin, tarafların hür iradelerine dayanan bir şekilde sonuçlandırılmasının önem ta
şıdığını belirtmek istiyoruz ve görüşmelerde baskıyı asla kabul etmiyoruz. Bir kere daha bu 
nokta üzerinde durmak istiyorum; görüşmelerde baskıyı asla kabul etmiyoruz! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Taviz veriyorsunuz. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Türkiye olarak bize düşen 

görev, Kıbrıs sorununa âdil ve kalıcı bir siyasî çözüm bulma yönündeki gayretleri teşvik etmek 
ve bunlara yardımcı olmaktır. . . 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis huzurunda bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, bu 
konuda alınacak nihaî karar, Kıbrıs Türk halkına ve onun yetkili makamlanna ait olacaktır. 
Kıbrıs Türk halkının razı olmayacağı bir çözümü kabul etmemiz söz konusu değildir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümetin görüşü ne Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ORHAN KiLERCİOĞLU (Devamla) — Bu çerçevede, hızla değişen 

dünyamızda, meselelerimizi ve görüşlerimizi, kararlılıkla uluslararası camiaya anlatmak zo
rundayız. Dünyada yalnız değiliz; bunu daima hatırlamalıyız. 

Meselelerimizin meşru zeminlerde savunulmasında ısrarlı olacağız. Bu itibarla, uzlaşıya 
açık vejnüzakerenin önünü kapatmayan tutumumuzu, haklarımızı da azimle savunarak, sür
dürmeye devam edeceğiz. 

Halen Bösna-Hersek'te yaşanan trajediye karşı uluslararası camianın yeterli tepkileri gös
termediği bir dönemde, "Niçin Kıbrıs?" sorusu sorulabilir. Bizim, Hükümet olarak bu konu
da da çok hassas olduğumuzu, burada bir kere daha belirtmek isterim. 

Kıbrıs'ta, 1968'ten bu yana devam eden bir toplumlararası görüşme süreci vardır. Bu sü
reç, 1988 yılından itibaren yoğunluk kazanmış ve son yıllarda Kıbrıs sorunu bir hareketlilik 
içine girmiştir. 
*» Biz, Kıbns davasının bu aşamada teslim aldık. Bizim görüşümüze göre, müzakereler, Kıb

rıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının uluslararası camia tarafından daha iyi anlaşılması
na imkân vermektedir. Kıbrıs'ta neyin mümkün olmayacağını, müzakereler, her geçen güri dar 

ha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kıbrıs'ta, gerçeklere dayalı bir çözüm dışındaki çaba
ların sonuç vermeyeceğine de inanmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs, cumhuriyet hükümetlerinin millî dava olarak 
benimseyip kararlılıkla savundukları bir konudur. Otuz yıldır gündemde bulunan Kıbrıs ko
nusunun çözümünü, herkesten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istemekte ve biz de iste
mekteyiz. Ancak, çözümün temel hedefleri, hiçbirimizin, hiçbir cumhuriyet hükümetinin vaz
geçemeyeceği temel ilkeleri çok açıktır ve bellidir'. Hükümetimizin tüm bunlara sahip çıktığı 
ve çıkacağı konusunda kimsenin kuşkusu olmasın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika daha süre veriyorum; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Hiç kimse endişeye kapıl

masın. Kıbrıs'ın geleceği, barışçı yollarla düzenlenmeye çalışılıyor. Bu yapılırken geçmişe dö
nülemez. Yeni düzenleme o şekilde olmalıdır ki, yeni sürtüşmelere, yeni kavgalara, yeni korku
lara asla yol açmamalıdır. 
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Hükümetimiz, bundan önceki dönemlere göre, Kıbrıs konusunun hiçbir noktasında daha 
geride değildir. Hiçbir taviz ve baskı söz kovu: u oî'ıiaın'stır; ania, görüşme masası da terk edil-

i 
memiştir. Hükümetimiz barış için destek vermeye kararlıdır. Barışçı ve hakça ve hatta kalıcı 
bir çözümü içtenlikle istemekteyiz. Ancak, bunun, Kıbrıs Türk halkının vazgeçilecek hak ve 
çıkarlarına uygun olması da şarttır. Çağımızın koşullarında, sağlıklı, gerçekçi ve kalıcı bir çö
züm olması, bizim için esas hedef olmaya da devam etmektedir ve devam edecektir. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, Hükümetimizin, Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği 
bir çözüm dışında herhangi bir formülü veya çözümü, sırf anlaşma olsun diye teşvik ve kabul 
etmesi de mümkün değildir. Zira, Kıbrıs'ta iki halkın kabul edebileceği, âdil, yaşanabilir ve 
şerefli bir çözüm dışında, sunî bir çözümün beraberinde getireceği tehlikeler hepimizce ma
lumdur. Yüce Meclisi, Hükümetimizin bu konuyu, dikkatli ve teyakkuz halinde takip ettiği 
hususunda temin etmek istiyorum. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle, bu konularda görüş alışverişinde bulunmaya devam 
ediyoruz. 

Kıbrıs Türk halkını, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün gücümüzle des
tekleyeceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun meşru hak ve çıkarlarının korunacağından kimsenin şüp
hesi olmasın. Kıbrıs millî davamıza, tüm cumhuriyet hükümetlerinin gösterdiği titizlik ve has
sasiyetle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşım, dış politikamızın da temel hedefidir. 

Hükümet olarak genel görüşme açılmasını da desteklediğimizi burada bir kere daha açık
lamak isterim. 

Saygılarımı sunarım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Siyasî parti grupları adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu Sözcü

sü, Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran tnan'ı kürsüye davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın inan. 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, tarihî bir günü yaşamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanının Yüce Meclise hitap etmeleri, bizler için bir şeref olmuştur. 

15 Kasım. 1983'te bağımsızlığını ilan eden ilk kardeş Türk Cumhuriyetinin Başkanını bu 
kürsüden dinlemek, hepimiz için büyük bir memnuniyet kaynağını teşkil etmiştir. 

Kendileri, Kıbrıs'ın her alanda (mücadele yıllarında ve diplomatik alanda) devamlı, de
ğişmez ve yenilmez bir mücahidi olmuştur. Bu vesileyle, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Cumhurbaşkanını ve müzakereleri takip eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Başbaka
nını saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1571'den beri Türkiye'nin gündeminde bulunan böyle ciddî ve mil
lî bir meselenin, bu vesileyle ve en yüksek seviyede görüşülmesi, müzakerelerinin devlet televiz-
yonlarında yayınlanmamış bulunmasını ve devlet televizyonlarının ekranlarına siyah bir perde 
çekilmiş bulunmasını yadırgıyoruz. (ANAP, RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu, aslında, şeffaflığı o kadar iddia ve tekrar edilen demokrasinin önüne çekilmiş bir si
yah perdedir. Bu hakikatleri Türk Milletinden saklamakla, ğirişilmekte bulunan müzakere tak
tiklerini gerçekleştirmek mümkün değildir. Kıbrıs millî davasında Türk Milletini hiç kimse aşa
maz, hiç kimse! (ANAP, RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisini hiç kimse aşamaz! Bunu gayet açıklıkla bilmek lazımdır. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümet bilmiyor, Hükümet. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, üzülerek söyleyeyim, hiç olmazsa 

son kırk küsur yıldan beri gündemde bulunan bu millî dava konusunda, son günlerde işlenen 
kadar, cumhuriyet tarihinde hata ve gaf işlenmemiştir ve bunu ifade etmekten de derin bir üzüntü 
duymaktayım. Gayet açıklıkla söylüyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'ın, zor şartlar içerisinde New York'taki müzakereleri yü
rütürken ve bir nevi Güvenlik Konseyi 5 daimî üyesinin örtünde mahkemeye çıkmışçasına siga-
ya çekildiği bir dönemde, kendisinin yalnız bırakıldığı intibaı, yalnız kendisi değil, sigaya çe
ken memleketler tarafından da hissedilmiş, anlaşılmış ve baskılar artırılmıştır. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus da şudur : Hükümet boşluğu döneminde bu 
meselenin aceleye getirilmesinin arkasındaki düşünceleri ve mantığı aramak lazımdır. 

Halen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vazifesini gören Sayın Hükümet, müstafi ve geçici 
bir Hükümettir ve ömrü de 13 Haziran akşamı son bulmaktadır. Böyle bir Sayın Hükümet, 
Sayın Başbakan Vekili ve hatta yakın zamana kadar çok aşırı ölçüde yadırganan Yüksek Ma
kamdan bu gibi beyânların yapılması hadisesine karşı aşın tepkiler gösterilmesine rağmen, oradan, 
bile "Maraş verilebilir" şeklinde bir ifadenin çıkmış bulunması son derece üzücüdür, son de
rece!.. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) ( 

Ancak, bizim, geçmiş dönemin aksine, Yüksek Makama büyük saygımız olduğu ve yıp
ratmaktan imtina ettiğimiz için, bunun üzerinde fazla durmayacağım. Yalnız, bir hususa te
mas etmek gerekiyor : Bir taraftan, Sayın Hükümet, bazı beyanlarıyla, "biz bu işe taraf deği
liz; taraf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir" diyor; ama, bir taraftan da, her gün "Bu, kabul 
edilebilir bir tekliftir. Bu yapılabilir, Maraş verilebilir. Yüzde 95'e varan ambargonun kaldırıl
ması gibi imkânlar tanınmaktadır; binaenaleyh, bunun reddi doğru olmaz" gibi beyanlar ya
pılmaktadır. Bunun hangisine inanmak lazımdır?.. Türk Milleti hangisine inanacaktır?.. Dış 
çevreler hangisine inanacaktır?.. 

Bu çerçevede bir üzüntümü ifade etmek isterim. Sayın Denktaş'ın mektupları, bizzat ken
dileri tarafından buradan okundu. Bazı çevreler, "eğer bunları kabul etmezseniz, sizi bir kena
ra iter, doğrudan doğruya Türk Devletine karşı tedbir alırız" gibi beyanda bulunmuşlardır. Böyle 
beyanlar karşısında, Sayın Hükümetin, Türk Devletinin gururunu ve büyüklüğünü koruyarak 
tepki göstermesi lazımdı, protesto etmesi lazımdı. Biz, tehdit edilebilecek küçük bir devlet mi
yiz?! Bosna-Hersek karşısında aczini ifade eden bu memleketler, 60 milyonluk, bölgenin en 
büyük devletini bu gibi ifadelerle nasıl tehdide tabi tutulabilirler? Cumhuriyet Hükümeti, ge
çici de olsa, bunun karşısında nasıl susabilir? Hatta Sayın Denktaş'a verileri cevabî mektupta, 
bu kısım sükût geçirilerek bir nevi "bu tedbirler ve bu teklifler, paket -âdeta- uygundur ama, 
siz de uygun görürseniz bunu kabul edelim" temayülü, yine bizim yadırgadığımız bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, oynanmak istenen oyun gayet açıktır. Dünyanın birçok yerinde kan 
gölleri meydanda iken, ondokuz yıldanberi barış içinde yaşayan bu Ada'ya gözlerin ve ağırlı
ğın çevrilmiş bulunması, herhalde sebepsiz değildir. Bunun, bilhassa bu döneme tesadüf etti
rilmesi, Türkiye'deki, maalesef, yaratılan Hükümet ve siyasî bunalımdan faydalanmaktır. Dikkat 
ederseniz, verilen son tarih 14 Hazirandır. Yani, Türkiye'de henüz bir partinin kongresinin er
tesi günü, belki daha yeni Sayın Başbakan tayin edilmeden önce bu işi bağlamak... Bu, dünya
nın neresinde görülmüştür?! 

— 299 — ' 



T.B.M.M. B : 111 10 . 6 . 1993 O : 1 

Aslında, Sayın Hükümetin en büyük kozu ve söylemesi gereken hakikat, "Bizim, geçici 
bir Hükümet olarak, bu gibi, gelecek hükümetleri ve Türk Milletini bağlayıcı taahhütler altına 
girmeye hâkmımız yoktur" ifadesini kullanmasıdır. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Devletin devamlılığı, girişilmiş bulunan taahhütlerin yerine getirilmesi bakımından geçer
lidir, ama yeni taahhütlerin alınması bakımından, dünyanın hiçbir memleketinde, "caretaker" 
denilen, yani günübirlik işleri yürüten memleketler, bu nevi millî taahhütlere girmezler ve gir
memeleri lazımdır. 

Ne yapılıyor? 5 büyükler, daha önce alınmış Güvenlik Konseyi kararına rağmen -ki, Ge
nel Sekreterin yetkisi, tarafları bir araya getirip bir uzlaşma zemini bulunmasına yardımcı 
olmaktır- bu karar bir tarafa itilerek, çerçeve genişletilip, bir nevi, iki taraftan ziyade, milletle
rarası konferans haline getirilmek isteniyor; işin içine 5 büyükler sokuluyor. Buna rağmen Tür
kiye, "taraf değilim" diyorsa, o zaman kendisini aldatmış bulunuyor; çünkü, aynı zamanda Tür
kiye tehdit ediliyor. Bu oyunun içine iyi bakmak lazımdır değerli milletvekilleri. 

Daha dün, Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, bu paketin kabul edilmesi 
gerektiğini ve Ankara'da bulunan Sayın Denktaş'a, Türk Hükümetinin de bu yolda telkinde 
bulunmasını ifade etmiştir. Bu, sebepsiz değildir. Bir başka gelişme olacaktır, o da, 12 Haziran 
Cumartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri Sayın Dışişleri Bakanı, günübirlik Ankara'yı zi
yaret edecektir. Bu, nasıl olur?! önünde bulacağı Sayın Hükümet, 24 saatlik ömrü olacak bir 
hükümet olacaktır; kiminle, neyi, nasıl görüşecektir?!. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
Bu söylenmedi mi Amerikalılara?.. Böyle bir gelişin zamansız olduğu ve bunun Parlamentoca, 
bizzat kendilerince kabulünün ve Türk Milletince de izahının mümkün olmadığı söylenemez 
miydi? Bu yolla takip edilecek en büyük savunma hattı bu olmaz mıydı? 

Tabiî, şimdi, Warren Christopher tabiatıyla, Ankara'da bütün ağırlığıyla -ki, Kıbrıs'ta ve 
dünyanın başka yerlerinde, Bosna-Hersek'te ve Kafkasya'da hiç mevcut olmayan ve hissedil
meyen ağırlığını burada kimler hissedecek onu da merakla bekliyorum- devreye girecektir. Ni
çin?.. Çünkü, Yunanlıları memnun etmek lazım. Ne zaman?.. Yunanistan'ın en zayıf bulundu
ğu; Balkanlarda izole olduğu, yalnızlığa sürüklendiği; Avrupa Topluluğunda gücünün kaybol
duğu; Amerikan Kongresi nezdindeki lobisinin güçsüz hale geldiği ve birtek oy çoğunluğuyla 
iktidar olduğu; buna mukabil Türkiye'nin, 70 milyonluk Türk dış dünyasıyla buluştuğu; Tür
kiye'nin, bölgenin en büyük güç kaynağı haline geldiği bir dönemde, Türkiye'nin sırtından Yu
nanistan'a kan vermek için taviz alınacak... Buna müsaade edilir mi efendim, bu mümkün müdür, 
buna nasıl gelinebilir?!. 

Değerli milletvekilleri, bakın, bu oyunun ismi, ne olursa olsun Enosis'tir, gizli Enosis'tir; 
yani bunu, taksit taksit, bu salam veya salami politikasıyla götürmektir, paketin amacı budur 
ve aslında bütün inteğrated whole müzakeresinden çıkarılıp, pakete çevrilmesinin gayesi, bu
nu, dilim dilim almaktır. 

Bunun geçmişte çok açık delilleri vardır. 21 Aralık 1963 katliamından ve onu takip eden 
olaylardan sonra, zamanın Yunanistan Savunma Bakanı Averof'un, Makarios'a yazdığı mek
tuplar var, yayımlanmıştır. Diyor ki: "Çok aşırı hareket ve tahriklerde bulunuyorsunuz. Tür
kiye, garanti anlaşması çerçevesinde müdahale durumunda kalırsa haklı olur; bizim de başımı
zı belaya sokarsınız." Buna karşılık Makarios'un cevabı, "Ben Ankara'nın nabzını iyi tutuyor 
ve biliyor um,, hiç merak etmeyin, adım adım bu işi gerçekleştireceğim" oluyor. 
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Üzülerek söyleyeyim -ki, bu, memnun olduğumuz bir husus değil; çünkü, hepimizin bir 
hatasıdır- eğer bir Nikol Samson adında bir insan çıkıp da, 15 Temmuz 1974 yılında bu darbe
yi yapıp "Enosis" ilan etmeseydi ve gene eğer, o zaman, bumemleketin iki değerli evladı Hü
kümet başında bulunmasaydı, adamın politikası, onbir yıl olduğu gibi, devam eder ve nihaî 
amaçlarına ulaşırlardı. Bunu da gayet açıklıkla bilmem lazım. (ANAP ve RP sıralanndan al
kışlar) • ' 

Binaenaleyh, Rumu veya Yunanistan'ı memnun etmek, dolayısıyla, Avrupa Topluluğunun 
şart koştuğu Kıbrıs meselesini yolun Üstünden kaldırarak, Batı ile ve Avrupa Topluluğuyla iliş
kileri geliştirmek, Türkiye için bir hayaldir. Aslında Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna en ger
çekçi ve kesin olarak, bu şart kaldığı müddetçe Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmeyi dü
şünmediğinin ve Avrupa Topluluğuna girmek uğruna böyle bir millî davadan bir bedel öden
meyeceğinin açık bir şekilde ifade edilmesi lazımdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Daha bugün öğlen kendilerine hitap etmek imkânını bulduğum bir grup Alman profesör 
ve parlamenterine aynen şu ifadeyi kullandım : "Bu şart kaldığı müddetçe, biz, ilanihaye ve 
ilelebet topluluğun dışmda kalırız ve kalmalctan da rahatsız olmayız. Biz, bu konuda bedel 
vermeyeceğiz" (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, oynanan oyun, aslında -ki, beni bağışlasınlar ama- bir çocuğun 
bile göreceği şekilde gayet açıktır. Bütün olarak gerçekleştiremedikleri gayelerini paketler sek
ilinde ve en hassas noktadan, Maraş'tan başlamak suretiyle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 
Şimdi, bakınız, burasının tamamının aynı gün Birleşmiş Milletlere ve tabiatıyla Rumlara dev
redilmesi halinde, oraya gelecek olan 30-40 bin Rum, kuzeyin kalbine yerleşmiş olacaktır. O 
zaman, ikili bir bölge veyahut da bir federasyon tezi nerede kalır?! Bunu Kuzey Kıbrıs'ın kal
bine yerleşmiş bir şekilde nasıl yürütebilirsiniz?.. 

Buna mukabil, bir kısmî ambargo, Lefkoşa Havaalanının açılması... Peki, 40 bin Rum 
geldi, yerleşti, bir hafta sonra da Rum idaresi bunu tekrar kaldırdı, önledi... Ne yapılacak? 
Gelip de yeniden Maraş'ı işgale kalkacak ve 40 bin Rum'u mu kovacağız? Birleşmiş Milletler 
bizden çok mu taraf? Şimdiye kadar yaşadıklarımız ve Bütros Gali'nin her hareketiyle her yü
zünü ortaya koyduğu bir tecrübe-karşısında böyle bir vaade nasıl kanılabilir? Bunun teminatı 
nedir? Var mı bunun bir teminatı?. Kesinlikle yok. Peki, bu nasıl yüzde 85, yüzde 90, hatta 
yüzde 95'e kadar varan ambargonun kaldırılması olur? Magosa Limanı açılıyor mu, Gir ne Li
manı açılıyor mu, Kuzey Kıbrıs'a serbest girişler, turizm hareketi tümüyle serbest bırakılıyor 
mu? Hayır. Güneyde ve Lefkoşa Havaalanında, hepsi kendi kontrolleri altında olmak kaydıyla 
ancak yapılıyor. Buna mukabil, Kuzey Kıbrıs'ı tanımak var mı? Yok. 

Daha en son yapılan çok ağır bir muamele var. Her iki toplumun Sayın Lideri ve Sayın 
Cumhurbaşkanı Denktaş Amareki'ya gittiler. Sayın Clinton, Klerides'i kabul ederek yirmi da
kika görüştü. Sayın Denktaş?.. Birleşmiş Milletler, her iki toplumu eşit olarak görmüştür, niye 
kendisi kabul edilmedi? Bu muamelenin arkasını artık anlamak lazımdır. Yani, eğer, geçirdiği
miz bunca tecrübeye rağmen, hâlâ, Batı'ya hoş görünmek uğruna, ne mümkünse taviz vermek 
gerekir deniyorsa, bunun sonu yoktur. 

Kıbrıs'taki durumla bu kadar hassasiyetle ve yalandan ilgilenen memleketler, bütün mil
letlerarası anlaşmalara rağmen, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edercesine Ege adalarına yığıl
mış bulunan Yunan askerlerine, silahlandırılmasına karşı niye tepki göstermiyor? Lozan'da bu 
var, 1947 Paris Antlaşmasında var, Londra Antlaşmasında var, Türkiye'nin güvenliği bakımın
dan buralar silahlandırılmaz diye; ama bu adalar 1963'ten beri silahlandırılmıştır. 
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Türkiye'nin yaptığı ne oldu 20 Temmuz 1974'te? Milletlerarası anlaşmalardan çıkan hak
kını kullanmak... O zaman, Sayın Hükümetin talebiyle bütün dünyayı dolaştık, herkes haklı 
buldu; bütün dünya "bu müdahale kaçınılmazdı, sizin için bir vecibeydi" dedi. Peki, bu komp
leks niye? 

Bazı çevrelerin, Ankara'dan, hem de en yüksek seviyeden, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın uz
laşmaz imajını değiştirmek... Neremiz bizim uzlaşmaz? Peki, aynı çevreler -iç veya dış- 1963'ten 
1974'e kadar, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan mezalime, insanlık dışt hareketlere karşı niye imajı 
düşünmediler, niye bunları dışarıda söylemediler veya niye bugünkü 5 büyük devlet o zaman 
devreye girip de o gelişmelere, o zulme son vermedi, o insanlara sahip çıkmadı?! Neden çıkma
dı? Çünkü, o insanlarla bugün Bosna'da katledilen 200 bin insan, sürülen 2,5 milyon insan, 
kalanların da katledilmesi yolundaki planların ikisi de aynı kaynaktan çıkmaktadır, aynı dine 
mensupturlar da ondan. (ANAP, DYP ve RP sıralarından alkışlar) Yani herhalde, bunu gör
mesi için insanın gözüne 200 vatlık bir lamba tutmak gerekmez. Bunu görmek lazım. 

Şimdi, ben Batı'sız yapamam, iyi geçinmek lazımdır... Bu, otuz kırk yıl önceki bir idarî 
.ve siyasî felsefenin icabıdır. Bugünkü Türkiye, onbeş yıl önceki Türkiye de değildir. Bugünkü 
Türkiye, ekonomik bakımdan, askerî bakımdan, siyasî bakımdan ve bilhassa demirperdenin 
yıkılmasıyla dünyaya açılması bakımından siyasî ve kültürel hinterlandı genişlemiş, gücü bü
yük bir memlekettir. Bugünkü Türkiye "hayır" diyebilecek bir memlekettir. Aslında dış dünya 
bizden korkmakta, bunların üzerine fazla gidildiği zaman çok fena teper, "Hayır" derler diye 
çekinirken, biz, onlar üstümüze geldikçe gerilemekte ve ûdeta adım adım -artık sathı müdafaa 
da kalmadı, hiçbir müdafaa kalmadı- vere vere, nereye kadar vereceğiz, nasıl yapacağız bu işi?.. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet; bu işte, bir yerde "Hayır" demek lazım! Daha ön
ce, bir vesileyle yüksek huzurlarınızda arz ettim, Japon Sony müessesesi direktörü Akio Mori-
ta'nın bir kitabı var, "Hayır Diyebilen Japonya" diye. "Canımıza tak etti artık. Bu kadar bü
yük ekonomik güç olmamıza rağmen, hâlâ bizi *yes m e n > (evetçi) olarak görmeye devam ede
meyeceksiniz. Japonya 'hayır' diyecektir bundan sonra" diyor. Türkiye de "Hayır" demelidir; 
sesimiz gürdür, yüksektir ve gücümüz de vardır. Bunu demeden; aman, uzlaşın; aman, sakın 
kızmasınlar, 5'i sizi çağırıyor mu, gidin önlerinde hesap verin; 14'ünde bir ültimatom şeklinde 
sizi sıygaya çekmek ve şartlı olarak "ya kabul edersin yahut da bu iş biter" demek karşısında 
"ona da, git efendim, ama mutlaka git" denmedi mi son olarak? 

Çok üzücü bir şeyi daha size arz edeyim : Kuzey Kıbrıs Türk Parlamentosundan kardeş 
meslektaşlar geldi. Kendileriyle bütün siyasî partilerin temasları oldu. Bize bir ifadeleri oldu 
ki, bu, bana çok dokundu ve üzdü. Diyor ki: "Anlaşılan, bu meseleler ve gelişmeler hakkında 
bizim bildiklerimizi siz bilmiyorsunuz, hükümetiniz size bu konularda bilgi vermedi" (RP sı
ralarından "Doğru" sesleri, alkışlar) 

Bu çerçevede şu hususu arz edeyim, bağışlasınlar : Sayın Cumhurbaşkanının Ankara'ya 
geleceği gün, bu paketle ilgili Gali Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde değil veya Sa
yın Başbakan Vekili tarafından, Türk kamuoyu önünde değil, kendi siyasî partilerinin grubun
da açıklanmıştır. Bunu öğrenmeye bizim de hakkımız var, bu Yüce Meclisin hakkı var ve Sayın 
Denktaş'la görüşmelere başlamadan önce, bunu açıklamak ve bir nevi kamuoyu oluşturmak, 
herhalde, Sayın Denktaş'a bir sıcak "hoş geldiniz" olmuyor efendim. Bu bakımdan da üzül
düğümüzü belirtmek istiyorum. 
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Şimdi yapılan, aslında gariptir. Batı'nın da işine çok yarayacak şey, Kuzey Kıbrıs ve Türk 
kamuoyunu bir nevi şartlandırmak ve oluşturmak. Bazı çevreler bunu büyük bir hararetle de 
yürütmeye çalışmaktatır. Aslında bugün televizyonun kapatılmasının arkasında da bu düşün
ce vardır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Kimin hakikatini kimden gizleyeceğiz efendim?! 
Kimin malını kime veriyoruz?! 

O noktaya gelmiş ki, bir Kuzey Kıbrıs sayın milletvekilinin isyanı var : "Bunu siz aldınız, 
verecekseniz siz verin" diyor Türkiye'ye. Bunu söylettirmek mi lazımdı?.. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkıyla Türkiye arasında bir güven bunalımı yaratma
ya kimsenin hakkı var mıydı?.. Yok efendim. 

Şimdi, bir başka iddia daha var : Güvenlik Konseyi 5 daimî üyesinin önüne çıkmak yo
lundaki talepler vaki olduğunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın tnan, 5 dakika daha süre veriyorum efendim. 
Buyurun. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Lütufkârsınız. 
Tereddüt gösterilmesi üzerine, bir sayın bakanın dışarıda bulunduğu bir başkentte -galiba 

Kopenhag telefonla devreye girerek dediği: "Aman, gidin, sakın bir olay çıkmasın''dır. Bunu 
dinleyin : "Olay çıkmasın, olay çıkmasın..." Bu, Türk dış politikasının son, belki yedi sekiz 
senelik dönemin bir büyük şahsın önderliğindeki -parantez hariç olmak üzere- kırk yıllık bir 
disiplinidir : "Olay çıkmasın, aman olay çıkmasın, aman bize kızmasınlar, bize alınmasınlar..." 
Peki, onlar her gün bize karşı haksızlık yapıp da her gün olay çıkarırken niye biz onlara sesimi
zi çıkarmayalım, neden?! Bu kompleksten çıkmak lazımdır. Aslında uzlaşmaz imajı yıkmak 
da, bir kompleksin ifadesidir. Bu beyan burada yapılmıştır ve en yüksek seviyede yapılmıştır. 
Bu, hem,kendimizdeki bir kompleksin ifadesidir, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Hükümetine bir 
kompleks vermektir. "Vani, "Siz uzlaşmamak suretiyle bizi zor durumda bırakıyorsunuz; biz 
sizin faturanızı vermeye devam ediyoruz" şeklinde... tki kardeş devlet arasında pek bağdaşma
yacak ve bağışlanamayacak bir tutumdur efendim bu. 

Eğer bu konular bu Yüce Meclisin önüne sık sık gelmiş olsaydı, Sayın Hükümet, ara sıra 
demokrasiyi de hatırlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bütün siyasî partilerin görüş-. 
lerini almak, dolayısıyla Türk kamuoyuna gitmek ihtiyacını hissetse, zannederim bu hataların 
çoğu işlenmezdi, bu gafların çoğu tekrar edilmezdi. 

Tekrar edilmesinden, biz, muhalefet olarak memnun muyuz?.. Hayır, üzülüyoruz. Kaç defa 
tekrar ettik : Dış konularda, millî davalarda biz, bilgi verildiği ve ikna edildiğimiz zaman hü
kümetin arkasındayız. Biz, dış politikayı, millî yönüyle görüyoruz ve görmeye devam edecek 
ve götüreceğiz, tyi, ama bize bilgi verilmezse, Parlamento devre dışı tutulursa, Dışişleri Komis
yonu devre dışı tutulursa, siyasî liderler devre dışı tutulursa; o da ancak rica minnet ve davetle 
gelip de size gazete sayfalarındaki bazı bilgileri vermekle yerinirlerse, nasıl olacak bu iş? Ken
dileri dışarıda nasıl güçlü olurlar? 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Millet de devre dışı. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Kendileri nasıl güçlü olurlar? Şimdi, gelin de evvela, bu 

kadar demokrasi havarisi ve şeffaf demokrasi şampiyonları biraz şu demokrasiyi uygulasınlar. 
Bu Parlamento sadece Sayın Hükümetin istediği zaman toplanıp da parmak kaldırarak, onla
rın istediği tasarıları geçirme Meclisi değildir; danışma Meclisidir, denetleme Meclisidir. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 
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Millî meselelerin birlikte yürütülmesi meselesi.. Çünkü, bu Hükümet bu Meclisten çık
mıştır. Bu Hükümetin bütün gücü, Millî İradeyi temsil eden Meclisin verdiği güvenoyundan 
çıkmaktadır. Bir kere, güvenoyunu aldıktan sonra sırtını çevirip, Meclisi, herkesi devre dışı bı
rakıp, kamuoyunu devre dışında bırakıp ve devletin televizyonunu, devletin millî menfaatları 
değil, maalesef, siyasî propaganda ve imaj aracı haline getirdiğiniz zaman; sistem hasta olmu
yor mu, rahatsız olmuyor mu, hep beraber savunmaya çalıştığımız demokrasi bundan yara al
mıyor mu ve dışarıdan bunların görülmediğini mi zannediyorsunuz?! 

Dışarıdaki baskılar neden direkt olarak ilgili devlet adamlarına yapılıyor? Çünkü; bili
yorlar ve maalesef inanıyorlar ki, karar onlarda biter, yani kararın burada biteceğine inanıyor
lar da ondan. 

Şimdi, burada takınacağımız tutumuzla, kararın burada bittiğini bütün dünyaya göster
memiz lazımdır ve bu toplantı sonunda, siyasî partilerin uzlaşacağı bir metinle, bunun böyle 
olduğu ve Türk Hükümeti üzerine baskı getirmekle hiçbir yere varamayacaklarını bildirmek 
lazımdır. Amerikan Dışişleri Sayın Bakanının buraya gelmeden önce bunu bilmesinde fayda 
vardır. Eğer, yeniden bir Kıbrıs baskısıyla gelirse; Türk - Amerikan ilişkilerinin; 1964 Johnson 
mektubu, 5 Şubat 1975 - 1978 Eylülüne kadar süren ambargo, 2 sene önceki Ermeni karar ta
sarısındaki uğradığı yaralar gibi yeni bir yara alması ve soğuk döneme girmesi bahis konusu
dur; ama, bunun benim söylememden önce Sayın Hükümetin söylemesi lazımdır, gelmek iste
yen Sayın Bakana. Geçici iş görmekle görevli Hükümetsiniz ve o da, günübirlik ve çalışma 
ziyareti... Neyin üzerinde çalışacaksınız?.. Ne vaadi alacaksınız?.. Böyle bir Sayın Hükümetin, 
pazar akşamı görevi tümüyle bitecek olan Sayın Hükümetin; Türkiye'nin geleceğini ipotek al
tına almaya ve angaje etmeye hakkı var mıdır? Yoktur. Bunu kendileri de bilirler, benden de 
iyi bilirler. 

Onun için, geliniz, bu meseleleri, bir parti açısından değil, konuları birbirimizden kaçır-N 

mak olarak değil, birbirimizi itham etmek veya hakikat dışı bazı beyan ve vesilelerle iknaya 
çalışmak değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Toparlayabilirseniz memnun olurum. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Kuzey Kıbrıs üzerinde içeride ve dışarıda işaretler ver

mek, temayülü değil; ama, bu meselenin millî bir mesele olduğunu, hepimizin, hatasıyla, seva
bıyla birlikte yürütmemiz gerektiğini, Türkiye'nin, tarih boyunca, maalesef, birçok dönemde 
vere vere geldiği ve bundan sonra artık verecek hiçbir tavizi bulunmadığını ve hatta gerekirse 
uğradığı haksızlıklar mukabilinde taviz isteyebilecek güce kavuştuğunu da söylemek lazımdır. 

Söyler misiniz; bu topraklar ne zaman Yunan toprağı oldu, Rum toprağı oldu?!. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) Hiçbir zaman olmadı. Eğer orada bir Rum mevcudiyeti varsa, Os
manlı İmparatorluğunun müsamahası neticesinde olmuştur. Geliniz,.Türkiye'yi ikinci bir Gi
rit faciasına uğratmayalım değerli milletvekilleri. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inan. 
Grupları adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu sözcüsü, Genel Baş

kan, Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakari'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Erbakan. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin kıymetli temsilcisi kardeşlerimiz; hepinizi hürmetle, muhabbetle selam
lıyorum. 

Bugün, 10 Haziran 1993... Türkiye Büyük Millet Meclisinde tarihî bir oturumu yapıyo
ruz; baş millî meselemiz olan Kıbrıs konusunu görüşüyoruz; Kıbrıs konusu hakkında bir genel 
görüşmenin gündeme alınıp alınmaması konusunu müzakere ediyoruz. Böyle önemli bir ko
nuda sözlerime başlarken, her şeyden evvel, Sayın Rauf Denktaş Beyefendiye, burayı teşrifle
rinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum; kendilerinin bu Mecliste konuşmalarına fırsat hazır
lamış oldukları için, bu imkânı verdikleri için Meclisimizin kıymetli Başkanı Sayın Cindoruk'u, 
hem tebrik ediyorum hem de kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü, görünen gerçek odur 
İd, var veya yok olduğu belli olmayan bu Hükümet, maalesef... (RP ve ANAP sıralarından 
allaşlar) Maalesef, bu olayı, görüldüğü gibi, milletten de, Meclisten de saklı olarak yürütmeye 
kalkışmaktadır. 

ünce, nerede TRT? Bu TRT'nin, şu anda, böyle bir millî meseleyi millete duyurmaktan 
daha mühim hangi işi var Allah aşkına?! (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Hariciye nerede? 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Doğru; Hariciye nerede? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — öbür taraftan, nerede bizim Hariciye memurla

rımız? Nerede bu hariciyecilerimiz? 
ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Seyahatte! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hariciye mi, Türkiye Büyük Millet Meclisine 

yön verecek; yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortaya çıkan fikirler mi, Hariciyeye yön 
verecek? (RP ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu sözü buraya yazmak bir şey ifade etmez; "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" sö
zü gerçeğe geçirilmelidir, tatbikata geçirilmelidir; millet olarak bir numaralı meselemiz budur. 

Türkiye'yi kim yönetiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi mi; yoksa, bugün Hariciyeyi bu
raya göndermek ve TRT'den de bunu yayınlatmamak suretiyle, dış güçleri memnun etmek is
teyen başka bir güç mü Türkiye'yi yönetiyor? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Ondan dolayıdır ki, bu davranışlara karşı milletin hakkını koruyan, Meclisin hakkını ko-. 
rüyan Sayın Başkana tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunmayı elbette çok önemli bir vazife say
mış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, önce, bir defa, bulunduğumuz nokta, hakikaten, bugüne ka-
darki yanlış politikaların ortaya getirmiş olduğu vahim bir noktadır. Bulunduğumuz nokta, 
benden önce konuşan arkadaşlarımız tarafından tarif edildi ve kıymetli milletvekillerimiz tara
fından da çok iyi bilinmektedir. 

Birleşmiş Milletlerde, 1975'ten beri, toplumlararası müzakereler yapılmaktadır. Bu 
müzakereler için üç temel prensip bugüne kadar benimsenmişti : Bir tanesi, Ada'da siyasî 
bakımdan eşit iki topluluk vardır. İkincisi, bu müzakereler tamamen hür iradeyle yapıla
caktır; iki taraf arasında, bu müzakereler esnasında meseleler görüşülecek ve fakat meseleler 
bir bütün olarak karara bağlanacak; görüşülecek, en sonunda ortaya çıkmış olan tabloya "evet" 
veya "hayır" denecek; hiçbir mesele, bir parça olarak ele alınmayacak. Üçüncü bir temel pren
sip de, varılmış olan sonucun, mutlaka, Ada'da yaşayan her iki toplumun tasvibine sunul-
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cun, mutlaka, Ada'da yaşayan her iki toplumun tasvibine sunulmasından sonra ancak bunlar 
yürürlüğe girecek. Bu üç tane prensip, yıllardan beri, temel prensipler olarak gelmiştir ve Perez 
de Cuellar zamanında da bu prensiplere büyük bir titizlikle dikkat edilmiştir. 

Ancak, ne var ki, şu meşhur Butros Gali ne zaman ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
liğine geldi; görüyoruz ki, bu Mısırlı Kıpti Ortodoks papazı, bir yandan... (RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) Bir yandan, İsrail'in işgal ettiği toprakları haksız tecavüzlerini bütün komşu 
ülkelere kabul ettirmek için uluslararası müzakereler tezgâhlarken; öbür taraftan, Libya, Irak 
gibi Müslüman ülkelere haksız tahribatlar yaptırdı; diğer yandan, Bosna'daki katliamı seyredi
yor, teşvik ediyor; Azerbaycan'daki katliamı seyrediyor, teşvik ediyor; şimdi, bütün bu fesatlar 
yetmiyormuş gibi, ondokuz yıldan beri huzur içerisinde oturulan Kıbrıs Adasına da fesat sok
mak için bütün gücüyle çalışmaktadır. 

tşte, böyle bir insan... Babası, nasıl Osmanlı Devletini parçalamak için, İngilizleri mem
nun etmek için Islamlara sayısız düşmanlık yaptıysa, onun oğlu, babasından daha ileri gitmek 
için bütün bu zulümleri bilerek yapıyor; o 5 tane ülkeyi dahi Sayın Rauf Denktaş'ın karşısına, 
o tezgâhlayıp getiriyor, kendi kendine birtakım oyunlar çeviriyor. Tabiî, bütün bunları, Ameri
ka başta olmak üzere dış güçlerin desteğiyle yapıyor. 

Şimdi, bu prensiplerin hepsini bir tarafa atmış, kendi kendine birtakım tabirler uyduru
yor; mesela, "güvenlik artırıcı önlemler" diyor... Şu tabire bakın!.. 

Şimdi, Rumlar Magosa Kalesinin dibine gelecek; bunun adı "güvenlik artırıcı önlem" ola
cak!.. Rumlar bizim bölgeye istediği gibi gelip girecek; bunun adı da "güvenlik artırıcı önlem" 
olacak!.. Düşünceler zinciriymiş, mini paketmiş!.. Bunların hepsi uydurma laflar. Bu kabil lafları 
uydurarak, aklı sıra, baskı ve zorla, birtakım tavizleri kopartıp Rum tarafına vermeye çalış
maktadır. 

Bir defa, bu adam Ortodokstur; Yunanlılar ve Rumlar da Ortodokstur. Bu adamın karde
şi zaten Yunanistan'da oturmaktadır. Zaten bu adamın kardeşi Vasiliu'nun ortağıdır; zaten kar
deşinin hanımı Rum'dur. Bu adamdan ne bekliyorsunuz siz Allah aşkına?!.. (RP sıralarından 
alkışlar) ^ 

Birleşmiş Milletler; eşit Butros Gali, eşit Hıristiyanlık, eşit Ortodoksluk, eşit Rum, eşit 
Vasiliu demek; işte bu kadar basit... "Birleşmiş Milletler" dediğiniz teşkilatın kendisi zaten 
Butros Gali'nin elinde ve Rum demektir. 

Bütün bu gerçekler önümüzde dururken, şimdi, baskılarla, çocuk aldatırmış gibi, bize en 
büyük hakaret yapılıyor; bu, büyük bir hakarettir. "Efendim, siz çocuksunuz, aklınız ermez, 
bunda sizin büyük menfaatiniz vardır, bunu kabul etmeniz gerekir, hem de şu güne kadar!..." 
E, bırak da, bizim menfaatimiz varsa, bu menfaati biz görelim yahu!.. Bizim menfaatimizi 
ille siz göstereceksiniz öyle mi?!. 

Şimdi, Sayın Bakan, buraya geldiler ve "biz asla baskıya taviz vermeyiz" dediler; ama, 
siz çelişki içindesiniz. Bu nasıl baskıya taviz vermemek?! "Müzakereler kesilmesin aman ha!.." 
dediniz mi, her türlü baskıyı, hakareti kabul ediyorsunuz demektir. Bu, çelişkidir. Onun için, 
böyle bir hakaret karşısında, elbette bu müzakerelere gidilmez. 

Şimdi bakınız, gerçek şudur : Bu Birleşmiş Milletlerin temelinde -bilirsiniz, biz her zaman 
meseleleri ana meseleye getiririz- şu yatar : Hitler zamanında Yahudilere yapılmış olan zulüm
ler karşısında, "İnsan haklarını korumak için öyle bir düzen kuralım ki, bu zulüm yapılmasın" 
denmiş ve âdeta, Hitler'e karşı olan fikirleriyle bu Birleşmiş Milletler kuruldu. Aradan za-
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man geçti; şimdi, bir de bakıyorsunuz ki, Birleşmiş Milletlerin kendisi Hitler olmuş!.. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Hitler'in Avusturya'yı ilhak ederken verdiği ültimatomu okuyun; Maraş'ı ilhak için bize 
verilen bu talimatı da aynı o ültimatom gibidir. Bu Butros Gali, Hitler'den ders alıyor!.. (RP, 
ANAP, CHP sıralarından alkışlar) 

Hem "baskıyı kabul etmeyiz" diyorsunuz; hem de "sakın ha müzakereyi kesme, git ora
da otur" diyorsunuz!.. 

Bakın, işte, Sayın Cumhurbaşkanı teşrif ettiler, gözümüzün önünde "bize baskı yapıyor
lar, tahammül edemeyeceğimiz muameleler yapıyorlar" diyor. Nasıl "git" dersiniz?!. "Gitme" 
demeniz lazım. Bunu siz söylemiyorsunuz; ama, bu milletin temsilcisi olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak biz söylüyoruz: Gitme Sayın Rauf Denktaş. (RP sıralarından alkışlar) 
Bu şartlar altında, gidilmez, bir okul çocuğu gibi. 

Sayın Rauf Denktaş orada diyor ki, "yahu, bizim en büyük dinî bayramımız gelmiş. Sizin 
Noeliniz gelse, siz ne yaparsınız? Kaldı ki, bakın, Türkiye'de.hükümet yok. 21 Hazirana kadar 
bana iki üç hafta izin verin de gideyim" Bir okul çocuğunun okul müdüründen izin istemesi 
gibi âdeta!.. "Hayır, 21 Hazirana kadar olmaz, bir hafta içerisinde geleceksin!.." 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Bizimkiler ne diyorlar? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siz, böyle bir muameleye nasıl tahammül edi

yorsunuz, hayret ediyorum!. Allah'a şükür ki, varlığınızla yokluğunuz arasında bir fark yok!.. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Hani, bu Birleşmiş Milletlerin temel esası şelf determinasyondu?.. "Toplumlar, kendi ka
derlerini kendileri tayin edecekler..." Bunların bir numaralı esası budur. İşte toplum; niçin kendi 
kaderini kendisinin tayin etmesine fırsat verilmiyor da, tam tersine, "biz ne istersek onu 
yapacaksınız" deniyor?! Hayır; bu baskılara tahammül etmenin imkânı yoktur. Bu teklifin 
ortaya getirilmiş olması, önümüze konulmuş olması, bizim milletimize, Kuzey Kıbrıs halkına 
yapılmış olan bir hakarettir ve "Siz menfaatinizi bilmezsiniz, bunda sizin büyük menfaatiniz 
var; siz akılsızsınız, aklınız ermez; gelin, büyük sözü dinleyin, bizim dediğimizi kabul edin" 
edaları da, ayrıca ikinci bir hakarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, buraya niye geldik, bu hale neden düştük?.. Çünkü, tam 
19 seneden beri, Refah Partisi olarak, millî görüş olarak söylediklerimize uyulmadı. Biz, Kıb
rıs Barış Harekâtını yapan millî görüş zihniyetinin mensuplarıyız. Biz, Kıbrıs Barış Harekâtını 
yaparken, daha baştan, Rum milletini ve bütün tarihimizi bildiğimiz için, "Bütün Kıbrıs'ı ala
lım ve ancak anlaşma yapıldıktan sonra -çünkü, Ada tarihen bizimdir- 'buyurun, size âlice
naplık gösteriyoruz, kendi işinizi kendiniz görün' diye Ada'nın bir kısmına müsaade edelim. 
Hiç değilse, Peygamber Efendimizin (A.V.) halasının metfun olduğu Larnaka mutlaka 
alınmalıdır" dedik. Ancak, ne yazık ki, bir koalisyon hükümetinde olduğumuz için, istedikle
rimizin hepsini kabul ettiremedik. 

İkinci bir önemli ve ilk temel fikrimiz de şuydu : Biz, ilk andan itibaren "Kıbrıs'ta bağım
sız bir devlet kurulacaktır" dedik. Bu "federe devlet, medere devlet" lafları, taklitçilerin çı
kardıkları bir sözdür. İşte, bu hatalı sözden, ondokuz senedir inim inim inliyoruz. Unutmayın 
ki, taklitçilik, aynen bir kanser gibidir. Bir defa Batı taklitçisi zihniyeti aşılandı mı, bu hasta
lıkların hepsi birbiri arkasına çıkar gelir. 

Bizim, ondokuz yıldan beri davranışımız açıktır. Bizim, Kıbrıs meselesi diye bir mesele
miz yoktur. Kıbrıs meseli diye tek bir mesele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini manen ve 
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maddeten güçlendirmek ve bütün dünya ülkelerine tanıtmaktır. Ne yazık ki, ondokuz seneden 
beri Türkiye'deki taklitçi zihniyetli yönetimler, hep, Batı'yı memnun edeceğiz diye çırpındılar 
durdular. Federe devlet kuracağız diye yapılmış olan pırçınmaların onda biri, Müslüman Ülke
ler başta olmak üzere, diğer ülkeler tarafından Kıbrıs'ın tanınmasına harcansaydı, bugün bu 
feci hallere düşülmemiş olurdu. (RP sıralarından alkışlar) 

Refah Partisi olarak biz, Türkiye'de vatanımızı nasıl bölünmez bir bütün olarak kabul edi
yorsak, Kıbrıs da, bizim ikinci vatanımızdır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de, aynen, bö
lünmez bir bütün olarak kabul ediyoruz; Türkiye bölünmez de Kıbrıs bölünür mü?.. (RP sıra
larından alkışlar) Bu toprak verme işini nasıl buralara getirip konuşabiliyorsunuz!. Kimsenin 
gücü buna yetmeyecektir. \ 

( Muhterem arkadaşlar, şimdi bakınız, işaret ettiğim gibi, önce, daha ilk andan itibaren Maraş 
bölgesinin iskân edilmemiş olması -biz o hükümetteydik- bize haber verilmeden yapılmıştır. 
Bunu kaç defa açıkladım; Anayasaya da aykırıdır. Çünkü, çok iyi biliniyordu ki, bize haber 
verilseydi, biz buna asla müsaade etmezdik. Anayasada, bütün bu konulardan Bakanlar Kuru
lunun sorumlu olduğu sarahaten yazılıdır. Aynı hükümette olduğumuz halde, bizden gizli ya
pılmıştır. Onsekiz senedir bunun acısını çekiyoruz; çünkü Maraş'ı iskân etmemek demek, ke-
dinin önüne ciğeri asmak demektir. Ondokuz seneden beri Rum.oradan başlayıp yemek istedi, 
istedi, istedi. Şimdi Klerides -daha pratik zekâlı bir adam- "tamam, buradan başlayın" diyor. 
Hadise budur. 

İkinci önemli bir hata, bugüne kadar "federe devlet" diye yanlış bir lafın kullanılmış ol
masıdır. 

Bundan başka, üçüncü bir önemli husus da şudur : Biz, ilk günden beri "bağımsız devlet 
kurulmalıdır" dediğimiz halde, ancak on yıl sonra bizim söylediğimize gelinmiştir. Gelinmiş
tir; ama, ne yazık ki, Kıbrıs bağımsız devletimizin tanıtılması için maalesef hükümetler hizmet 
etmemiş; tam tersine, tanınmasına mani olmuştur. İşte, açık ispatımız ortadadır: Rahmetli Zi
ya ÜI Hak, Pakistan'da basın toplantısı yaptı, "gideceğim, Kıbrıs'ı tanıyacağım" dedi; buraya 
geldi; hemen kapalı odaların içine aldılar, "aman, sakın tanıma" dediler; "peki, siz böyle isti
yorsanız, ben de tanımayayım" dedi. Bir profesörler heyeti gidip, "peki, neden siz Pakistan 
olarak Kıbrıs'ı tanımadınız?" dedikleri zaman ayağa kalkarak dediği söz şudur : "Ne diyorsu
nuz siz Allah aşkına! Biz kaç defa bunu talep ettik, sizinkiler mani oldu. Şu anda kabul edin, 
biz şu anda yine tanımaya hazırız." 

Kaldı ki, Tataristan Meclisi Kıbrıs'ı tanımıştır.1 Kıbrıs'ı tanıyan bir Müslüman ülke olduğu 
için, yalnız Refah Partisi, Tataristan Meclisini ve Cumhurbaşkanını tebrik etti. Maalesef, biz
den başka, ne diğer partilerden ne bizim Hükümetten, Tataristan'ın bu tanıyışına kar$ı tek bir 
alaka gösterilmemiştir. ' 

Ondokuz yıldan beri; taklitçi zihniyetin yaptığı en büyük hatalardan birisi de şudur : Bu
güne kadar, bakiniz, mesela 29 ekim 1992'de, Müslüman Türk cumhurbaşkanları davet edili
yor Ankara'daki toplantıya, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş 
Bey, bu toplantıya davet edilmiyor. Bu nasıl iştir Allah aşkına?!. (RP sıralarından alkışlar) New 
York'ta müzakereler yapılıyor; asıl onu, şeref misafiri olarak alıp, başımızın üzerinde taşıma
mız lazım gelirdi; sanki böyle bir devlet yokmuş muamelesi yapılıyor. 

Yine bu Hükümete dönüyorum ve sesleniyorum: Siz, niçin, bizim Türkiye olarak resmen 
tanıdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiği za-
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man, diğer cumhurbaşkanlarına yaptığınız protokol muamelesini yapmıyorsunuz; neden?.. (RP, 
ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) Niçin, Sayın Cumhurbaşkanı karşılamaya gitmiyor; ni
çin, askerî merasim yapılmıyor? Neden?.. Çünkü siz, bu Meclisin, bu milletin kararını hiçe 
sayıyorsunuz. 

Bnçün TRT'yi buraya getirmeyen güç kimse, Hariciyeyi buraya getirmeyen güç kimse, Sa
yın Rauf Denktaş'a gereken protokolü tatbik etmeyen de aynı güç. (RP sıralarından alkışlar) 
Ama, bu gücün milletle bir alakası yok. , * 

öbür taraftan, bugüne kadar, Amerika'da, Kıbrıs, maalesef hep iç politika meselesi yapıl
mıştır; Hükümetlerimizin hiçbirisi buna bir reaksiyon göstermemiştir; tam tersine, hep, baskı
lara boyun eğileceği intibaı verilmiştir ve hatta, Kıbrıs'ın bizim ekonomimizde bir büyük yük 
olduğu (!) -şu söze bakın- ve Kıbrıs'ın bizim için bir handikap olduğu(l) şeklinde sözler söyle
mişlerdir. Du sözler nasıl söylenir?.. Kıbrıs, bizim için bir büyük şereftir. (RP sıralarından al
kışlar) Orada bir kardeş ülkemiz var. "Efendim, yılda 200 milyon dolara mal oluyor" deniyor; 
2 milyar dolara mal olsa ne olur?.. Kıbrıs bize, 1570 yılında 40 bin şehide mal olmuştur, 40 
bin şehit!.. (RP sıralarından alkışlar) Unutmayalım ki, o milyarlara, ancak o şehitlerin yüzü 
suyu hürmetine sahip olabiliyoruz. 

Bundan başka, verilen son beyanlar bile gözümüzün önündedir. Efendim, bizim işimiz 
değilmiş Kıbrıs!.. Kimin işiymiş?.. Beş büyüklerin işiymiş!.. Demin, kıymetli arkadaşımız te
mas etti; ayrıca üzerinde durmuyorum. 

Takip edilmek istenen politika, "Kıbrıs'ı ver, AT'a gir" politikasıdır. Ne arıyorsanız şu 
AT'ın içinde?! Allah'a şükür ki, almıyorlar sizi; çok şükür... '' > 

öbür taraftan, kapalı odalarda, hep "biz kanşmıyormuş gibi gözükelim; ama, siz gidip 
de verin" diye, siz, Kıbrıs yöneticilerini o istikamette iteliyorsunuz: çünkü, milletten korkuyor
sunuz; çünkü, Refah Partisinden korkuyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) Her toplantıya gi
derken de, "aman olay çıkarmayın, aman kabul edin, aman aramızı muhafaza edin" diye tel
kin ediyorsunuz. 

tşte, bütün bunlarla, Türkiye'ye en büyük kötülük yapılıyor. Biz biliyoruz ki, Kıbrıs yöne
ticileri, "aman Türkiye'ye bir zarar gelmesin" diye tir tir titriyorlar. Elbette bu, onların inanç
larının gereğidir, buna çok büyük saygı duyuyoruz; ancak, bizim yöneticilerimizin verdiği tali
matlar, Türkiye'ye fayda getirmiyor, Türkiye'ye zarar getiriyor, tşte, bu tatbikattan dolayıdır 
ki, gele gele bugünkü noktaya geldik. 

önce, bir defa, karşımızdaki olayın asıl mahiyeti, Clinton'a seçim diyeti ödemektir. Clin-
ton, Rum lobisinden oy alırken, elbette "bunun karşılığını size ödeyeceğim" dedi; karşılık, bi
zim sırtımızdan çıkacak. Hazır, Türkiye'de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Erbakan. > •' 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, zamanla ilgili bir husus mu bu? 

Yoksa... 
BAŞKAN — Efendim, 20 dakika dolunca, mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıl

dı; bendeniz sürenizi 5 dakika daha uzattım. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağ olun, teşekkür ederim. 20 dakika ne çabuk 

geçmiş!.. (Gülüşmeler) Ama, inşallah bu önergeyi gündeme alacağız ve enine boyuna konu
şacağız. 
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Getirdikleri teklif, çocuk >aldatmacasıdır; Maraş verilecekmiş de, buna karşılık Lefkoşa 
Havaalanını açacaklarmış!.. Maraş'taki otellere, siz, turisti, zaten Lefkoşa Havaalanından ge
tireceksiniz. Esasen, Lefkoşa Havaalanı yolu kesildiği zaman, bizim Ercan Havaalanı kapana
cak; çünkü, birbirine yakın ild tane havaalanının sinyalleri birbirine karışacak; bizim nefes bo
rumuzu keseceksiniz. Maraş'ı duvarın dibine kadar, Magosa Kalesinin dibine kadar istiyorsu
nuz, Magosa Limanını da ele geçireceksiniz!.. Sözde bize taviz diye verdikleri şey, ayrıca, bize 
atılan en büyük -tabirimi mazur görürseniz- kazıktır. Bunları getirmişler, "sizin aklınız ermez, 
bu dengelidir" diyorlar!.. Onun için, getirdikleri teldif, bir hakarettir. 

Buraya KKTC uçakları inmeyccekmiş; çünkü, KKTC'nin tanınmasına yol açarmış!.. Pe
ki, KKTC'nin pasaportu geçecek mi? Geçmeyecek. Ne olacağı, hiçbir şey belli değil; ama, "sa
dece prensip olarak kabul edin, gerisi kolay" deniyor. Elbette böyle bir şey kabul edilemez; 
çünkü, biz Rumu biliyoruz, 

Şu anda dahi Rumlar, Londra'da yirmiyedi ayrı sahada Bizans çalışması yaptırıyorlar. Bi
zans müziği, Bizans mimarîsi, Bizans'a... Niçin? Çünkü, bu yaz ayından itibaren bir Bizans 
programı açacaklar. 

Bunlann hedefi, sadece Maraş değil, Kıbrıs dep; bunlar, bütün Anadolu'yu istiyorlar; 
bunlann "megalo idea" dedikleri budur, okul kitapları budur... 1896'da yaptıkları haritalarda 
gösterdikleri gerçekler bunlardır. 

Şimdi ilk adım olarak, patrik Türk tebaası olmasın diye bu yaz kampanya başlatacaklar. 
Adım, adım, adım, adım ne yapmak istedikleri çok bellidir. Ondan dolayıdır ki, bunlara ke
sinlikle taviz verilemez. "Efendim, verelim de huzur bulalım." Ne huzuru?! Verdiğimiz zaman, 
daha çoğunu isteyecekler; daha çoğunu, daha çoğunu, daha çoğunu isteyecekler! Bu sebepten 
dolayı, hiçbir taviz verilemez. 

Kim, kimin malım, kime, hangi hakla verecek? Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, kimse
nin, Kıbrısta zerre kadar taviz vermeye hakkı yoktur; çünkü, şehit kanıyla alınan vatan toprağı 
parayla satılamaz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir kere daha bu gerçeğe işaret ettikten sonra, şimdi bu durum karşısında ne yapmamız 
lazım: 

önce, Kıbrıs meselesi, bir milR meseledir. Zaten, ortada bir Hükümet yoktur. Birinci Bü
yük Millet Meclisinde olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Metlisi mutlalca bu meseleye sahip 
çıkmalıdır. 14 Hazirana kadar mühlet verilmiş. Biz, bugün mutlaka, Meclis olarak bir bildiri 
yayınlamalıyız. Çünkü, bundan sonra, genel gttrüçmeyi bir hafta Sonra yaptığımı? zaman, o 
tarih gelip geçecek. Bu bildiride, gereken her gâyi söylanek mecburiyetindeyiz. 

ikincisi: Böyle millî bir meselede partilere bilgi veîilmoîidir. Bu konuyu arkadaşlarımız 
işaret ettiler. Sayın Bakan, "oraya bayram girdi de şMdi bilgi vermek fırsatını bulduk" diyor. 
Halbuki, bu genel görüşme önergelerini biz verdik. Siz itli gelip bilgi vermek üzere bizi davet 
ettiniz? Hayır. Bu nasıl fırsat bulmak, bu nasıl sorumluluk?!. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Hariciye Bakanı yok, 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bundan bajka, biz Sayın Denktaş'a Meclis ola

rak tam bir destek vermeliyiz ve korkaklığı bırakıp kararlı davranmalıyız ve Hükümet men
suplarına -tabiî, Hükümet yok, gelecek hükümete sesleniyorum- sunu tavsiye ediyorum ki, bu 
Batılılarla, bilhassa Birleşmiş Milletlerin daimî üyeleriyle konuşurken, -biliyorsunuz, bunlar 
hep menfaattan anlıyor. Bakın, Thatcher bir anlaşma için buraya pÜyor, Mitterrand bir iha-
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le için buraya geliyor- bu kabil fırsatları, "bizi AT'a alın" diye kullanmak yerine, "Kıbrıs'taki 
haklarımızı tanıyın" konusu için kullanırsanız, daha akıllılık yapmış olursunuz. 

Şimdi, tabiî, Butros Gali'ye verilecek cevap çok açıktır. Refah Partisi olarak biz, zaten 
cevap bile vermeyiz. Esasen, biz iktidarda olsak, Butros Gali bu.kabil toplantıları zaten yapa
maz da; ancak, Meclisin bütününü dikkate alarak, uzlaşma teklifi için söylüyorum, bizim bu
rada olmayan Hariciyemize sesleniyorum ve gıyaben diyorum ki: Butros Gali'ye deyin ki, "yahu, 
şu Rum tarafının seçimleri için altı ay beklediniz..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 60 milyonluk Türkiye'de Hükümet yok; bu Türk

iye için şurada bir ay, üç ay bekleyemez misiniz? Kaldı ki, "siz, "efendim, her şey daha önce
den kojıuşuldu" diyorsunuz -Sayın Rauf Denktaş Bey açıkladılar- önce, konuşurken, başka 
şartlar koştunuz, oraya gidildiği zaman hepsini ortadan kaldırdınız, ne olduğu belli olmayan 
şartlara 'evet deyin' diyorsunuz. Ortada kırk tane sual var; bu sualler cevaplandırılmadan, hiç
birisine cevap verilemez ve asıl söylenecek olan şey. Bizim üç tane temel prensibimiz vardı; ön
ce, bu prensipleri kabul ettiğinizi bildirin; bunların başında da, egemenlik ve mülkiyet hakkını 
tanıdığınızı söyleyin; ondan sonra da detayları konuşalım" demek suretiyle, mutlaka bu hak
sız davranışı ortadan kaldırmalıyız. 

Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Bakınız, Bosna meselesinden dolayı, İs
lam ülkeleri nezdinde itibarımız yıkılmıştır. Azerbaycan'a karşı tavrımız dolayısıyla, Türk dev
letleri nezdinde itibarımız yıkılmıştır. 

Şimdi önümüzde bir tarihî fırsat var; sakın ha, burada taviz vermeye kalkmayın! Tam ter
sine, işte bu fırsatla, yeniden, prestijimizi koruyalım, şahsiyetimizi ortaya koyalım, "hayır" 
diyelim; böylece, güçlü bir ülke olduğumuzu orta yere koyalım; bu haksızlıklara müsaade et
meyelim. * 

Unutmayalım ki, bu dava, "ya taksim ya ölüm" diye başlamıştır. Bugün de milletimiz 
aynı millettir. Şehit kanıyla alınan vatan toprağı satılamaz. Kim bu yola tevessül ederse -tarihî 
bir görev sayıyorum- Yüce Divana gider; eğer bugünkü aritmetik müsait değilse, yarın aritme
tik, buna müsaitolacak, o zaman Yüce Divana gider; bunu burada tescil etmek, bl im için 
bir vazifedir. Teklife kesinlikle "hayır" demeliyiz. (RP, ANAP, CHP, MÇP veBağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem Kıbrıs Cumhurbaşkanına huzurlarınızda tebrik ve teşekkürlerimi suyunuyo-
rum; çünkü, bu şartlar altında New-York'a gitmeyeceklerini beyan buyurdular; bununla iftihar 
ederiz. 

Millî menfaatlar, korkaklıkla değil, cesaretle korunur. 
Refah Partimiz adına hepinize hürmetlerimi, saygılarımı sunarım. (RP sıralarından ayak

ta alkışlar; CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Siyasî parti grupları adına üçüncü konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu Sözcüsü İçel Milletvekili Sayın Istemihan Talay'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Talay. (CHP sıralarından alkışlar) 

— 311 — 



T.B.M.M. B : 111 10 . 6 . 1993 0 : 1 
• • • • ' . • • ' • . . ' 

CHP .GRUBU ADINA M. İSTEMÎHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerçekten tarihî bir oturum yapmaktadır. 

, Aramızda bulunan, bizi onurlandıran ve bize Kıbrıs davamızı en iyi boyutlarıyla, en geniş 
bir çerçevede sunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş't, 
değerli Kıbrıslı yöneticileri ve parlamenterleri yüksek huzurlarınızda saygıyla selamlıyor, ken
dilerine "hoş geldiniz" diyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

• • ' ı • • ' - . ' ' 

Ayrıca, böyle bir tarihî oturumun yapılmasına önderlik etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Çindoruk'a da teşekkürlerimi sunuyorum. ( 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1950'li yıllardan beri Türkiye'nin en önemli bir millî 
davası olan Kıbrıs sorunu, ilk kez bugün, bu tarihî oturumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ilgilerine ve kararlarına emanet edilmiş bulunmaktadır ve bugün ilk kez Sayın Rauf 
Denktaş, uzun süreçli bu davanın en önde gelen önderlerinden biri olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine kendi sıkıntılarını ve bizden yardım taleplerini dile getirmiştir. 

Bugün, geçici bir Hükümetin yönetimi altında, Parlamentoya hiçbir bilgi verilmeden, Kıbrıs 
sorununu bir olupbittiyle çözme veya bu konuda adımlar atma gibi bir süreç başlatılmışken, 
bugünkü oturumla, bu girişim, uçurumun kenarından döndürülmüş olmaktadır. Bu kutsal ve 
onurlu görevi yaptıkları için, kendilerine ayrıca bu açıdan da teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bu en önemli millî davasında, geçmişte 
rahmetli özal'ı en çok eleştiren ve bu tür konularda "söz hükümetindir, icra hükümettir, kara
rı hükümet vermelidir" diyen Sayın Cumhurbaşkanının "Maraş verilebilir" sözünü, hem şe-
İdi olarak hem de içerik olarak kabul etmek mümkün değildir. 

Aynı şekilde, geçmişte Sayın özal'a endeksli politikalarla bu tür girişimleri, bu tür çıkış
ları şiddetle reddedenler, bugün Hükümetin sorumlu mevkilerinde buna hiçbir ses çıkarma
dan, âdeta kabul ederek, daha sonra bu konuda aynı düşünceleri ileri sürmelerini de anlamak, 

«gerçekten mümkün değildir; 
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs davası, sadece Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın bir davası 

değildir, onların bir sorunu değildir. Bu sorun, Türkiye'nin kendi özel sorunudur. Türkiye'ye 
yönelik, Türkiye'yi geriletmeye, Ege'de, Akdeniz'de hapsetmeye yönelik bir büyük oyunun önemli 
bir parçasıdır ve Kıbrıs'taki soydaşlarımız, yıllardır bu mücadelede, aslında, gerçekte, Türki
ye'nin özbeöz çıkarlarını savunan bir pozisyon içindedirler. Dolayısıyla, Sayın Rauf Denktaş'-
ın bu mücadelesi, aslında Türkiye'nin kendi öz mücadelesidir; buna bu biçimiyle bakmak, her 
zaman için, bizlerin gerçekçi politikalar yapmasının da temel unsuru olacaktır. < 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler, bildiğiniz gibi, bugün Butros Ga-
li'nin yönetiminde, tamamen keyfî, tamamen baskıcı ve Rum tarafının âdeta sözcüsü gibi bir 
rol alarak, Maraş konusunda Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetine baskılarını sürdürmek
tedir. Daha önceden belirlenmiş olan, iki toplumun serbest iradeleriyle çözümlere yönelmesi, 
siyasal eşitlik ve bütüncül çözümler konusundaki uzlaşmalar, özellikle bu Hükümet dönemin
de tamamen terk edilmiş ve şimdi konu, Birleşmiş Milletlerin ve Butros Gali'nin baskılarına, 
Güvenlik Konseyinin yönlendirmesine ve zorlamasına açık bir hale getirilmiştir, öncelikle, Türk
iye Cumhuriyeti hükümetleri, bu pozisyonlarını değiştirerek, Birleşmiş Milletlerde daha önce 
elde edilmiş olan mutabakatlar çerçevesinde sorunun görüşülmesini yeniden sağlamalıdırlar. 
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Şu anda yetkisi, etkisi ve gücü belli olmayan bir Hükümetin, hem de birkaç gün sonra 
yeni bir hükümet kurulması aşamasındayken, en yüksek seviyede "Mtfraş'ı verebiliriz; bu ko
nuda gerekli müzakereler sürdürülsün" şeklindeki tavır ve tutumlarını anlamak mümkün de
ğildir. Bu, geçmişte elde edilen kazanımların, hiç bir şey elde edilmeden, tamamen, iyi görün
mek, hoş görünmek uğruna feda edilmesinden başka bir sonuç yaratmayacaktır. 

Bugün burada, gerçekten, Sayın Dışişleri Bakanını ve Dışişlerinin yetkililerini görmeme-
\ nin üzüntüsü içindeyiz... 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — Genel Başkanlıktan da ayrıldı Sayın inönü!.. 
M. İSTEMÎHAN TALAY (Devamla) — Bu kadar önemli bir oturum ve Türkiye'de başa

rılı dış politika yürüttüğünü ileri sürerek, basında, kamuoyunda, fısıltı gazetelerinde, diğer dı
şişleri bakanlarına posta attığını, onları dize getirdiğini dile getiren bir yönetimin, bugün Kıb
rıs'ın neredeyse bir uçurumun kenarına geldiği ve bunun müzakere edildiği böyle bir netameli 
toplantıdan, hangi nedenle olursa olsun, uzak olmasını, sadece ve sadece "kaçmak" tabiriyle 
yorumlamaktan başka bir sözcük bulamadığımı ifade etmek istiyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Zaten, şu anda siyasetimiz öyle bir noktaya gelmiştir ki, kaçmak, kurtulmak gibi anlaşıl
makta, kaçanların bazıları Cumhurbaşkanı olmakta, bazıları da demokrasi kahramanı haline 
gelmektedir!.. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sine-i millete dönüyor(!) 
M. ÎSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Ama, ülkemizde sorunlar, bir yangın gibi, artık, 

herkesi yakar bir hale gelmiştir. Kimse sorumluluklarından şu ya da bu biçimde uzaklaşarak, 
Türkiye'de artık, bir başarıyı bu topluma kazandırma imkânına sahip değildir; bu durum ar
tık ortaya çıkmıştır. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Willy Brant haline geIiyor(!) 
M. ÎSTEMÎHAN TALAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, esasında, yapılan müzake

relerin özü, Maraş'm verilmesi karşılığında Lefkoşe Havaalanının açılmasından başka bir so
mut durum değildir. Sayın Denktaş, diğer detayları çok özel, çok detaylı bilgilerle sundular; 
ama, işin özü ve pratiği, Maraş'ın verilmesi karşılığında Lefkoşe Havaalanının açılması sonu
cunu getirecektir. 

Lefkoşe Havaalanından turistlerin gelmesini beklemek, bir hayaldir. Çünkü, Yunan ada
larından da turistler Türkiye'ye gelmiyor, gönderilmiyor. Aynı şekilde, Edirne sinir kapısından 
da turistler, özellikle Yunanlı turistler Türkiye'ye sokulmuyor. 

Şimdi, turist gelecek, dertler bitecek, Kıbrıs Türkleri zenginleşecek gibi bir yaklaşımla ha
vaalanını açmaya yönelik böyle bir tavizi kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, havaalanı
nın açılmasından sonra hemen kapanması da bir an meselesidir. Birkaç, ateşli, karşılıklı çatış
ma, ertesi gün havaalanlarının işlemez hale gelmesinin bir nedeni olarak ortaya çıkabilecektir. 

Hele, Gali'nin yönetimindeki bir Birleşmiş Milletlere güvenerek, gerek Maraş'ı gerekse 
Lefkoşe Havaalanını Birleşmiş Milletlerin gözetimine ve kontrolüne vermek, başlıbaşına bir 
yanlıştır, bir gaflettir. Çünkü, Birleşmiş Milletlerin ne yapıp ne yapmadığını, hepimiz, 1960'lı 
yıllarda çok iyi gördük ve yaşadık; Birleşmiş Milletler askerlerinin gözleri önünde Türklerin 
kitlesel imhalarının gerçekleştirildiğini gördük. Bugün de Bosna Hersek'te aynı dram yaşan
maktadır. 
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Çok acı bir şekilde bunları bilen halkımız, hele, birkaç gün sonra ömrünü tamamlayacak 
olan bir Hükümetin döneminde, Türkiye'yi angaje eden, Türkiye'nin geleceğini bağlayan bu 
tip kararlara yönelmekle büyük bir hata yapmıştır, büyük bir yanlış yapmıştır. 

Bütün bunlara karşın, Türkiye, sanki bir başka güvenlik konseyinin yanında yer tutan ül-
keymiş gibi, Sayın Denktaş'a sürekli olarak, "aman, müzakerelerden çekilme; aman, git ve bu 
konuyu görüşmeye devam et" diyerek, geçmişte oluşturulmuş olan ve Birleşmiş Milletler ile 
Türkiye, Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında gerçekleşmiş olan mutabakatlardan da, böylece, 
geri adım atılmıştır. 

Aslında, bütün bunları gördükten sonra, Türkiye'yi yönetenlerin, gerçekten, Türkiye'nin 
büyüklüğünü, Türkiye'nin gücünü fark edip etmediğini!sorgulamak gibi bir düşünce gündeme 
geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bugün, Ordadoğu'da, Balkanlarda, Kafkaslarda ve Kıb
rıs'ta kendi tkzerine düşen sorumluluklarını yerine getirecek ve getirmesi gereken bir güçtedir; 
önce, bu güce inanmak gerekir. 

Denktaş'ın "hayır" demesinin veya müzakerelerden çekilmesinin, acaba, Türkiye'ye ne 
gibi zararı olabilir? önce bunun tartışmasını yapmak, önce bunu anlamak, önce bunu öğren
mek durumundayız; Hükümet bu konuda bilgi vermelidir. Yani, Amerika Birleşik Devletleri, 
Türkiye'ye ambargo mu koyacaktır? Yani, Batı'dan, Türkiye'nin ihracatına sınırlama mı, am
bargo mu getirilecektir? Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Batı ülkelerine veya başka devlet
lere alınmayacak mıdır? Yani, somut olarak ne olacaktır; neden korkulmaktadır? Önce bunun 
bilgisini almak gerekir inancını taşıyorum. / 

Aslında, bugün dünyada bir güç boşluğu vardır. Amerikasından Ayrupasına kadar her 
ülke, kendi başının çaresine bakmakta, günlerini bu şekilde geçirmektedir. Bunların Kıbrıs me
selesinde bizim kararlı ve tutarlı bir tavır içinde olmamızdan dolayı, bizim üzerimize gelecek
lerini, Türkiye'ye büyük baskılar ve Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin çıkarlarına karşı büyük ey
lemler yapabileceklerini düşünmek bir vehimdir; çünkü, Türkiye bunları aşacak güçtedir. 

Bu, yanlış bir yaklaşımdır, önce buna inanmak gerekir. Kendi millî haklarını ve özellikle 
Kıbrıs'ta yapılmakta olan haksızlıkları savunmak, Türkiye'nin aleyhine değil, tam tersine, Türk
iye'yi yüceltecek bir politika olacaktır. Çünkü, büyük devlet olmak; kararlı olmak, tutarlı ol
mak, yeri geldiğinde güç göstermek ve risk almakla sağlanabilir. Bunları yapmadan, sadece, 
"aman, şunu kızdırmayalım, şunu verelim de kurtulalım" diyerek, Türkiye'nin büyüklüğünü 
ispatlamak mümkün değildir. Bu, sadece sözde kalacak bir davranış olacaktır. 

Dünya değişmiştir. Türkiye, 1950'li yıllardan itibaren, bir ittifak şemsiyesi altında, NA-
TO'nun şemsiyesi altında, kendi öz çıkarlarını hesap etmek yerine, ittifakla hareket etmek gibi 
bir anlayışla, bir tutumla bugünlere gelmiştir; ama, artık iki kutuplu bir dünya yoktur. Şimdi, 
giderek güçlenen ve bölgesinde ağırlığı olan bir Türkiye vardır ve bu Türkiye, demokratik bir 
ortamda, bir ittifak manzumesinin çıkar ve yarar dengelerini hesap etmeyen yöntemleri içeri
sinde, Kıbrıs'ta, Balkanlarda, Kafkaslarda, "ben şuna danışayım da bunu yapayım" diyecek 
aşamayı geçmiştir. Onu yaptığınız zaman, hâlâ, soğuk savaşın ve ittifak sisteminin manzumesi 
içerisinde, hâlâ o eski düşüncelerle, o eski politikalarla siyaseti sürdürüyorsunuz demektir. O 
dönem geçmiştir; şimdi Türkiye'nin, kendi yerini, kendi gücünü yeniden değerlendirip, bazen, 
sınırlı da olsa, risk alarak, bu riskleri göze alarak yönetme ve çevresiyle ilişki kurma dönemi 
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gelmiştir. Bunun dışında, her zaman, "dostlarımıza, Amerika'ya» Batı'ya danışalım, aman on
lardan herhangi bir şey gelmesin" diyerek siyaset sürdürmek mümkün değildir. 

Şunu kesinlikle ifade ediyorum ve bu Hükümete de, bundan sonra geleceklere de belirt
mek istiyorum : Türkiye, devamlı olarak, her zaman için, her platformda tartışılacaktır; her. 
platformda, Türkiye'nin sorunları ön plana çıkarılacak, Türkiye hırpalanmak istenecektir. Çün
kü, Avrupa dahil olmak üzere her yere uzanan, büyüyen çıkarlarımız vardır. Bunların hangi 
birini vererek, tartışılmaz veya eleştirilmez veya hırpalanmaz bir noktaya gelebiliriz? Birini ver
seniz, karşınıza öbürünü çıkarırlar; öbürünü verseniz, karşınıza bir başkası çıkarılır. Türkiye, 
bütün bu sorunlarla birlikte, ama onları elbette en iyi şekilde savunarak, haklı olduğu konu
larda masaya gerçek anlamda yumruğunu vurarak, bu sorunlarla... 

• (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sürenizi 5 dakika uzatıyorum Sayın Talay. ' 
Buyurun. 
M. İSTEMÎHAN TALAY (Devamla) — Bu sorunlarla yaşamaya devam edecektir. 
Kıbrıs da bunlardan biridir; ama, Kıbrıs, aynı zamanda, Türkiye için, askerî yönden, stra

tejik yönden, kültürel yönden vazgeçilmez ve hiçbir biçimde feda edilmesi mümkün olmayan 
bir önemli toprak parçasıdır, vatan parçasıdır. 

Şimdi, Sayın Denktaş'a baskı yaparak, "Aman, Türkiye'nin çıkarlarını zor durumda 
bırakmayalım" diyerek, Denktaş'ı öne sürüp, onu, bir öğrenci gibi, Güvenlik Konseyi önlerin
de yalnız bırakmak, Türkiye Cumhuriyetinin büyüklüğüne yakışmaz. (CHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aslında, Denktaş'ı orada bir öğrenciymiş gibi tutanlar, ona öğrenci muamelesi yapmak 
isteyenler; unutmayalım ki, gerçekte, Denktaş'ın arkasında Büyük Türk Milletinin olduğunu 
da bilerek, onun şahsında bizi küçültmeye çalışmaktadırlar ve hiçbir hükümetin, Türkiye'yi 
ve Hükümetimizi bu duruma düşürmeye de hakkı yoktur. 

özetle ifade etmek istiyorum ki, Sayın Denktaş'ın bu müzakerelere gitmemesi, hem Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti açısından hem de Türkiye'nin çıkarları açısından yararlı ve gerçekçi bir 
davranıştır. 

Türkiye, kesinlikle, Sayın Denktaş'a empoze edilen ve serbest iradesi bir tarafa bırakılıp, 
dışlanıp, hasır altı edilip, "sadece şunu kabul edeceksin" veya "etmeyeceksin" şeklinde getiri
len önerilere karşı tavrını almak zorundadır. Böyle müzakere olmaz; bu bir müzakere süreci 
değildir, bu bir dayatmadır. Bu dayatma, Sayın Denktaş'a veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tine karşı bir dayatma değil, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyetine karşı bir dayatmadır. 
Bunun da gereği, reddedilerek, tepki gösterilerek yerine getirilmelidir. Aksi takdirde, bu salam 
diplomasisiyle, küçük küçük de.olsa, vere vere, çok büyük şeyleri kaybedebileceğimizi gözden 
uzak tutmamak gerekir; tarihimiz, bu tür gaflet, bu tip yanlışlarla doludur ve bunlardan ders 
almak isteyen her hükümet, kendi parlamentosundan, kendi halkından güç alarak gerekli tep
kiyi gösterme başarısını da ortaya koyabilecektir. 

Ben bu duygularla, tekrar, Yüce Mclisi saygılarımla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Siyasî parti grupları adına dördüncü konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu 

Sözcüsü Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Demiralp. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADİNA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bugün Yüce Meclisi bilgilendirmek üzere aramızda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanı ve değerli milletvekilleri; hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Kıbrıs konusunu, gerek bu dönemde gerekse bundan önceki dönemlerde, bu çatı altında, 
pek çok vesileyle konuştuk. Bütün dönemlerde, gerek bu Hükümet döneminde gerekse bun
dan önceki hükümetler döneminde, bu millî konu ne zaman buraya gelse, ne zaman kritik bir 
safhaya girse, gerek KKTC yetkilileri gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetler; millî 
menfaâtları azamî ölçüde korumanın yollarını aramışlar ve bugüne kadar da bulmuşlardır. 

Şimdi, şu ana kadar yapılan konuşmaları hepimiz büyük bir dikkatle izledik; çünkü, çok 
önemli bir millî davamız. Hiçbir siyasî partinin, diğer bir siyasî partiyi veya hiçbir hükümetin, 
önceki hükümetleri veya önceki bir hükümetin bugünkü Hükümeti daha az veya daha çok va
tanseverlikle, ulusal çıkarlara sahip çıkmakla veya çıkmamakla itham etmeye hakkı yoktur. Bu 
çatı altında, bu ulus, Kurtuluş Savaşını yapmıştır, Türkiye Cumhuriyetini bugünkü en yüksek 
onurlu seviyesine getirmiştir. 

Aslında, Kıbrıs konusu ve benzerî konularda duygusal konuşmalar yapmak ve halkın duy
gularını harekete geçirmek sön derece kolaydır; özellikle muhalefet şartlarında konuşmalar yap
mak çok kolaydır. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — öyle mi yaptınız?! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Siz yapın da görelim. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bu konunun ve benzeri konuların ortaya konmasm-

daki bir diğer güçlük de, böylesine bir çözüm sürecinde olan -neticesinin ne olacağı bugün için 
belli olmayan ama en azından çözüm sürecinde olan- bir konuda çözümü kapatmak veya ka
patmamak, bu noktalarda tercihler yapmak son derece önemlidir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — "Ver, kurtul" değil mi?! Yok öyle şey... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Hiçbir şey vermeyip çok şey elde etmek yeya ondokuz 

yıldır bir şeyler verilip-alınacağı şeklinde konu bugüne kadar getirilip, bugün "hiçbir şey ver
meyiz; ama, neticeye ulaşalım, istediğimiz her şey de olsun" demek de mümkün değildir. Bu 
gibi tutumlar, iç politika pazarında prim yapabilir... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sizin tek hesabınız prim mi?! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Hatta, kısa vadelerde bazı primler de toplayabilir. An

cak, şu iyi bilinmelidir ki: Çözüm yerine çözümsüzlüğü savunmak ve sadece bu konuda dogil, 
çözüm sürecinde olan her konuda, çözüm yerine çözümsüzlüğü savunmak, netice itibariyle, 
bu çözümsüzlüğü yaratanlara ve onların arkasındaki toplumlara zarar verir; bunu hiç unutma
mamız lazım. Kıbrıs konusu, 1950'Ierden beri devam edegeliyor. 1974 Kıbrıs müdahalesine ka
dar geçen süre içerisinde, Kıbrıs'taki Türk toplumu, çok sıkıntı çekmiştir, şehitler vermiştir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — O zaman da AP Hükümetleri seyretti! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak ve ancak, 1974 yılına gelindiğinde şartlar ta

mam. olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Harekâtını yaparak, soydaşlarımızı, yaşamış ol
dukları zulümden, esaretten, soykırım tehlikesinden kurtarmıştır. Evet; o gün Türkiye Cum
huriyetini yönetenlere, böyle bir harekâtı yapma şerefini elde etmiş oldukları için, bugün ve 
her zaman şükranlarımızı sunmayı da bir görev telakki ederiz. Ancak, bu çok önemli davayâ  
bugün gelmiş olduğu noktada verilebilecek en büyük zarar, bu konuyu iç politika malzemesi 
yapmaktır. 
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Siyasî partiler, iktidar olurlar, muhalefet olurlar; halkın oyuyla gelirler, halkın oyuyla gi
derler; ancak, siyasî partilerin, iktidar şartlarındayken ayrı, muhalefet şartlarındayken ayrı fi
kirler ortaya koymaya, böyle millî bir davada çifte standart sergilemeye hiç hakları yoktur, tç 
olaylarda olabilir, iç konularda olabilir; ama, aslında olmaması lazım, çifte standardın hiçbir 
yerde yeri yoktur. Ancak, böylesine millî bir davada, çifte, standardın hiç yeri olmamalıdır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bugünkü Hükümetin yaptığı iş; onu tarif ediyorsunuz!.. 

İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Şimdi, burada bazı sözcü arkadaşlarımız, Meclisin bil-
gilendirilmediğini, bazı olayların ve böylesine millî bir davanın veya bu kabil davaların Mecli
sin bilgisinden kaçırıldığını söylediler. Şimdi, bu dönem buraya gelmiş olan arkadaşlarımız belki 
bu söze biraz şüpheli baktılar; ancak, bundan önceki dönemlerde burada oturan arkadaşları
mız çok iyi bilirler ki, bu dönemde bu birbuçuk yıl içinde, böylesine millî meseleler, Türkiye-
nin dış politika, iç politika olayları, bu Mecliste, geçen sekiz yılın toplamında olduğundan da
ha fazla konuşulmuştur, geçen sekiz yılda bu kadar konuşulmamıştır. Geçen sekiz yılda, bura
da, genel görüşme hiç açılmadı; ben altı yıldır buradayım. Şimdi, bu Hükümet, bugünkü Koa
lisyon Hükümeti, bütün iyi niyetiyle, her vesilede, her şartta, üstelik televizyonla naklen yayın 
imkânlarını da kullanarak; gerek Türkiye Büyük Millet Meclisini ve gerekse Türk Milletini her 
vesileyle bilgilendirmiştir. Bunu söyleyen arkadaşımız, zannediyorum sehven söylemiştir! 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Bugün niye yayınlatmadınız? 
ABİT KIVRAK (Konya) — Bugün nerede televizyon? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Niye, canlı yayın yaptırmıyorsunuz? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi, bugünkü gelinen noktayı, müzakerelerin bu

gün gelmiş olduğu noktayı... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Her gün DYP'den bahsediyor, kongreden bahsediyor, ge

nel başkan seçimden bahsediyor TRT... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi, bugünkü gelinen noktayı, bugünkü durumu, 
"taviz verilmiş" gibi bu kürsüye getirmek de yanlıştır. Ne taviz verilmiş? ondokuz yıldır de
vam edegelen bir millî dava; görüşmeler ondokuz yıldır devam ediyor geliyor; hangi taviz veril
miş? Eğer, bu görüşmelerin kesilmesi gerekiyor idiyse; yani, Kıbrıs'la ilgili çözüm arayışları
nın, görüşmelerin kesilmesi gerekiyor idiyse bundan önce Türkiye'yi on yıl idare eden iktidar 
ve o iktidarın mensubu olan değerli milletvekili arkadaşım Sayın İnan, bu müzakerelerin kesil
mesini niye teklif etmedi, niye on yıl içerisinde bu müzakereler kesilmedi? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Taviz verilmedi de onun için. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 1985 yılında ve 1986 yılında Maraş'ın, bugün bir şe
kilde Birleşmiş Milletler kontrolüne verileceğinin iki katı olan bir alan verilmesi teklif edildiği 
halde, Rumlar tarafından kabul edilmedi. Peki, bundan önceki, 1985 ve 1986 yıllarında bura
da bulunan hükümetler, "Olur mu öyle şey; niye böyle bir teklifte bulunuyorsunuz, nasıl ya
parsınız böyle bir teklifi" diye niye tepki koymadı? Sayın İnan da o zaman buradaydı... 

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyormuş... Gelir, cevabını da alır, gider. Bunda ne sa
kınca var? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Nedir cevap? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Cevabı söyleyin bakalım. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hükümetinizin veya Partinizin cevabı nedir; onu 

söyleyin. 
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İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün dünya çok 
değişmiştir. Dünyanın bir tarafından öbür tarafına olan uzaklıklar, her manada küçülmüştür. 
Çok güçlü olduğu zannedilen sistemler, rejimler yıkılmış, kaybolmuştur. Dünya, yeni bir dö
nemi yaşıyor. Bu dönem, dünyada nerede sorun varsa, o sorunun üzerine gidilmesi, çözüm 
aranması dönemi, Bazen hemen çözüm bulunur, bazen akşamdan sabaha bulunamayabilir; 
ama, dünya böyle bir temayül içerisinde; olayların üzerine gitmek, çözümler aramak, müm
künse neticeye ulaşmak... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün dünyanın gelmiş olduğu bu noktada çözüm
süzlüğü savunmamız hiç mümkün değildir. Tabirimi mazur görünüz; ama, çözümsüzlüğü sa
vunmak, insanın başını kuma gömüp, gizlendiğini zannetmesinden başka bir şey değildir. Bir 
şekilde çözüm bulunacaktır; sadece bu konuya değil, her konuya. 19 yıldır devam eden bir mil
lî davanın bugün geldiği bir nokta var; bu İktidar, 19 yıllık periyodun son 1,5 yılına hâkim 
ve bundan önceki 10 yılına hâkim olanlar var burada. Şimdi buraya çıkıp, böyle bir millî dava
da basiretli görüşler ifade etmek gerekirken, galeyana getirici, millî duyguları körükleyici, ama 
davaya zarar verici-yönde burada görüşler belirtilmesi yanlıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Mayısta New York'ta başlayan görüşmelerde Türk 
tarafının isteği üzerine görüşmelere ara verilmiş ve konu, şu anda, çok kritik sayılan bir döne
minde, konunun asıl sahibi olan, asıl yeri plan Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelmiş
tir ve burada bunu büyük bir idrak içerisinde, "şuur içerisinde savunuyoruz. 

Hükümet vardır. "Hükümet yoktur" iddiasında bulunan arkadaşlarımın sözlerini salt mu
halefet anlayışıyla söylenmiş olarak kabul ediyorum. Eğer parlamenter demokrasiye inanıyor
sak ve burada onun bir parçası olarak bulunuyorsak, burada bulunan Hükümetin, yeni bir 
hükümet teşekkül edip buraya gelinceye kadar, tüm yetkileriyle bulunduğunu kabul etmek zo
rundayız. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) —- O zaman Başbakan olması gerekiyor... 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Başka türlüsünü kabul edebilir miyiz? O zaman, Türkiye 

Cumhuriyeti gibi, 60 milyon nüfuslu büyük bir ülkenin hükümetsiz olduğunu kabul edebilir 
miyiz? 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Başbakansız ya... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — "Geçici hükümet vardır" diyorlar, "Hükümet 

yoktur" demiyorlar. 
, İRFAN DEMtRALP (Devamla) — İki yıla yakın bir zamandır Hükümet, tüm millî dava
larda -gerek iç, gerek dış- Türkiye Büyük Millet Meclisini, bundan önceki on yılda olduğun
dan çok daha fazla, çok daha iyi bilgilendirmiş, bu zeminde meseleleri tartışmış ve çözümler 
aramaya çalışmıştır. Hükümet, şu anda da tüm yetkileriyle vardır, yenisi kuruluncaya kadar 
da Hükümet ve Hükümet üyesi arkadaşlarımız, bütün sorumlulukları üzerlerinde olarak gö
revlerini yapmaya devam edeceklerdir. 

Aslında, Kıbrıs görüşmelerinde, başından sonuna kadar -19 yıllık periyot içerisinde- sü
rekli görüş değiştiren ve oyunbozanlık yapan taraf-tabiri caizse- Rum tarafı olmuştur; bunu 
hepimiz biliyoruz. Bunun son örneğini de, Rum kesiminin Başkanlık seçimleri esnasında Vasi-
liu'nun, Genel Sekreterin sunmuş olduğu 100 maddeden ibaret fikirler dizisinin tümünü red
dediyor olması teşkil etmektedir. Aynı fikirler dizisinin 91 maddesini -eğer yanlış 
hatırlamıyorsam- Sayın Denktaş kabul etmiştir. 
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Burada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin öne sürdüğü, aslında Türk tarafının da yıl
lardır öne sürdüğü, bir güven bunalımı olayı vardır; iki toplum birbirine güvenmemektedir. 
Birleşmiş Milletler sekreteryası, bu güven bunalımının nasıl aşılabileceği veya aşılıp aşılamaya
cağı üzerinde çalışmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kabul edeceği şartlarda, Türkiye Cumhuriyetinin de 
"olur" diyeceği şartlarda, şayet bir gün Maraş Bölgesi Birleşmiş Milletler denetimine açılır 
ve ambargo tüm unsurlarıyla ortadan kalkarsa, o zaman tüm dünya ve Birleşmiş Milletler, iki 
toplum arasındaki güven bunalımının ortadan kalkıp kalkmayacağını görme şansına sahip ola
caklardır. Şu anda hâlâ dünya da ve Birleşmiş Milletlerde, eğer şöyle şöyle yapılırsa, iki toplum 
arasındaki güven bunalımının aşılabileceği şeklinde, bize göre yanlış olan bir kanaat vardır. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Usul yanlış değil mi, usul?.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın^milletvekilleri; 24 Mayıs 

ve onu takip eden günlerde Genel Sekreterin New York'ta masaya koyduğu üç metinden olu
şan paketin içeriği konusunda Hükümet adına açıklama yapan Sayın Bakan ve ondan önce 
de Sayın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Genel Kurula detaylı bilgiler verdiler. Ben bunları bu
rada tekrar ederek, sizlerin çok değerli zamanlarını harcamak istemiyorum. Ancak, şayet böy
le bir anlaşma olursa, şayet Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler kontrolünde iskâna açılacak olursa, 
bunun karşılığında ifade edilen, verilecek olan bazı imkânlar, yüzdelerle ifade edilmemelidir, 
yani, ambargonun yüzde 85'i kalkacak, yüzde 90'nı kalkacak... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti üzerindeki ambargo ya kalkar ya kalkmaz. Bunun çok açık ve net şekilde ortaya konulma
sı lazım. , ^ 

Bizim önerilerimiz şunlardır : Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 24 Mayısta tarafların 
önüne koyduğu ve önceden hazırlanmış intibaını veren ve öyle olan metnin yeniden gözden 
geçirilmesi gerekir. 

KKTC üzerine konulmuş olan tüm ambargolar kalkmalıdır; Magosa Limanı da açılmalı
dır, Girne Limanı da açılmalıdır; şayet teknik yönden ortaya çıkan sakıncalar ortadan kaldırı
lırsa, Ercan Havaalanı da açılmalıdır. Yani, Kıbrıs Adasında iki ayrı toplumun, iki ayrı bölge
de, egemenlik haklarıyla birlikte olduğu kabul edilmelidir. 

M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — İki ayrı devlet... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak, burada "bir karış toprak vermeyiz, bir tek bi

na vermeyiz" sözünü tekraren söyleyen arkadaşlarımıza bir şey daha söylemek istiyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — 5 dakika uzatıyoruriı Sayın Demiralp; buyurun. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Az önce, şükranla, teşekkürle andığım 1974 Harekatı

nı yapan değerli koalisyon ortaklan, bu harekâttan sonra zannediyorum dört-beş ay daha hü-
kümet ettiler. Maraş'ı niye kapalı tuttular, Maraş'ı niye iskâna açmadılar? Onu burada söyle
meleri lazım. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Söylediler. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ama, onu burada açıklığıyla söylemeleri lazım. Siz 

bir harekât yapıyorsunuz, Türkiye Cumhuriyetinin bütün imkânlarını kullanıyorsunuz, bir ha
rekât yapıyorsunuz, hâlâ bunu kendinize siyasî çıkar olarak mütalaa ediyorsunuz!.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Siz de yapın da siz de çıkar sağlayın. Yaptığınızı göre
lim; yapmadınız. 
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İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Ve buraya gelip "keşke Kıbrıs'ın tümünü alsaydık" 
diyorsunuz. Kıbrıs'ın tümünü alacağına, Maraş'ı yerleşime açsaydın o zaman... Kıbrıs'ın tü
münü niye alıyorsun? onu yapıncaya kadar Maraş'ı açsaydın! 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — iç politika malzemesi yapıyorsunuz, ayıptır! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bunlar, sözlerimin başında da söylediğim gibi, iç poli

tika malzemesi yapılamayacak kadar hassas konular arkadaşlar; hepinizin buna saygılı olması 
lazım. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Siz yapıyorsunuz. Teşekkür etmen gerekirdi. Ayıptır! 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son sözlerimi şu 

şekilde söylemek istiyorum : 19 yıldır devam edip gelen bir dava var, bir görüşmeler süreci var; 
bu devam edecektir. Nereye kadar devam edecektir? Bunu bugün kestirmek mümkün değildir. 
Bunun 17-19 yıllık kesitlerini, bundan önceki hükümetler büyük bir basiretle yerine getirmiş
lerdir. Bundan önceki hükümetler, 17 yıllık periyotta, basiretli davranmışlardır, ulusal çıkarla
rı korumuşlardır; bu Hükümet de koruyacaktır, bundan sonraki hükümetler de, bu dava de
vam ettiği sürece, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayanların, gerekse Türkiye Cum
huriyetinde yaşayanların onurunu ve ülkenin ulusal çıkarlarını koruyacaklardır. Unutulmama
lıdır ki, toplumlardan herhangi birisinin bu konudaki duyarlılığı, diğerinden az değildir. 

Bu davanın ulusumuz için en yakın bir zamanda hayırlı bir neticeye ulaşmasını temenni 
ediyor, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yani, Sayın Denktaş gitsin mi gitmesin mi? 
BAŞKAN—Sayın Demiralp, teşekkür ederim. 
Siyâsî parti grupları adına son konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu sözcüsü İstanbul Milletvekili Sayın Nami Çağan'ı kürsüye davet ediyorum; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kıbrıs konulu genel görüşmenin öngörüşmesinde SHP Grubunun görüşlerini açıklayacağım. 
Sizleri Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, bu anlamlı toplantıda bir konuşma da yaparak, aramızda bulunan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
mensuplarına saygılar sunuyorum. 

Kıbrıs'ta ortaya çıkan son durumun değerlendirilmesine geçmeden önce, bu duruma nasıl 
gelindiğinin çok yakın geçmişini özetlemek istiyorum. Bu yakın geçmişi, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Butros Gali'nin göreve başladığı tarihten itibaren ele alıyorum. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve temsilcileri, yaklaşık ikibuçuk yıldır Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin iyi niyet görevi çerçevesinde, Kıbrıs'ta iki toplumlu ve iki kesimli fede
ral bir çözüme yönelik olarak çalışmalar yapmaktadırlar. Genel Sekreter ve temsilcileri, bu ça
lışmaların bir parçası olarak, 1 Şubat 1992'de iki toplumla yaptıkları görüşmeler sonucunda, 
resmî niteliği ve bağlayıcılığı olmayan fikirler dizisi belgesi oluşturmuşlardır. 

Fikirler dizisi, bir çerçeve anlaşmasının unsurlarını içeren 8 ana başlıktan oluşmaktadır. 
Bu başlıklar şunlardır : 

1. Genel hedefler, 
2. Yönlendirici ilkeler, ' ' 
3. Federasyonun anayasal yönleri, ' 
4. Güvenlik ve garanti, 
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5. Toprak ayarlamaları, 
6. Yer değiştirmiş kişiler, 
7. Ekonomik gelişme ve tedbirler, 
8. Geçici düzenlemeler. 
Fikirler dizisi paketinin kendi içinde bütünlüğü söz konusudur. 12 Mart 1990 tarihinde 

649 sayılı Güvenlik Konseyi kararı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, soruna çözüm arama 
çalışmaları içinde taraflara telkin şeklinde görüşler bildirme yetkisi vermiştir. Bu kararla, Gü
venlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin taraflarla görüş alışverişini ve çerçeve 
anlaşma oluşturma çalışmalarını doğrudan izlemesini de kararlaştırmıştır. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, 10 Nisan 1992'de kabul ettiği 750 sayılı kararla, fikirler dizisini onaylamış 
ve tarafları, bütün konuların sonuçlandırılması için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle iş
birliği yapmaya davet etmiştir. Bu kararla, ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümünün siyasî bakım
dan eşit iki toplumdan oluşan iki kesimli bir federal devlet temeline dayanacağı teyit olunmuş-^ 
tur. Bu gelişmeler sonucunda, geçen yıl Birleşmiş .Milletler Genel Sekreteri, fikirler dizisi çer
çevesinde, iki toplum liderini 18 Haziranda New York'a davet etmiştir. Beş gün süren bu ilk 
tur görüşmelerde, "toprak ve yer değiştirmiş kişiler'* konuları görüşülmüştür. 

.15 Temmuzda başlayan ikinci tur görüşmeler de beş hafta sürmüştür. Bu görüşmelerin 
ağırlık noktasını "toprak" konusu oluşturmuştur. "Serbest dolaşım, yerleşim, mülk edinme 
ve anayasa" konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkinci tur görüşmelerde Sayın Denk-
taş, Güzelyurt'un Rum kesimine bırakılamayacağını açık bir şekilde ifade etmiştir. 12 Ağus
tostan itibaren de, iki toplum lideri arasında yüz yüze ortak toplantılara geçilmiştir. 14 Ağus
tosta, 26 Ekimde yeniden başlamak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından, gö
rüşmelere ara verilmiştir. 

Üçüncü tur görüşmelere, 28-30 Ekim tarihleri arasında "yer değiştirmiş kişiler," 2-6 Ka
sım tarihleri arasında "anayasa" konuları ile devam edilmiştir ve tarafların, federasyonun ya
pısına ilişkin olarak çok derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu görüşmelerde Sayın Denk
taş, Türk Hükümetinin de tam desteğiyle, Kıbrıs'ta 1974 öncesine dönülemeyeceğini, Ada'da 
iki toplumun eşitliğine dayalı adaletli ve kalıcı bir çözümü kararlılıkla savunmuştur. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, üçüncü tur görüşmelere ilişkin raporunu 23 Kasım 1992 
günü açıklamış ve taraflar arasında derin bir güven bunalımı bulunduğu saptamasını yapmıştır. 

Bu gerçekçi değerlendirmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye de katılmıştır. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 25 Kasım 1992 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreterinin raporuna dayanarak 789 sayılı kararı almıştır. Bu kararda, Türk tarafının görüş
me sürecine yaptığı olumlu katkılar göz ardı edilmiştir. Bu karar, zorlayıcı bir çözüm anlayı
şıyla, serbest ve eşit görüşme sürecini zedelemiştir. 30 Mart 1993'te Sayın Denktaş ile Sayın 
Klerides, New York'ta buluşarak "Fikirler Dizisi" üzerindeki görüşmelere 24 Mayısta devam 
edilmesine karar vermişlerdir. Bu arada, görüşmelerin hazırlık çalışmalarında, karşılıklı güve
ni artırma konusunda iki taraf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilcileriyle öngörüş-
meler yapmışlardır. 

Sayın Denktaş, 1974'ten beri çitle çerçevelenmiş duran Maraş bölgesinin bir bölümünün 
Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi karşılığında, Kuzey Kıbrıs'taki hava ve deniz li
manlarıyla, Kıbrıs Türk toplumunun spor temasları üzerindeki ambargonun kaldırılmasını 
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önermiştir. Sayın Denktaş, 1974'ten bu yana, tampon bölgede kapalı duran Lefkoşe Havaala
nının Birleşmiş Milletler yönetiminde, iki toplumun yararına olmak üzere, yelliden hizmete açıl
ması yönündeki bir öneriyi de kabul etmiştir. 

Hazırlık çalışmalarında, Kıbrıs Türk tarafının lehine olarak üç ayrı kâğıtta toplanan bir 
"Düşünceler Paketi" oluşturulmuştur; ancak, üç ayrı kâğıttan oluşan bu paketin, sonuçta çok 
küçük bir bölümü kabul görmüştür. Birinci kâğıdın başlığı, "Güven Artırıcı Önlemler*'dir. 
Bu kâğıtta, Maraş'ın ve Lefkoşe Havaalanının açılması dışında, 13 ayrı, karşılıklı güveni artır
maya yönelik önlem yer almıştır. Su sorunu konusunda işbirliği, ortak kültürel ve sportif faali
yetlerin gerçekleştirilmesi, uluslararası yardımlardan iki toplumun adaletli ölçüler içinde ya
rarlanmaları, iki tarafın gazetecilerinin Birleşmiş Milletlerin vereceği kimlik kartlarıyla Ye$ü 
Hattı geçebilmeleri bu önlemler arasındadır. 

Paketin ikinci kâğıdı, Maraş Bölgesiyle ilgilidir. Buna*göre, Maraş'ın çitle çerçevelenmiş 
tüm kapalı alanı, iki tarafın birlikte belirleyeceği bir tarihte, Birleşmiş Milletler yönetimine ve
rilecektir. Maraş, iki toplum için bir temas ve ticaret bölgesi olacaktır. Bu bölge, ayrıca turist
ler için, iki tarafa da karşılıklı geçiş bölgesi olarak kullanılabilecektir. 

Paketin üçüncü kâğıdı, Lefkoşe Havaalanıyla ilgili bulunmaktadır. Bu kâğıtta, 1974'ten 
beri kapalı duran söz konusu havaalanının, Birleşmiş Milletler yönetiminde sivil yolcu ve kar
go taşımacılığına açılması öngörülmektedir. Buna göre, Kıbrıs Türk Havayolları uçaktan da
hil, Türkiye'de tescil edilmiş olan havayollarının Lefkoşe.Havaalanına sefer yapmaları olanağı 
doğacaktır. Ercan Havaalanının mevcut statüsü ise aynen korunacaktır. Taraflar, Lefkoşe Ha
vaalanı yoluyla birbirlerinin kesimine yolcu ve eşya akımını olumsuz yönde etkileyecek tutum
lardan ve davranışlardan kaçınacaklardır. 

Üç ayrı kâğıttan oluşan böyle bir paketin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ka
bul edilmesi, iki tarafın karşılıklı güvenini artırdığı ve Türk kesimi üzerindeki ekonomik am
bargoyu kaldırdığı ölçüde, sorunun çözümü yönünde somut bir yarar sağlayabilirdi; ancak, 
Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması anlamına gelebileceğini iddia ettiği 
tüm önerilerin paketten çıkarılmasını sağlamıştır. Anlaşma, Maraş'ın çitle çerçevelenmiş bölü
münün verilmesi karşılığında, Lefkoşe Havaalanının Birleşmiş Milletler denetiminde açılması 
formülüne indirgenmiştir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, karşılıklı ödünlerin denkliği temelinde bir anlaşma
ya, uzlaşmaya varılmasından yanayız. Bu anlamda, Sayın Denktaş'ın Birleşmiş Milletler öne
risine çok koşullu "Evet" yaklaşımını benimsiyoruz, destekliyoruz. Esas itibariyle, Kıbrıs'ta 
ödün verilmesini içeren bir anlaşmanın, ancak ve sadece bağımsız devlet olarak tanıdığımız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yapılabileceği kanısındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti tarafından verilebilecek böyle bir yanıtın, Birleşmiş Milletler tarafından "hayır" ola
rak algılanmamasını ve anlamsız olacak bir siyasal baskı yoluna başvurulmamasını diliyoruz. 
Çünkü, taraflar arasındaki güveni artırmaya yönelen bu önlemlerin, konunun özünü ilgilendi
ren bazı teknik ayrıntıları, anlaşmayla birlikte ele alınmalıdır, örneğin, tampon bölgede bulu
nan Lef koşa Havaalanı açıldığında, hava sahasının kontrolü, sivil havacılık anlaşmalarının ya
pılması ve uygulamayla ilgili diğer konular, kendiliğinden, Uluslararası Sivil Havacılık Örgü
tünün üyesi olan Rum tarafının yetki sınırları içine girecektir. 

Devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımayanlar, bu havaalanını, Kıbrıs Cum
huriyeti adı altında tanıdıkları Rum yönetimine ait olarak kabul edeceklerdir. Dolayısayla, 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Lefkoşa Havaalanından Birleşmiş Milletler gözetiminde 
yararlanması, ayrıntılı güvenceye bağlanmalıdır. Güven, ancak bu şekilde sağlanabilir. 

Rum kesiminin, bu anlaşmayla verdiği somut bir ödün ortada görünmemektedir. En azın
dan, ekonomik ambargonun kaldırılması güvence altına alınmalıdır. Bu konu, sadece Rum ke
siminin iyi niyetine bırakılmamalıdır. 

Sösyaldemokrat Halkçı Parti olarak görüşümüz odur ki, Kıbrıs'taki iki toplumun siyasal 
eşitliği temeline dayalı bir federasyon, küçük anlaşma paketlerinin kabulü yoluyla oluşturula-
maz. Eğer küçük paketlerle bir çözüm aranacaksa, ele alınması gereken ilk ve temel konu, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemenlik yetkisinin kabul edilmesidir. (SHP, DYP, RP ve CHP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, federasyona yönelen çözümde, egemenliğin ortak kullanımı, pay
laşımı söz konusu olacaktır. Tarafların Adadaki egemen eşitliği, her çeşit çözümün önkoşulu 
durumundadır. Adada iki toplumu bir arada yaşatacak bir formül olan federasyon, ancak böyle 
bir temel üzerine oturtulabilir. 

tik olarak, küçük paket biçiminde ele alınan ve Maraş bölgesiyle Lefkoşa Havaalanının, 
Birleşmiş Milletler gözetiminde açılması konularını içeren anlaşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin haklı istekleri doğrultusunda çözüme bağlandıktan sonra, konu, artık bütünlüğü 
içinde görüşülmeli ve sonuçlandırılmalıdır. 

Kıbrıs konusunda bir genel görüşmenin açılmasını destekliyoruz. Genel Görüşmede gö
rüşlerimizi daha ayrıntılı olarak açıklayacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
Bu suretle siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, önergedeki imza sahibi sıfatıyla, Ankara Milletvekili Sayın Mümtaz Soysal'ı kür

süye davet ediyorum. x 

Buyurun Sayın Soysal. (SHP, DYP, ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

' MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; her şeyden önce, 
İçtüzükteki bir olanaktan yararlanarak bu konuşmamı sağlayan Başkanlık Divanına ve öner
genin ilk imza sahibi olarak sahip bulunduğu söz hakkını bana devretmiş olan Sayın Kâmran 
Inan'a, Huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. 

Ben, bu konuşma hakkımı doğuran imzayı, önergeye, büyük bir heyecanla kattım; çünkü, 
bugün yaşamakta olduğumuz olay, heyecan verici bir olaydır. Neden heyecan verici?.. Çünkü, 
14 Haziran gününe kadar "evet" ya da "hayır" şeklinde ve başka hiçbir yeni müzakereye yol 
açmaksızın cevaplandırılması istenen ültimatom, yalnız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de
ğil, Türkiye Cumhuriyetine ve Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek karar organı olan Meclisi
mize de verilmiş bir ültimatomdur. Bu ültimatomun sona erişinden önce bu konuyu ele almak, 
bu ülkede son sözü söyleyecek makamın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu göstermesi 
bakımından da heyecan vericidir. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Niçin böyle söylüyorum?.. Şunu anlatmama müsaade buyurun. New York'taki görüşme
lerde, karşımızda -bazı arkadaşlarımızın benzetmesiyle- bir mümeyyizler grubu gibi dizilmiş 
olan 5 üye, -eğer orkestradaki tabirleri kullanmak gerekirse- bir kreşendo halinde konuştular. 
önce Çinli konuştu; belki Asya'nın uzaklarında olduğu için, konuyla doğrudan ilgili bulun
madığı için, yavaş bir sesle -yine orkestra tabiriyle- pianissimo konuştu. Arkasından Rus, -artık 
"Sovyet" demiyoruz- 19 uncu Yüzyıl Ortodoks Çarlığının üslubunu hatırlatırcasına, biraz 
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daha sesini yükseltti... Hepsi aynı şeyi söylüyordu -onu da parantez içinde söyleyeyim- hepsi, 
"bu, evet ve hayır biçiminde, 14 Haziran günü cevaplandırılması gereken bir öneridir ve olum
lu cevap getireceğinizi umarak, size lütfen verilmişbir süredir" diyorlardı. Rus'un arkasından 
Fransız konuştu... O, Güney Rum yönetimine sürekli silah satan ve avrupa Topluluğu içinde 
Yunanistan'ı kanadı altına almış olan bir ülkenin temsilcisi sıfatıyla sesini biraz daha yükseltti; 
arkasından, tngiliz, hep bildiğimiz, biraz böyle tepeden bakıcı tutumuyla ve sesini yine yüksel
terek konuştu; ama, son konuşan Amerika temsilcisi, "bu.sesleniş aynı zamanda Türkiye'yedir',' 
dedi. 

BAHADDÎN ELÇÎ (Bayburt) — Vay küstah vay!.*. 
, MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) —- "Çünkü, eğer havaalanı açılacaksa, oraya inecek olan 

uçaklar, Türkiye tescilli uçaklar olacaktır. Türkiye'nin yararlanabileceği bir lütfü sunuyoruz 
ve -aynı zamanda da şunu söyledi- şimdiye kadarki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ka
rarlarına göre, bizim açımızdan -siz nasıl görürseniz görün sorunu- Maraş, Türk 
egemenliğindedir" dedi. Oysa, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bir pro
tokol gereğince, Maraş denen bölgenin savunması ve korunması da, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin güvenlik güçlerine devredilmiştir ve Maraş denen bölge, bütün devletler gibi, Ana
yasası olan, hem de demokratik bir Anayasası olan ve bu Anayasaya göre ülkesi ve devletiyle 
bir bütünlük meydana getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemenliği altında bir top
raktır; ama Amerikalı, bunu bilmezden gelerek ya da tanımazdan gelerek, Türkiye'ye de seslendi. 

Onun için, Meclisimizin, bu aşamada, yani, hem Kuzey Kıbrıs'a hem de Türkiye'ye sesle
nen bir ültimatomun nihaî süresi dolmadan bu konuyu ele alması, sanıyorum önemli bir olay
dır. Onun için bu bakımdan heyecanla buna katıldım. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hoca, oraya kim gönderdi Denktaş'ı? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Denktaş'ı kendi Hükümeti, kendi devleti yolladı. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Kim zorladı? 

.• MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Kimse zorlamadı. Denktaş, egemen bir ülkenin, kar
deş bir egemen ülkeyle birlikte oluşturduğu bir Kıbrıs politikasının gereği olarak oraya gitti. 
Şimdi, o noktaya geleceğim. O noktaya geleceğim; çünkü, iki devletin, yani Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetinin birlikte oluşturdukları ve birlikte "dünyanın hışmını 

\ • h • • 

çekmeyelim; barışçılığımızı, çözüm istediğimizi belli edelim" diyerek, uzun bir süredir birlikte 
uyguladıkları politikalar, kendi iyi niyetlerini ve kendi görüntülerini düzeltme çabalarının so
nucu olarak, bu iki devleti de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetini, ne 
yazık ki -yine tekrar ediyorum- İçendi iyi niyetlerinin ve kendi görüntü düzeltme çabalarının 
sonucu olarak, bu iki devleti de, böyle bir çıkmaz içine yavaş yavaş getirmiş oldu. 

Nedir karşılaştığımız çıkmaz?.. Kıbrıs'la ilgili olarak yapılan görüşmeler, yavaş yavaş, bel
ki tam farkına varmaksızın, hatta her defasında çok iyi bir şey yapıyormuşçasına davranışları
mızın sonucunda, iki toplum arası görüşme olmaktan çıktı, uluslararası bir görüşmeye ve hat
ta daha kötüsü, Türkiye ve Yunanistan'ın içinde bulunmadığı, ama 5 daimî üyesiyle dünyanın 
5 büyük devletinin içinde bulundukları 7'li bir görüşmeye dönüştü. Son ortaya çıkan durum 
b u d u r . *• ] ' . • ' • 

Bundan önceki konuşmalarda belirtildi; gerçi, Türkiye'nin çabaları sonucunda, ilk otu
rumda karşımıza dizilmiş olanlar ağızlarını açmadılar; ama, son oturumda, yine karşımıza ay
nı sırayla dizilip, arkalarına da danışmanlarını, küçük memurlarım alarak, bir heybet gös-
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terisi vererek konuştular, öyle bir köşeli (U) biçiminde bir masa düşünün ki, onun ortasında 
genel sekreter ve yardımcıları ya da onun görevlendirdiği kişiler oturmaktadır bir yanında; on
ların sağında, bu 5'ler oturmakta; onların karşısında, müzakere eden, aralarında müzakere eden 
taraflar olarak değil, yan yana dizilmiş olarak iki devletin, birbirini tanımayan iki devletin cum
hurbaşkanları ve görüşmecileri oturmaktadırlar. 

Bundan önce konuşan hatipler, öğrenci-öğretmen benzetmesini çok kullandılar; ama bu 
görüntü, o benzetmeye dahi benzemiyordu. Hocalık etmiş olanlar bilir, iki ya da üç öğrenciyi 
sınava çektiğiniz zaman, en azından haksızlık etmediğinizi belirtebilecek şekilde davranırsınız, 
hatta birisini kayırmaya niyetli olsanız bile, -hocalığa yakışmayan bir tutumla- böyle bir niyeti
niz olsa bile, ders yılı içinde iyi öğrenciydi hadi sınavda kalmasın diye bir niyetiniz olsa bile, 
o sınavda bunu, bu kadar açıkça belirtmezsiniz. Ama, New York'taki sınavda, çok açıkça, öğ
rencilerden biri kayırtmaktaydı. Çünkü, ortaya konan paket, zaten onunla birlikte oluşturul
muş, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir paketti, öğrencilerden biri de, kesin
likle suçlanan, hani, "sana biraz ikmal mühleti veriyoruz; ama mutlaka önümüzdeki sınavda 
bu dersi geçeceksin. Yoksa, hem senin hem de anavatanının canına okuruz" denen bir konu
ma sokulmuştu, insanı yaralayan, isyan ettiren ve o "hayır" dedirtecek olan görüntü buydu. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • . .* 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Eğer Sayın Denktaş ve çevresindekiler, o anda "hayır" 

demedilerse, bu, demin söylediğim nedenledir. Çünkü sesleniş, Türkiye Cumhuriyetine de ses
leniştir. Onun için, hem kendi parlamentolarına, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cum
huriyet Meclisine hem de Türkiye Cumhuriyetinin makamlarına danışma gereğini duymuşlar
dı. Onun içindir ki, bu toplantı, benim açımdan ve hepimiz açısından önemli bir toplantıdır. 
Yalnız, bu toplantıda oluşacak olan kanaatin tam oluşabilmesi için, önümüzdeki genel görüş
me sırasında tam oluşabilmesi için, bir noktanın da altını ısrarla çizerek sözlerime son vermek 
istiyorum Sayın Başkan. 

Bazı arkadaşlarımız, çözümsüzlükten, bunun doğru bir tutum olmadığından ve çözüm 
isteme gereğinden bahsettiler. Gerçekten de çözüm istiyoruz; ama, çözümün hakça bir çözüm 
olması, insanları insanca yaşatan bir çözüm olması gerekir. (SHP, CHP, RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bu önümüzdeki mini pakete bakarsak -sevmediğimiz bir deyim ama, madem kullanılıyor, 
onu kullanayım- önümüzdeki mini pakete bakarsak, orada da bu gereği yaralayan birtakım 
şeyler vardır. Çünkü, adilane bir çözüm, bütün adil düzenlerde adilane çözüm, eğer uluslara
rası... (RP sıralarından alkışlar)... Yeni düzen, adil bir düzense, öyle olduğu söyleniyorsa, bü
tün adil düzenlerdeki çözüm, dengeli olmalıdır, verdiğinize karşılık, o değerde bir şey almalısınız. 

Niçin Maraş denen bölgenin bir kısmı şimdiye kadar dikenli tellerle çevrili kalmıştır?.. Zan
nediyorum, bu nokta üzerinde durulmadı ve biraz da haksız bir biçimde, geçmişteki hükümet
ler, bu kararı alamamış olan hükümetler, orayı iskân etme kararını alamamış olan hükümetler 
suçlanmaya çalışıldı. Zannediyorum, orada yine kendi iyi niyetimizin, kendi ilkelerimize bağlı
lığımızın kurbanı olduk. Çünkü biz, iki kesimli Kıbrıs çözümü istiyoruz; ama, bunu bir fetih 
hakkına ya da -Osmanlı tabiri kullanmak gerekirse- kılıç hakkına falan dayandırmak istemi
yorum. Aslında, bize karşı kullanılmış olan bir sözdür bu. Lozan müzakerelerinin zabıtlarına 
bakarsanız, tam tarihiyle 23 Ocak 1923 günü, tsmet Paşa ile müzakere eden Curzon, 
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Musul'un geri verilmesini; Misakı Millî sınırlarının İngilizler tarafından sonradan zorlandığı
nı söylediği zaman, ismet Paşa'ya şunu söylemiştir : "İsmet Paşa, İsmet Paşa, sen unutuyor
sun ki, Birinci Dünya Harbine girdiniz ve yenildiniz, Sizin artık kaybettiğiniz toprakları, hem 
de mütakere tarihinden sonra kaybettiğiniz toprakları geri istemek hakkınız yoktur." 

Bu sözler bize karşı kullanıldı; ama biz, "Kıbrıs'taki savaşı biz çıkarmadık, onlar çıkardı 
ve cezalarını.da buldular. Bu topraklar bütünüyle bizimdir, üzerindekiler de ganimetimizdir" 
demiyoruz. İki kesimlilik istediğimiz zaman, mülkiyet hakkına yine saygılıyız. Nihaî çözümde, 
mülkiyet haklarının karşılıklı takas edilmesini, eğer bizim borcumuz varsa, bunların da öden
mesini, bütün Birleşmiş Milletler belgelerine geçmiş bir şekilde kabul etmiş durumdayız. 

Maraş'taki mülkiyet konusu, eğer vazgeçseydik, belki çok kolaylıkla halledilebilirdi, baş
tan itibaren vazgeçseydik olabilirdi; ama, elimizde tuttuğumuz sürece, mülkiyet konusu, eğer 
orası tam açılsaydı, sonradan tazminat yoluyla düzeltilmesi çok zor olan bir konuydu. Çünkü, 
bazı rakamlar verdiğim zaman anlayacaksınız; Maraş, maddî bakımdan -manevî tarafını bir 
tarafa bırakın- elde tutulan, neredeyse çok kıymetli bir değer niteliği taşımaktadır. Çünkü Ma-
raş'ta, yalnız 4 500 kadar ev yok, yalnız şu kadar ki lise yok, Maraş'ta 45 otel var, 60 apart 
otel var, 99 eğlence yeri var, 1 953 işyeri var ve bunlara dokunulmasın diye çitle korunmuş olan 
bir bölgedir. Bunların içerisinde, henüz muhafaza edilen, açılmadan muhafaza edilen, bütün 
bu otellere, işyerlerine ait 415 kasa ve 17 tane de bankacıların "strong room" dedikleri kıymet
li madenlerin falan saklandığı mahzen vardır. Buîılara dokunulmamış durumdadır. Eğer biz 
bunları açsaydık, bunları kullanmaya başlasaydık, sonradan -yine kendi görüşümüzle- altın
dan kalkamayacağımız bir tazminat yükü altına girerdik. 

Şimdiye kadarki hükümetleri, orayı açma konusunda tereddüte düşürmüş olan nokta, bu
dur. Çünkü, biz, mülkiyet hakkına saygılı olacağımızı, elimizdekileri değiş tokuş ettiğimizde, 
bütün hakları karşılayacağımızı söylemiş bir tarafız. Bu bakımdan, zannediyorum, verdiğimi
zin karşılığını tam olarak alabilmek, hatta maddî açıdan tam olarak alabilmek, bizim için bü
yük önem taşımaktadır, Ama aldığımız, Lefkoşa Havaalanının açılması gibi, nasıl kullanılaca
ğı belli olmayan, her zaman kapatılabilecek olan soyut bir şeydir. Buna karşılık verdiğimiz, 
-somut- yalnız 5,5 kilometrekarelik bir toprak parçası değil, onun üzerindeki muazzam servet
tir. Bu muazzam servete karşılık, muazzam bir şeyi istemek hakkımızdır; o da, ambargonun 
kaldırılması; bir toplumun üzerindeki gayri insanî, gayri ahlakî ve hukuka, insan haklan te
mel hukukuna aykırı ambargonun kaldırılmasıdır. Çünkü, Insön Hakları Evrensel Belgesini 
okursanız, 2 nci maddenin ikinci fıkrası, "Bir toprağın siyasal statüsü ne olursa olsun; o top
rak ister bağımsız devlet olsun, ister tanınmış olsun, ister tanınmamış olsun, ister sömürge ol
sun, o toprağın üzerindeki insanların temel insan hakları kısıtlanamaz, bunlar inkâr edilemez" 
der. Oysa, orada yaşayan 160 bin, 170 bin Türk'ün, bırakın bazı haklarını, temel kimlik hakla
rı, vatandaşlık haklan, dünyada tanınma hakları, insan olarak seyahat edebilme hakları, in
sanlarının başkalarıyla kültürel ve spor temasları yapabilme hakları tamamen inkâr edilmiş 
durumdadır. 

Bu iyi niyet önlemlerinin bir kısmında "Rumlarla da spor temasları yapılabilir" deniyor; 
ama, orada hâlâ, "Anadolu f ürkleriyle spor temasları da yapabilirler" denmiyor, bu bile he
nüz kabul edilmiş değil, kendi anavatanlarıyla spor teması yapamayan bir toplumla karşı kar-
şıyayız, Elbette, o toplumun verdiğine karşılık, o değerde, en azından -manevî değeri çok çok 
daha fazla bir şey- istemek hakkı vardır ve sorunun özü de bunda yatmaktadır. Onun için, 
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aldığımız havaalanı kullanma hakkının ne derece sağlam bir hak olduğunu sonuna kadar araş
tırmak, hakkımız olmalıdır; buna karşılık vereceğimizin de, bizim güvenliğimizi, oradaki hal
kımıza bazı olanakları sağlama hakkımızı haleldar etmemesi gerekir. Şimdi, o aşamadayız. 
Bu değerlendirme aşamasındayız; ama, görünürde buna hakkımız yoktur; çünkü bizden iste
nen, 14 Haziran günü "evet" ya da "hayır" demektir, bu Meclisin böyle bir ültimatoma bo
yun eğmeyeceğini ya da eğilmesini istemeyeceğini umduğum içindir ki, ben de heyecanla o öner
geye imzamı koydum. 

Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP, ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Önerge sahibi sıfatıyla, son konuşmayı yapmak üzere, Çorum Milletvekili Sayın Muhar

rem Şemsek'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Şemsek. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Görüşülmekte olan konu tamam

lanıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiş, süre uzatılmıştır. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; Kıbrıs meselesi üzerindeki, görüşülmekte olan, genel görüşme önergesiyle ilgili, 
şahsım adına, önerge sahibi sıiauyla söz almış bulunuyorum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin bu bölümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dirayetli lideri Sayın Denk-
taş'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve heyetine saygılarımı ifade etmek istiyo
rum. Ayrıca, bu derece tarihî bir görüşmede, millî bir görüşmede Dışişleri Bakanlığı erkânı
nın, heyetinin ve Sayın Dışişleri Bakanımızın bulunmayışını da tarihî bir eksiklik ve yanlışlık 
olarak huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, son yıllarda yoğun dış politika konularıyla iç içe olmak 
durumunda kalmıştır. Zaman znman dış politika konuları her şeyin önüne geçen, millet ve devlet 
olarak hassasiyetimize sebep olan noktaya da ulaşmıştır. Kıbrıs meselesindeki gelişmeler de 
bunlardan biri olarak bugün göz önündedir; belki de, bugüne kadar karşılaştığımız en mühim
lerinden biri olarak karşımızdadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, dış politika konusuna mutlaka ağırlık koyması, Hükü 
mete yol göstermesi, hatta yön çizmesi gereken günlerdeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
dış politika konularından soyutlanarak dış politika yürütülmesi, özellikle günümüzde, yaban
cı baskılar karşısında Türk hükümetlerini zayıflatır. 

Türkiye'nin çok yakın çevresinJr Balkanlarda, Kafkaslarda, Asya'da, Ortadoğu'da, Do
ğu Akdeniz'de Türkiye'nin millî menfaatlerini ikilendiren önemli gelişmeler olmaktadır. 

Diğer taraftan, yeni dünya düzeni, gerçek olarak d^ belki düzensizliği içinde, ABD, İngil
tere, Fransa, zaman zaman Rusya, bazen de tek başına An;°rika Birleşik Devletleri, dünyada 
olayları yönlendirmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bu ülkeler dünyadaki 182 
devlet adına karar veren güç durumundadı. 'ar. Türkiye'yi ilgilendiren çevremizdeki olaylarda 
da bu 5 ülkenin etkili konuma getirilmesi ve bu ülkeL.'..ı Türkiye'yi ilgilendiren olaylardaki 
tutumları bakımından, Türkiye tarafına değil, diğer tarafa destek verir tutumlar sergilemeleri 
de dikkat çekicidir. Türkiye'yi büyük bir çıkmazın içine sokan durum budur. Balkanlarda, Kaf
kaslarda; Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında, Kuzey Irak'ta ve Kıbrıs konusunda durum aynı 
şekildedir. 
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Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devleti, Çekiç Güç'ün bölgesinde bu ülkelerce gerçekleştiri
lirken, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki katliamı ve işgali, yine bu ülkeler tarafından desteklen
mekte, zaman zaman da seyredilmektedir. Bosna-Hersek'te Sırp zulmüne de, aynı şekilde Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seyircidir. 

Kıbrıs konusunda bu ülkeler, Rum yanlısı bir tutumu "Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi" adı ve şemsiyesiyle sergilemektedirler. 

Görevi, dünyada barışı kollamak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konu
sundaki görevini, âdeta, Ada'da var olan barışı bozarak yeni bir savaşı meydana getirmek ola
rak algılamaktadır. Böylece, Kıbrıs'ta yeni bir trajedi meydana getirerek, yeni bir Yunan adası
nı ortaya çıkarmayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendine görev seçmiş görünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs'taki haklarımızı ve mevcut imkânlarımızı adım adım, bölük 
pörçük, "paketti, federasyondu, Gali idi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi idi" gibi gö
rüşlerle elimizden almak istemektedirler. Bilindiği gibi, 120 sene kadar önce Girit de Türk ada
şıydı; ama -bugün Kıbrıs'ta olduğu gibi- oldubittilerle elimizden gitmiştir. Tarihi bilmezlik, ta
rihten ders almazlık, ihmal ve dış politika yanlışlarımız yüzünden, Kıbrıs'ta da aynı oyun oy
nanmaktadır, Yapılmak istenen; Kıbrıs'ı Enosis ile Yunanistan'a bağlamak, bilahara Yunan mc-
galo idea'sıyla Bizans'ın yeniden ihyasını tesis etmek, Türkleri Anadolu'dan atmaktır. Bunlar 
Yunan rttyasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusunda 1974 öncesini bir yana bırakıyorum. O günden 
bu yana temel yanlışlıklar yapılmıştır. Burada ifade edeceğim görüşler hiç kimseyi hedef al
mak suretiyle söylenen görüşler değildir; bunlar, ülke olarak, millet olarak eksikliklerimizdir. 
Bugüne kadar ciddî dış politika yanlışları yapmışızdır. Kıbrıs meselesinin bugünkü vahim nok
taya gelmiş olması, Türk dış politikasının tam bir mağlubiyeti, iflası ve fiyaskosudur. Bunu 
gizlemenin de hiçbir manası yoktur, Türk Dışişleri, âdeta, muarızlarımızın tezlerini gerçekleş
tirmeye fırsat vermiştir. 

^ 1974 Barış Harekâtı kararı çok olumlu ve isabetli bir karar olmuştur; ancak, barış harekâ
tından sonra birinci ve ikinci ateşkes, ilk ciddî yanlışımız olmuştur. Ada'nın tamamı işgal edil
meden veya daha elverişli şartlar oluşturulmadan ateşkesin ilan edilmesi, ciddî bir hatamızdır. 

İkinci vahim hatamız, Maraş bölgesinin ilk günden itibaren iskâna açılmamış olmasıdır. 
Üçüncü yanlışımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra federasyon tezin

den vazgeçilerek, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dünyaya tanıtılması, Birleşmiş 
Milletlere üye yapılması, ekonomik ve diğer haklar açısından kendi yağıyla kavrulacak bir dev
let olması yönünde ileri adımlar atmayışımızdır. 

Dördüncü yanlışımız, önce, "Kıbrıs meselesi, iki toplum liderinin eşit şartlarda, baskıdan 
uzak şekilde ikili görüşmeleriyle çözülür" tezi savunulurken, bilahara, nereden icat edildiyse, 
dörtlü zirve, BirleşmişMületler Güvenlik Konseyi vesair gibi uluslararası zemine çekilmiş ol
masıdır. önceki görüşten, tezden vazgeçilerek buna razı olmuş olmamız da ciddî bir hatamızdır. 

Beşinci yanlışımız, belki yanlışların başı, Türk hükümetlerinin Yunanistan ile Türkiye ara
sındaki ihtilaflarının çözümünü Kıbrıs meselesine endekslemiş olmasıdır, ki bu görüş, Yunan 
görüşüdür. Türkiye'nin Yunan tezini kabul ederek, diğer meselelerden ayrı ve öncelikli olarak, „ 
Kıbrıs'ı görüşmeyi kabul etmesi, düşman oyununa gelmektir. Türkiye ile Yunanistan arasında 
bellibaşlı problemler, Ege Denizi, FIR Hattı, kıta sahanlığı, Ege adalarının silahlandırılması, 
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Batı Trakya, Rum-Pontus meselesi, Rum malları meselesi ve nihayet Kıbrıs'tır. Bu problemler
de Türkiye'nin tek avantajlı olduğu konu, Kıbrıs'tır. Hatta, Türkiye için Kıbrıs, bu şartlarda 
problem bile değildir. Yunan görüşüne uyularak birinci mesele haline getirilmesi, hem Türki
ye'yi, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ve halkını sıkıntıya sokmuştur. 

Değerli milletvekilleri, dış politikada kuvvet unsurunu ihmal etmemiz, dünya kamuoyu
nun aydınlatılarak onun arkamıza alınması işi ve ilmî gerçekçi dış politika gibi eksikliklerimiz 
de ciddî yanhşlanmızdır. Türkiye'nin bugün dış politikada mühim bir eksiği de, bugün bir ilim 
dalı haline gelmiş olan siyaset planlamasıyla tanışık olmayışıdır. Türkiye'nin Kıbrıs ile ilgili 
bir siyaset planlaması yoktur, "var" diyenler mahcup olur. Gerçi, diğer politikalarımızda da 
bir siyaset planlamamız yok ya... . 

- Değerli milletvekilleri, bir siyaset planlamamız olmaması eksiği, işte Kıbrıs'ta olduğu gi
bi, başımıza gelin Bu eksik, bugün fevkalade iyi bîr şekilde ortaya çıkmıştır. Hazır olmadığı
mız olaylar karşısında ne yapacağını şaşırmış vaziyetimizden bu görülüyor. Türkiye'nin, tezle
rinde tutarlı olması lazımdır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde âdeta Türkiye'nin Türklerin yargılanması mana
sına gelen saygısız tutumlara, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ne de Türkiye razı olamaz. 
Kurban Bayramı günü, Sayın Denktaş'ın, âdeta yarğılanırcasına, rehin tutulurcasına Amerika 
Birleşik Devletlerine hapsedilmesi ayıbı hepimize aittir. 

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyan bir ülke olarak, Bağımsız Türk Cum
huriyetleri Devlet Başkanları Toplantısında yaptığı yanlışı, Türk Cumhuriyetleri Çalışma Ba
kanları Toplantısında yine gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma Bakanının 
bu toplantıya davet edilmemesiyle mühim bir eksiklik yaşandı. 

Sayın milletvekilleri, son toplantı, Gali'nin genel sekreter olduktan sonra yapılan dördün
cü toplantısı idi. önceki üç tur görüşmelerde, Sayın Denktaş'ın, yetkileri azaltılmış bir görü
nüm vardı. Görünürde, yetkisiz görüşmeci Sayın Denktaş'a bu durum bir avantaj yeriyordu. 
Dördüncü turda, Meclis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Sayın Denktaş'ın gö-
rüşmecilik yetkilerini bu tur için artırdı. Tabiî Gali ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, 

n tam yetkili Sayın Denktaş'a daha çok baskı ve tehdit yağdırma, şantaj yapma avantajını elde 
etti; zira, görüşmeler, Rum lideriyle değil, âdeta onun vekili olarak, Gali ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyiyle oluyordu. 

Dördüncü turun gündemi biline biline, Amerika Birleşik Devletlerine niye gidildiği, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin niçin Sayın Denktaş'ı gönderdiği, Türk kamuoyunun merak konu
su olan bir durumdur. 

Değerli arkadaşlar, Maraş, başkasının otoritesine bir kere teslim edilirse, bir daha geri alı
namaz. Bugün için kaldırılacağı düşünülen ya da kaldırılıyor gösterilen ambargonun, yarın bir 
sebep gösterilerek tekrar konamayacağına kimsenin garantisi yoktur. Mesela, böyle devam ederse, 
yarın bir başka görüşmede, Güzelyurt paketi önümüze gelecek, Güzelyurt'u veya bir başka ye
ri isteme veya tavizi elde etmek için en etkili silah olarak ambargo karşımıza çıkacaktır. Kısa
cası, şimdi Kıbrıs görüşmelerinde, mal ve toprak veriyoruz, laf alıyoruz; yani, Kıbrıs görüşme- . 
lerinde yaşadığımız dönem, toprak ve mal verme, laf mübadele etme dönemidir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Sayın Başkan, eğer lütfederseniz 2 dakikada tamamlayacağım. 
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BAŞKAN — Estağfurullah; 4 dakika süre vermiştim, 2 dakika daha veriyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Bundan sonra ne olur? Birleşmiş Milletler Gü

venlik Konseyi, bugüne kadar 750, 774, 789 sayılı üç Kıbrıs kararı aldı; hepsi aleyhimizedir. 
Maraş'a "hayır" denirse, olacak olan, yeni ve daha ağır bir karardır. Bu gelecek, tabiî, iyi ol
mayacak; ancak, kıyamet de kopmayacaktır. Bu muhtemel neticeye hazır olmak, çok fazla ciddiye 
de almamak lazımdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığı, Türkiye'nin ekonomisiyle ve gü
venliğiyle yakından ilgilidir. Türkiye, bu konuda ilgisiz kalamaz. Şu anda yapılması gereken : 

1. Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinin derhal kesilip, Maraş veya başka hiçbir yerin 
kesinlikle verilmeyeceği ilan edilerek, Maraş derhal iskâna açılmalı; ikili görüşmeler dışında 
hiçbir görüşmenin yapılmayacağı ilan edilmeli; görüşmelerde, bütün ve eşit şartların esas alı
nacağı duyurulmalıdır. 

2. Federasyonun, çağımız dünyasında artık yaşama şansı kalmadığı gerçeğinden hare
ketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız bir ülke olarak ayakta kalacak şekilde destek
lenmelidir. 

3. Yunanistan'la aramızdaki ihtilaflarda, Kıbrıs diye bir mesele olmadığı ilan edilmelidir. 
4. Türkiye, her şartta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, onun dirayetli lideri Sayın Denktaş 

ve Kuzey Kıbrıs Türk halkıyla beraber olduğunu ilan etmeli ve açıklamalıdır. 
Sayın milletvekilleri, bir gerçeği daha ifade etmek istiyorum : Bir defa, ne Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti yönetimi, *ne de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, "vermedim" deme-
leriyle Maraş'ı veya bir başka yeri, bir başka şeyi, Birleşmiş Milletlere ve Rumlara yermek hak 
ve yetkileri yoktur... (Mikrofon "otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Tamamlayın, Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinin ittifa

kı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının referandum kararı olmadan, Türk Hükümetle
rinin de Türkiye adına bir angajmana girmeye yetkisi yoktur. Bunun için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ittifak kararı ve Türk Milletinin referandum kararı gereklidir. Mevcut durumdan 
geriye adım sayılacak bir taviz veya oldubittiye, Maraş'ın verilmesi veya başka şekilde razı olan 
hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bir gün bile iktidarda kalamaz. Böyle oldubittilere, İk
tidar razı olsa bile, Türk Milleti razı olamaz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dirayetli lideri Sayın Denk-
taş'a ve yetkililerine başarılar dilivor, Kıbrıs konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk 
Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, birlik içinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

. ti ve halkının yanında, arkasında olduğuna ve olacağına olan inancımı ifade ediyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşme tamamlanmış bu

lunmaktadır. Genel Görüşme açılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

. 2. '•— TBMM'de bulunan siyasî parti temsilcilerinin, Kıbrıs'la ilgili görüşmelerin sağlıklı 
bir sonuca ulaşabilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin müşterek önergeleri (4/163) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan ve bu
lunmayan parti temsilcilerinin ittifakıyla kamuoyuna açıklanmak üzere ortak bir bildiri Baş
kanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Şimdi bu bildiriyi arz ediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs'la ilgili New York'ta Birleşmiş Milletler aracılığında 

yapılan görüşmelerin sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesine yardımcı olmak üzere şu hususların 
. dünya kamuoyuna açıklanmasında fayda görmüştür : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının 30 yıldan beri temel özgürlüklerini, 
güvenliğini ve eşitliğini koruma yönünde sürdürdüğü hak ve hukuk mücadelesini desteklemek
tedir. (Alkışlar) 

Kıbrıs'ta, 1974 öncesinin karanlık dönemine yeniden dönülmemesi;esastır. Kalıcı bir barı
şın temini için, iki toplumun eşitliği esasına dayalı bir çözüm gerekmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın liderliğinde yürüttüğü 
barışçı çabaları takdirle karşılamaktadır. Kıbrıs'ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme, ancak iki 
tarafın hür ve serbest iradesiyle varılabileceğine inanmaktadır. Bu çerçevede ulusumuz, Kıbrıs 
Türk Halkının razı olmayacağı bir çözümü kabul etmeyecektir. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs'ta barışın sürekli kılınması ve Kıbrıs Türk halkının 
refah ve güvenliğinin temini açısından, Türkiye'nin, tarihî ve garantörlük haklarından doğan 
ahdî vecibelerini yerine getirmeye ve bu yolda kendisine düşen her türlü sorumluluğu sürdür
meye kararlı olduğunu ifade eder. 

Bu bakımdan : 
1. Kıbrıs'ta, her bakımdan eşit haklara sahip, iki eşit .toplumun varlığı esas alınarak mü

zakereler yapılmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) 
2. Kıbrıs konusu bir bütün olarak ele alınmalı ve iki toplumun temsilcileri arasında ya-

* pılacak müzakerelerle çözüme kavuşturulmalıdır. 

3. İki toplumun temsilcileri arasında görüşülüp paraf edilen hususlar, her iki toplumun 
tasvibinden sonra kesinlik kazanmalıdır. Esasen, bu üç prensip, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerde 
şimdiye kadar Türkiye'nin de savunduğu, Birleşmiş Milletlerin de kabul etmiş olduğu prensip
ler olmak itibariyle sağlıklı çözümü sağlayabilecek niteliktedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu prensipleri bir tarafa bırakması, Kıbrıs'ta kalıcı 
bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapılan müzakerelerin her türlü baskı denemelerinden uz.ak 
bir ortamda geçmesini, kalıcı bir uzlaşmanın vazgeçilmez koşulu görmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vazgeçemeyeceği bu pren
sipler, müzakerelere esas teşkil etmediği takirde, görüşmelerin devamında bir yarar olmayacağı 
düşüncesinde olduğunu saygıyla açıklar. ("Bravo" sesleri, alkışlar) > 

Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Ülkü Güney Oğuzhan Asiltürk 
ANAP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Şevket Kazan . Uluç Gürkan 
RP Grup Başkanvekili CrfP Grup Başkanvekili 
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Koray Aydın ' Esat Bütün 
Trabzon Kahramanmaraş 

MHP Temsilcisi BBP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalemli Mahmut Kiline 

ANAP Grup Başkanvekili Adıyaman 
HEP Genel Başkan Yardımcısı 

Bülent Ecevit 
. ' • ' • • ' Zonguldak 

DSP Genel Başkanı 
v V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, öngörüşmeİerde, Kıbrıs 
Barış Harekâtı sırasında başkanlığını yaptığı hükümet dönemiyle ilgili bazı yanıltıcı beyanlar
da bulunulduğu iddiasıyla konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Zonguldak Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Genel 
Başkanı Sayın Bülent Ecevit, Başkanlığa bir tezkere göndererek, "Bugün Kıbrıs'la ilgili genel 
görüşmenin öngörüşmesi sırasında bazı sayın grup sözcüleri, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 
görevde olan ve Başbakanlığını yaptığım Hükümet dönemiyle ilgili bazı yanıltıcı iddialarda 
bulunmuşlardır" diyerek söz istemişlerdir. 

İçtüzüğün 70 inci maddesi uyarınca, kendilerine, açıklama hakkını kullanmak üzere söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Ecevit. (Bağımsızlar ve CHP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, bana bu açıklama olanağını verdiğiniz 

için size şükranlarımı sunarım. 
Benim, Mecliste konuşma olanaklarım, Türkiye'de uygulanan seçim sisteminin azizliğine 

uğradığımız için, biliyorsunuz, çok sınırlıdır. O nedenle bugün konuşma girişiminde bulunma
mıştım. Olanak bulabilirsem, bu konuda genel görüşme açıldığında, sorunun özüyle ilgili gö
rüşlerimi açıklamaya çalışacağım. Konuşmamı, bugün, Sayın Başkanın, bana İçtüzüğün 70 inci 
maddesine dayanarak lütfettiği olanağın sınırları içinde tutmaya özen göstereceğim. 

Sözlerime başlamadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü birleşimine ay
dınlatıcı konuşmasıyla tarihsel bir değer kazandırmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a şükranlarımı sunarım. Gerek kendilerini, gerek Kuzey KıbV 
ns Türk Cumhuriyetinin aramızda bulunan Sayın Başbakanım ve Cumhuriyet Meclisi üyeleri
ni en iyi dileklerimle ve saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Refah Partisi Genel Başkanı, bu arada şahsı adına konuşan-
önerge sahibi Sayın Muharrem Şemsek arkadaşımız, benim görüşüme göre, zabıtlara tek yanlı 
olarak geçmesi, tarihsel açıdan çok sakıncalı bazı görüşler ve iddialar ileri sürdüler. Kısaca, 
o konularda bazı bilgiler arz etmek istiyorum. 

önce, Maraş'ın, 1974'deki Barış Harekâtı ardından yerleşime açılmayışını, o zamanki ko
alisyon ortağımız Millî Selamet Partili Sayın Bakanlardan gizli tutmuş olduğumuz yolundaki 
iddiayı çok yadırgadığımı belirtmek isterim. Biz kendilerinden hiçbir şeyi gizli tutmadık. Yal
nız koalisyon ortağımızdan değil, Kıbrıs Barış Harekâtının başladığı andan itibaren, hiçbir ka
rarımızı Türk kamuoyundan da, dünya kamuoyundan da saklı tutmadık. Kaldı ki, eğer büyük 
bir densizlikte bulunup, koalisyon ortağımızdan bunu saklamaya kalkışmış olsaydık bile, bu, 
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gizli kapaklı bir olay değildi; herkesin gözleri önünde uygulanan, gazetelerde üzerinde yazılar 
yazılan bir olaydı. Onun için Hükümetin Millî Selamet Partisi kanadının bunu bilmemesi müm
kün değildi. 

Maraş neden o aşamada yerleşime açılmamıştır? Benim bu konuda ayrıntılı bilgiler ver
meme gerek kalmadı. Çünkü, Kıbrıs sorununu en ince ayrıntılarına kadar bilen Sayın Profe
sör Mümtaz Soysal, bu konudaki gerçekleri ayrıntılı ve özlü biçimde açıkladı. Ben ona şunu 
da eklemek isterim : Sayın SoysaPın buradaki konuşmasında belirttiği binaların, turistik tesis
lerin büyük kesimi, yalnız Rumların malı değildi; çeşitli ülkelerden, çeşitli devletlerden yatı
rımcıların malı olan kuruluşlardı. Eğer biz bunları işletmeye açsaydtk, bütün dünya ile başı
mız derde girerdi. Oysa, biz başımıza dert açmak için değil, dertlerden kurtulmak için Kıbrıs 
Barış Harekâtını gerçekleştirmiştik. * 

Ateşkes konusuyla ilgili olarak, değerli Muharrem Şemsek arkadaşımızın belirttiği görüş 
konusunda da şunu belirtmek isterim : 

Değerli arkadaşlarım, tarih boyunca en güç askerî harekât ada harekâtı olmuştur. Düşü
nün, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü çağında, Osmanlı Devletini, Orta Avrupa devletle- ı 
rinden, Balkan devletlerinden, başka kıtalardaki devletlerden çok, bir Rodos Adası işgal et
miştir. Çünkü, ada harekâtı son derecede zordur. Bir Malta, Osmanlı İmparatorluğu için so
run olmuştur; ama buna bir çözüm bulanamamıştır. Düşünün ki çağınuzın dev gücü, süper 
gücü olan Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Kennedy döneminde Küba harekâtını yarıda 
bırakıp, kös kös geri dönmek zorunda kalmıştır. 

Biz, Kıbrıs Barış Harekâtını, elbette Silahlı Kuvvetlerimizin çok değer verdiğimiz görüşle
rini de alarak ve o görüşler uyarınca, çıkarma yapmanın en güç olduğu yerde yaptık. Çünkü, 
daha kolay yerlerde, örneğin Magosa'da, çıkarmanın oradan yapılabileceği sanısıyla, varsayı
mıyla, Rum tarafı çok ciddî askerî önlemler almıştı; ama, Girne'den kolay kolay çıkarma yapı- ' 
lamayacagı, yapılsa bile Beşparmak Dağlarının kolay kolay aşılamayacağı düşüncesiyle, Girne 
Limanının korunmasını ihmal etmişti. Onun için, biz, bu zor yolu seçmek zorunda kaldık. • 
Fakat, koalisyon ortağı değerli arkadaşlarımız da anımsarlar, Barış Harekâtının ilk gecesi biz
ler için bir kabus gibiydi. Çünkü, Girne Limanına, doğal olarak, çok sınırlı asker ve malzeme 
çıkarabilmiştik. Bunların, birtakım ciddî engelleri aşarak, o arada- Beşparmak Dağlarını aşa
rak, Lefkoşa'ya kadar uluşabilmesi son derece de zordu ve o yüzdendir ki, Lefkoşa'daki Türk 
Alayı, Londra-Zürih Anlaşmaları uyarınca orada bulunan Türk Alayı, harekâtımızın ilk gece
sinde çok ağır bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. Onun için, bizim, Kıbrıs Barış Harekâtını 
daha doyurucu aşamalara, sonuçlara ulaştırabilmek için, ordumuzun lojistik eksikliklerini be
lirli bir süre içinde tamamlamamız zorunluluğu vardı. Aksi halde, Kıbrıs'da amacımıza ulaşa
mazdık, Türkleri soykırımdan kurtaramazdık ve kendi alayımızı da belki imha edilmekten ko
lay kolay kurtaramazdık. Onun için, aslında, bizim o ateşkese gereksinmemiz vardı. Hükümet 
olarak değil, Silahlı Kuvvetler olarak gereksinmemiz vardı. Nitekim, bu ateşkese uymayı ola
bildiğince, kendi işimize gelen ölçüde erteledik; fakat bir noktadan sonra kabul etmek gerekti
ğini Genelkurmayla birlikte kararlaştırdık. Çünkü bu lojistik ihtiyaç, ikmal ihtiyacı, özellikle 
Genelkurmay tarafından ileri sürülüyordu. 

O zamanki değerli Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan ve değerli arkadaşlarının bu ko
nuda bazı kuşkuları yardı, ben bu kuşkularını gidermek için kendilerine bir öneride bulun
dum, "Sayın Genelkurmay Başkanını birlikte ziyaret edelim, ben bir şey söylemeyeyim, siz en
dişenizi, kaygınızı açın, o size düşüncelerini söylesin, Silahlı Kuvvetlerin düşüncelerini, duy-
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duğu gereksinmeleri söylesin*' dedim. Nitekim benim belirttiğim görüşleri, zaten Silahlı Kuv
vetlerle birlikte oluşturduğumuz görüşleri, zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar 
da Sayın Erbakan'a söyledi. Bu bakımdan, Sayın Şemsek arkadaşımızın, elbette büyük bir iyi 
niyetle söylediği, "Niye ateşkes kararına hemen uyduk?" şikâyetini yanıtlamış olduğumu sa
nıyorum. 

Sayın Erbakan, burada, bizim, o Hükümet döneminde, kendilerine rağmen federal çözü
mü savunduğumuzu, bir yakınma konusu olarak ileri sürdü. Oysa, bu Mecliste, daha önce bir 
başka vesileyle, o hükümetin programından bölümler okuyarak, kendilerine anımsatmıştım ki, 
bizim Hükümet Programımızda öngörülen çözüm federal çözümdü; o çözümü biz ilk kez uy
gulama olanağını bulmuştuk. Buna Millî Selamet Partisinin de bir itirazı söz konusu değildi. 
Ancak, Kıbrıs'ın tümünün neden işgal edilmediği konusuna gelince. Bu konuları aramızda tar
tıştık. Bugün de tartışsak, konu, bugün de karşımıza gelmiş olsaydı, aynı görüşleri belirtirdim. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Kıbrıs Barış Harekâtını, Kıbrıs'ı işgaUçin veya Türkiye'nin ba
şına bela açmak için değil, Kıbrıs Türklerini beladan kurtarmak, soykırımdan kurtarmak, ba
rışa, güvenliğe, özgürlüğe kavuşturmak için gerçekleştirdik. (SHP, CHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

Biraz önce, yine, Sayın Mümtaz Soysal'ın da belirttiği gibi, biz, Kıbrıs'a "fetih hakkı" 
uğruna değil, Kıbrıslı Türklerin insanlık hakkı,uğruna, yaşama hakkı uğruna çıktık. 

Onun için, bu amacın ötesine taşarak, sarp Trudos Dağlarında gencecik Türk askerlerini, 
subaylarını şehit verme riskini göze almamıza gerek yoktu. (SHP, CHP, DYP ve ANAP sırala
rından alkışlar) Kaldı ki, o zaman, biz, dünyanın gözünde, o aşamada eriştiğimiz haklılık ko
numundan, haksızlık konumuna geçebilirdik; bütün dünyayı karşımızda bulabilirdik. 

Oysa şunu, övünmek gibi olmasın ama, sanırım kabul buyuracağınız bir gerçek olarak 
belirtmek isterim ki, biz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok büyük özverisiyle ve Kıbrıs'lı Türk 
mücahitlerinin büyük kahramanlığıyla, yalnız askeri harekâtta başarılı olmadık; aynı zaman
da Kıbrıs Barış Harekâtının siyasal boyutunda da bir hayli başarılı olduk ve süper devletlerden 
ikisini de, Türkiye'ye karşı bir caydırıcı önlem uygulama olanağından uzak tutmayı ve bütün 
dünya kamuoyunu -o aşamada hiç değilse- yanımıza almayı başararak Barış Harekâtını ger
çekleştirdik. Eğer adanın tümünü işgal etmeye kalkışmış olsaydık, hem gereksiz yere can ka
yıplarına uğrayacaktık, hem de Türkiye, dünyada çok zor bir durumla karşı karşıya kalmış 
olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, o aşamada, bence, bizim, federal çözüm üzerinde ısrar etmemiz çok 
uygun bir yoldu. Sayın Erbakan diyorlar ki, "Bakın, biz, federal çözüme itiraz etmiştik" -ki, 
ben o aşamadaki itirazlarını anımsamıyorum kusura bakmasınlar, Hükümet Programımızda 
vardı bu- ama, öyle olsa bile, bundan 19 yıl önce uygun olmayan bir çözüm, pekala 19 yıl son
ra uygun olabilir veya 19 yıl önce uygun bir çözüm, şimdi uygun olmaktan çıkmış olabilir. 

Daha Kıbrıs Barış Harekâtından yıllar önce, Türkiye'de Kıbrıs için federal çözümü ilk öneren 
politikacılardan biri benim. Bunun en olumlu çözüm olacağına inanıyordum; fakat, aradan 
19 yıl geçmiştir, köprülerin altından çok sular akmıştır ve dünya değişmiştir. Bu arada, en kök
lü federasyonların bile çözülme ve çökme sürecine girilmiştir; Sovyetler Birliği Federasyonu, 
Yugoslavya Federasyonu çökmüştür; bundan birkaç yıl öncesine kadar Kıbrıs'a örnek gösteri
len Çekoslovakya Federasyonu da çökmüştür. Bu durumda, Kıbrıs gibi, iki toplum arasında, 
bu saydığım ülkelerdekinden çok daha büyük kültür uçurumlarının bulunduğu ve hele son 
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yıllarda büsbütün derinleştiği bir adada, federal çözüm, artık, şu aşamada geçerli olmaktan 
çıkmıştır. Ben, bugün bunu söylüyorum ama, bugün söylemem, bundan 19 yıl önce federal 
çözümü savunmamı haksız kılmaz kanısındayım. Zaman değişmiştir, Kıbrıs'ta gerilim büsbü
tün artmıştır, dünyada federasyonların geçerliliği kalmamıştır; bu durumda ben de Sayın Cum
hurbaşkanı Denktaş'ın konuşmalarında sanırım ima ettiği veya değindiği gibi, şimdilik bir ba
ğımsız devletler topluluğu düzenlemesiyle, yani, Sovyetler Birliğinin dağılış sürecinde uygula
nan türden bir bağımsız devletler yöntemiyle, davranılmasını, o yönteme itibar edilmesini da
ha uygun buluyorum. 

Bu-arada iki toplum arasında ekonomik bakımdan, kültürel bakımdan, ticaret bakımın
dan, turizm bakımından, doğa dengesi bakımından, eğitim bakımından, kültürel etkinlikler, 
bakımından işbirliğini ve yakınlaşmayı, diyalogu artırıcı anlaşmalar yapılabilir. Sayın Denk-
taş, bunu daha 1983 yılında ayrıntılarıyla önermişti; fakat, Kıbrıs Rumları ellerinin tersiyle it
mişlerdi. Gerçek güven artırıcı önlemler, Sayın Denktaş'ın, daha 1983 sonlarında yaptığı bu 
önerilerdi. Bu öneriler şimdi de gündeme gelebilir ve bu şekilde, eğer önümüzdeki yıllar için
de, iki toplum arasında gerçek bir güven ortamı kurulursa, o zaman federasyon zaten kendili
ğinden oluşabilir. -

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, kusura bakmazlarsa, eski hükümet ortakları
mıza bir küçük sitemde bulunmak istiyorum : Biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtının rizi
kolarını da, onurunu da birlikte paylaştık. Ben dilerim ki, onurunu ve rizikosunu birlikte pay
laştığımız bu Barış Harekâtı, ikide bir eski koalisyon ortağı dostlarımız tarafından bir iç siya
set malzemesi, bir polemik unsuru olarak kullanılmasın. Fakat maalesef bunu zaman zaman 
yapıyorlar. Hatta, burada dile getirmediler ama, meydan kürsülerinde şunu sık sık dile getir
diklerini biliyorum : "Efendim, Ecevit'e kalsa, bu Barşı Harekâtı yapılmayacaktı. O, Londra'
ya gitmişken biz fırsat bulduk, ordumuza emir verdik, o şekilde Barış Harekâtı gerçekleşti" 
yollu söylentilerde bulunuyorlar, iddialarda bulunduklarını,işitiyorum. (DYP, SHP, CHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir başbakana karşı kendi hükümet 
üyeleri tarafından bu tür oldubittiler yapılabilecek kadar gayri ciddî bir devlet değildir. (DYP, 
SHP, CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, düşünün, 15 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'ta Yunan darbesi oldu; biz, 
20 Temmuz sabahı Barış Harekâtını başlattık. Arada dört tam gün var. Eğer, biz, 15 Temmuz 
akşamı, ben daha Londra'ya gitmek üzere Sayın Asiltürk arkadaşımla birlikte Ankara'dan ay
rılmadan önce -17'sinde ayrılmıştık- 15 temmuz akşamı ordumuza gerekli görevi ve emri hü
kümet olarak oybirliğiyle vermiş olmasaydık, herhalde, 20 Temmuz Cuma sabahı, ordumuz 
o çetin harekâta hazırlanma fırsatını bulmuş olamazdı. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında, içtüzüğün 70 inci maddesinin çizdiği sınırlar 
içinde kalacağımı belirttim; fakat, Sayın Başkanın ve sizlerin hoşgörünüze sığınarak, bu konu
nun güncel yönüyle ilgili bir iki cümleyle, bazı düşüncelerimi de belirtmek isterim. 

Sayın Şemsek arkadaşımızın da belirttiği gibi, bir dileğim, Kıbrıs'ın yeni bir Girit olma
masıdır. Yani, savaş alanında kazanılanların, sağlanan kazanımların, masalarda, hele hele spor 
alanlarında elden kaçırılmamasıdır. Ve yeni bir dileğim şudur ki, Kıbrıs Türklerinin, bunca 
yıldır, yadsınamayacak ölçüde kanıtlanmış olan egemenliği tanınmadıkça -gerek Rum tarafın
ca, gerek konuyla ilgilenen bütün devletler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 
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tanınmadıkça- Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, toplumlar arası müzakereleri bile sürdürmeye 
zorianmamalıdır; ve eğer bu müzakereler sürecekse, Kıbrıs ile ilgilenmeleri için hiçbir neden 
olmayan, sadece Bosna-Hersek'teki aczlerinin ayıbını örtmek için Kıbrıs'talci barışa müdahale 
etmeye kalkışan birtakım devletlerin gözetimi altında, New York'ta değil, bu müzakereler, so
runun-eğer sorun varsa-yaşandığı Kıbrıs topraklarında yürütülmelidir. 

Onun için, özellikle son acı deneyimlerinden sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı 
Sayın Rauf Denktaş'ın burada dinlediğimiz değerli açıklamalarında da olduğu gibi, önümüz
deki hafta, kendisinin New York'a gitmeyeceğini açıklamasını çok şükranla karşıladığımı be
lirtmek isterim. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ittifakıyla hazırlanan, kabul edi

len, biraz önce, Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunduğum ortak bildiri için Başkanlık gereğini 
yapacaktır. 

Genel görüşme, alınan karar gereğince, Genel Kurulun 17 Haziran 1993 Perşembe günkü 
birleşiminde yapılacaktır. 

Böylece, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, İS Haziran 1993 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. . 

: v ' • • • 

Kapanma Saati : 1933 

© 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Devlet Hastanelerinin doktor ihtiyacına iliş

kin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nln yazılı cevabı (7/1155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. . 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

1. Ülkemizdeki Devlet Hastanelerinde doktor standardı nedir? Bir Devlet Hastanesinde 
kaç doktor olmalıdır? 

2. Halen Bayburt Devlet Hastanesinde görevli kaç doktor vardır? Eksik olan uzman ih
tiyacı ne zaman karşılanacaktır? 

•T.C. ' 
Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 

Sayı : B. 10. 0. HKM. 0. 00. 00. 00-9239/1857 10.6.1993 
Konu : Soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.4.1993 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00. 02-7/1155-4417/20324 sayılı yazıları. 
Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi tarafından, Devlet hastanelerinin doktor ihtiyacı 

ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin Devlet Hastanelerinin hekim standartları 
ve Bayburt Devlet Hastanesinin hekim ihtiyacına ilişkin soru önergesinin cevabıdır. 

Soru 1. "Ülkemiz Devlet Hastanelerinde doktor standardı nedir? Bir Devlet Hastane-
I 

sinde kaç doktor olmalıdır?" 
Cevap 1. Devlet Hastanelerinin yatak sayısına göre uzman hekim standart kadrolarını 

gösterir çizelge yazımız ekindedir. (EK-1) 
Soru 2. "Halen Bayburt Devlet Hastanesinde görevli kaç doktor vardır? Eksik olan uz

man ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır?" 

Cevap 2. Bayburt ilimiz kalkınmada birinci derecede öncelikli Îİ olma özelliğinden do
layı Devlet Hastanesinin hekim standart kadroları bu statüde olmayan illere göre farklı olup, 
ilişik (EK-2) no.Mu çizelgeden de anlaşılabileceği üzere, bu Hastanemizde : 12 uzman hekim, 
1 biyo-kimya uzmanı, 3 diş tabibkve 2 pratisyen hekim görev yapmaktadır. 

Bayburt il Devlet Hastanesinin 1 Ortopedi ve Travmatoloji; 1 Röntgen, 1 Nöroloji ve 1 
Anesteziyoloji uzman hekim ihtiyacı not alınmış olup, en kısa sürede atamaları yapılacaktır. 
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Bayburt îli 50 Yataklı Devlet Hastanesinin 7.5.1993 Tarih İtibariyle Uzman, 
Pratisyen ve Diş Hekimi Durumu 

Branşlar Stan. Çal. 

iç Hastalıkları 
Genel Cerrah 
Kadın Hasta, ve Doğum 
Çocuk Sağlığı ve Hast. 
K.B.B. Hastalıkları 
Göz Hastalıkları 
Üroloji 
Otopedi ve Trav. 

Anesteziyoıojı 
Enfeksiyon Hast. ve Kin. Mikb. 
Nöroloji 
Röntgen Uzmanı 
Biyokimya 
Pratisyen 
Diş Tabibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 

1 
1 
1 

— 
2 

2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

'— 

1 
— 
— 
1-

• 2 
3 

Toplam 14 18 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Adana'nm Bahçe İlçesine bağlı 
Yukarı Kardere Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktu-
na'nın yazılı cevabı (7/1188) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletinizi saygıyla arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : Adana Bahçe İlçesi Yukarı Kardere Köyünün arsası alınan sağlık evi ne zaman ya
pılacak? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1858 10.6.1993 

Konu : Soru önergesi cevabı 
'i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 26.4.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1188-4494/20598 sayılı yazıları. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez tarafından, Adana'nm Bahçe İlçe

sine bağlı Yukarı Kardere Köyünün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. v 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 
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Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Bahçe-Yukarı Kardçre Köyü sağ
lık evi ile ilgili soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "Adana Bahçe İlçesi Yukarı Kardere köyünün arsası alınan sağlık evi ne zaman 
yapılacak?" 

Cevap : Bahçe İlçesi Yakarı Kardere Köyü sağlık evinin yapımı, 1993 yılı yatırım progra
mında, 425 adet sağlık evi yapımını kapsayan 921000120 proje no.'lu toplu proje kapsamındadır. 

Sözkonusu sağlık evinin ödeneği Bayındırlık ve İskân Bakanlığına aktarıldığından, arsası 
ile ilgili hukukî bilgileri ve keşif özeti ilgili valilikçe tanzim edilip bakanlığımıza ulaştırıldığın
da, anılan bakanlığa keyfiyet bildirilecek ve yapımına bu bakanlık tarafından başlanacaktır. 

3. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ın bazı ilçelerine Ziraat Bankası şubesi 
açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/1213) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını de

laletlerinize arz ederim. 14.3.1993 
. ., * . Musa Demirci 

Sivas • 
Sorularım : 
1. Sivas İline bağlı Döğanşar, Altunyayla, Gölova, Ulaş ilçeleri Sivas'a uzak tarımsal po- / 

tansiyeli yüksek ilçelerimizdir. Çiftçilerimiz sıkıntı çekmektedirler. Bu ilçelerimize 1993 yılın
da Ziraat Bankası şubelerinin açılıp açılmayacağı, 

2. Açılmayacaksa vatandaşlarımızın bu ihtiyaçları nasıl karşılanacaktır. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.002-2.03/04875 9.6.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.4.1993 tarihli ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1213-4574/20921 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin ilgi yazı ekinde yeralan yazılı soru önergesi tet

kik edilmiştir. 
Sivas ili Altınyayla, Döğanşar, Gölova ve Ulaş ilçelerinde T.C. Ziraat Bankasının birer şu

be açması hususu, diğer şube bulunmayan ilçelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bankaca 
not alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 

4. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 3-4 Ekim 1992'de Kulp'ta meydana gelen 
olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 26.4.1993 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 
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Bilindiği üzere, 3-4 Ekim 1992 tarihlerinde Diyarbakır İli, Kulp ilçesinde meydana gelen 
bir olay bahane edilerek; İlçeye "güvenlik güçleri" tarafından saldırılar yapılmıştı. 

Bu saldırılar sonucunda, Vahit Narin adlı şahıs yakılarak öldürülmüş; 80 işyeri, 11 konut 
ve 16 araç (Kamyon, minübüs, taksi vs.) tamamen yakılmış, 103 konut hasara uğratılmış bu
nun sonucunda ise ilçe nüfusunun yüzde ellisine denk düşen 10 bini aşkın insan ilçeyi terketmişti. 

Tüm bu saldırılar sırasında, yakılan bir mağazalar serisinin tam ortasında bulunan Sü-
merbank satış mağazasının hiç bir zarar görmediğini (camlarının dahi kırılmadığı) "güvenlik 
güçleri"nden hiç kimsenin yaralanmadığı, hiç bir askerî yapı ve aracın zarar dahi görmediği; 
gerek, heyet halinde ziyaretimiz ve gerekse yetkililerin ziyareti sonucunda kesin olarak gö
rülmüştü. 

Olay belirttiğimiz nedenlerle kamuoyunda ayrıntılı olarak aydınlanmıştı. Bu nedenle İlçe
nin "yaralarının" sarılması için verdiğimiz bir kanun teklifinde Erzincan Kanunu hükümleri
nin bu ilçemize uygulanmasını teklif etmiştik. 

Olayın vehameti ve aradan geçen zaman da dikkate alınarak; 
1. Saldırılar sonrasında yapılan hasar tespitinin ayrıntılı dökümü nedir? 
2. Bu tespit sonucu zarara uğrayanlara maddî ve manevî anlamda verilmek üzere tahak

kuk etmiş bulunan ve/veya ödenmiş bulunan tazminat miktarları nelerdir? 
3. Saldırıları emreden ve uygulayanlar hakkında bu güne kadar açılmış bulunan bir so

ruşturma varmıdır? Varsa geldiği aşama nedir? 
4. Bu saldırıdan tümüyle sorumlu olan iktidarınız bu durumu "hukuk üstünlüğüyle bağlı 

devlet" ilkesiyle ne kadar bağdaştırmaktadır? 
5. tkinci Dünya Savaşından çıkmış bir görüntü ve haksızlığa uğramış Kulp İlçemizin es

ki haline döndürülmesi için aradan geçen 6 ay yetmediğine göre, daha ne kadar zaman geçmesi 
gerekmektedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
, Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/144907 9.6.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1993 gün ve KAN. KAR. Md. A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/1241-4623/21206 «sayılı yazışı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

3.10.1992 tarihinde Diyarbakır İli Kulp İlçesi Diyarbakır Caddesinde yasadışı bölücü te
rör örgütü mensupları önce ekmek almakta olan bir astsubay ve üç eri silahla yaralamışlar 
sonra ilçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve personeline çeşitli silahlarla saldırmışlardır. 
Karşılıklı çatışma 4.10.1992 saat 04.00'e kadar devam etmiştir. 

Bölücü örgüt geri çekilirken ilçede bulunan başta kamu bina ve araçları olmak üzere bir
çok işyeri, ev ve araçları yakmıştır. Olay adlî mercilere intikal ettirilmiş olup, faillerin yakalan
ması için kovuşturma devam etmektedir. 

— 341 — 



TJB.M.M. B : 111 10 . 6 . 1993 O : 1 

İlçede meydana gelen hasar, olayın akabinde kurulan bir komisyon tarafından tespit etti
rilmiş olup, zarar gören vatandaşlarımıza gerekli maddî yardım yapılacaktır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

5. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Nusaybin'de yargısız infaz yapıldığı iddialarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 3.5.1993 
Ali Yiğit 
Mardin 

5.3.1993 tarihinde Mardin'in Nusaybin İlçesi Kışla Mahallesinde Abdurrahman Deniz'e 
ait eve baskın düzenleyen özel hareket timleri evin içerisinde bulunan ev halkından Gurbet De
niz, Latif Deniz, Süleyman Kaplan ve Mehmet öztürk'ü tarayarak öldürmüşlerdir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Mardin Valisi, öldürülen şahısların PKK militanları ol
duğunu belirtmişlerdir. 

6.3.1993 tarihinde partimiz heyeti, Kanal 6 basın mensuplan ile birlikte olay mahalline . 
gittiğimizde ev halkından sağ kurtulan Şükran ve Hatice Deniz olayla ilgili şu bilgileri verdiler: 

"Gece erkenden uyumuştuk. Geç saatlerde uyandığımızda maskeli özel harekât timleri 
ile karşılaştık. Ablam Gurbet Deniz ve ağabeyim Lâtif Deniz ile Manisa'dan gelen halamın 
oğlu Süleyman Kaplân'ı yan odaya götürdüler. Bir süre sonra silah seslerini duyduk. Kurşuna 
dizdiler. O arada babamı da götürmüşlerdi. Bu sırada yanımızda kalan maskeli özel tim diğeri
ne : "Bunları da öldürelim" dedi. Diğeri ise; "Ben oruç tutuyorum, çocukları öldüremem di
ye diretince bizi öldürmekten vazgeçtiler. Ayrıca çatışma çıktığı iddia edilen evin duvarlarında 

""hiçbir mermi izi görülmedi. Etrafımızda toplanan mahalle sakinleri olay akşamı çatışma ol
madığını, sadece birkaç el silah sesleri duyduklarını söylediler, öldürülen bu 6 kişiden diğer 
ikisi ise başka mahallede halk tarafından "Hizbukontra" denilen unsurlar tarafından gündüz 
öldürülen ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Şemsettin Ercin ve Nurullah Kaya'dır. Bu kişilerin 
cenazeleri hastanede bir araya getirilerek Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından 6 PKK mi
litanın öldürüldüğü yolunda açıklama yapılmıştır. Aslında iki ayrı yerde meydana gelen bu olaylar 
birleştirilmiştir. 

Sorular : 
1. Meclis Genel Kurulunda muhtelif tarihlerde yaptığımız açıklamalarda ' 'Yargısız infaz 

diye bir olay yoktur." demiştiniz. Nusaybin'de yaşanan bu olay yargısız infaz değil midir sizce; 
2. Milletvekili olarak yükümlü olduğumuz halkın sorunlarını dile getirmek ve bu yönde 

açıklama yapılmasını beklemek güvenlik güçlerinin şevkini kırmak mı demektir? 
3. Halkın can güvenliğinden sorumlu bu güçlerin, suçsuz ve savunmasız vatandaşlara 

terörist muameleleri yapmalarının anlamı nedir? 
4. İnsanlık dışı olarak nitelendirilebilecek bu uygulamaların devlet güvenlik güçlerine 

olan güvenin sarsılmasına neden olduğu görülmekte midir? 
Adı geçen olayla ilgili herhangi bir soruşturma açıldı mı? Açılmadıysa açtırmayı düşünü

yor musunuz? 
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TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1 EGM. 0. 12.01.01/144906 . 9.6.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1993 gün ve KAN. KAR. Md. A. 01. 0. GNS. 0. 

10. 00.02-7/1248-4671/21553 sayılı yazısı. 
Mardin Milletvekili Ali Yiğit tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya- ' 

v ah olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

5.3.1993 günü saat 01.15 sıralarında Mardin tli Nusaybin İlçesi Kışla Mahallesi Pınar So
kak 11 no.'lu evde yasadışı bölücü terör örgütüne mensup kişilerin barındıklarının öğrenilmesi 
üzerine, evde arama yapmak isteyen güvenlik kuvvetlerimizin üzerine içeride bulunan terörist
lerce ateş açılması sonucu meydana gelen silahlı çatışmada; Mehmet özçelik, Süleyman Kap
lan, Gurbet Deniz ve Mehmet Latif Deniz isimli örgüt mensupları ölü olarak ele geçirilmişlerdir. 

ölü olarak ele geçirilen dört teröristin üzerlerinde ve evde yapılan aramada bir adet kaleş-
nikof marka otomatik tüfek, iki adet tabanca, beş adet şarjör, bir adet el bombası, bol miktar
da fişek ve örgütsel dokümanlar elde edilmiştir. 

Bu olayın devamında yapılan çalışmalar neticesi aynı gece Nusaybin İlçesi Abdülkadir Paşa 
Mahallesi Paşa Sokak 9 no.'lu eve operasyon düzenlenmiş ve içeride bulunanlara güvenlik kuv
vetlerince "Teslim olun" çağrısı yapılmış, ancak içeride bulunanlarca bu çağrıya ateşle karşı
lık verilmesi sonucu çıkan silahlı çatışmada; FettuIIah Akalan ve Şemsettin Efşin isimli örgüt 
mensupları silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir. 

önergede adı geçen ve çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerden Şemsettin Efşin'in iddia 
edildiği gibi 13 yaşında olmayıp 19 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Nurullah Kaya isimli şah
sın ise Nusaybin İlçesinde, ne o tarihte nede öncesi ve sonrasında öldürüldüğüne dair bir kayıt 
mevcut değildir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

6. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt'de yargısız infaz olayları yaşandığı iddiala
rına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı Tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 6.5.1993 
ZübeyİF Aydar 

Siirt 
13.2.1993 tarihinde Hayrettin özer'in evine yapılan baskında, resmî açıklamaya göre üç 

militanın "ölü ele geçirildiği" belirtilmiştir. Oysa bu olayda katledilen Siirt Millî Eğitim Mü
dürlüğünde memur olarak çalışan Ekrem Tırpan, ilk aramada kimliğini göstermiş, Hayrettin 
özer'in işyerinden arkadaşı olduğunu, evde misafir olarak bulunduğunu belirtmiştir. Komşu 
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ev sahibi Suat Beştaş'ın ifadesine göre, Hayrettin özer'in evinde bulunan eşi Nahide özer, kun
daktaki iki çocuğu ve misafiri Ekrem Tırpan bu evden alınarak kendi evine getirilmiş, diğer 
evden bir silah sesi duyulması üzerine polis tarafından yere yatırılarak dövülmüşlerdir. Silah 
sesleri kesildikten yarım saat sonra tanık yurttaşların yanından .alınan Ekrem Tırpan tekrar di
ğer eve götürülerek burada infaz edilmiş; cesede onlarca kurşun sıkıldığı belirlenmiştir. 

1. Diğer iki militanın öldüğü olay, Ekrem Tırpan görgü tanıklarıyla birlikte, polisin de
netimi altındayken gerçekleşmiş olduğuna göre, Sayın içişleri Bakanı ve "polisin elini soğut
mak istemeyen" Sayın Hükümet Başkanı, Ekrem Tırpan'ın "ölü ele geçirilmiş terörist" olarak 
tanımlanmasını nasıl açıklamaktadır? 

2. Ekrem Tınpan'ın olayda ölen iki militandan yarım saat sonra götürülerek öldürüldü
ğü Siirt kamuoyunda bilindiğine göre, İçişleri Bakanlığı bu olay hakkında soruşturma açmış 
mıdır; soruşturma yapmayı düşünmekte midir? 

3. -- Sayın İçişleri Bakanı, tüm Türkiye kamuoyununun rahatsızlığına ve hassasiyetine karşın, 
"yargısız infaz" iddialarını reddetmektedir. Oysa bu olayda Ekrem Tırpan, zaten polisin dene
timi altındayken, bir olayın bitiminden yarım saat sonra öldürülmüştür. Olayın görgü tanıkla
rının beyanları ile sabittir. Bu bir "yargısız infaz" değil midir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B. 05.1. GEM. 0. 12. 01. 01/144905 

Konu : Yazılı soru önergesi ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1993 gün ve KAN. KAR. Md. A. 01. GNS. 0. 10. 
00. 02-7/1251-4687/21629 sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

13.2.1993 günü saat 16.45 sıralarında Siirt İli Alan Mahallesi Mezarlık Caddesi 26 no.'lu 
evde yasadışı bölücü terör örgütüne mensup kişilerin barındıklarının öğrenilmesi üzerine, aynı 
gün ve saatte güvenlik kuvvetleri belirtilen adrese gitmişlerdir. 

Kapı çalınarak polis olduklarını belirten güvenlik kuvvetlerine içeride bulunanlar tarafın
dan ateş açılmış, bunun üzerine megafonla defalarca "Teslim olun" çağrısı yapılmasına rağ
men, ateşle karşılık verilmesi üzerine silahlı çatışma çıkmış bu esnada teröristlerin açtığı ateş 
sonucu bir Komiser Yardımcısı üç yerinden yaralanmıştır. 

. Yaklaşık 20 dakika süren çatışmadan sonra eve girildiğinde üç teröristin öldüğü görülmüştür. 
Söz konusu evin sahibi, Siirt İli Merkez Alan Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Kasım kızı 1965 do
ğumlu Leyla kod adlı Nahide özer sağ olarak yakalanmış, eşi Hayrettin özer ise halen firarda 
bulunmaktadır. * 

ölü olarak ele geçirilen üç teröristin üzerlerinde ve evde yapılan aramada, bir adetkaleş-
nikof marka otomatik tüfek, altı adet tabanca, dokuz adet şarjör, bol miktarda fişek ve örgüt
sel dokümanlar ele geçirilmiştir. 
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Önergede adı geçen ve çatışmanın cereyan ettiği evde ölü olarak ele geçirilen Siirt tli Mer
kez Gökçebağ Köyü nüfusuna kayıtlı Kasım-Fatma oğlu 1958 doğumlu Hacı Ali kod adlı Ek
rem Tırpan'ın Siirt İli Fatih ilkokulunda yardımcı hizmetli olarak görev yaptığı ve bölücü terör 
örgütüne yardım yataklık, kuryelik ve klavuzluk yaptığı, örgüte lojistik destek sağladığı ve gü
venlik kuvvetleri hakkında bilgi topladığı tespit edilmiştir. 

Önergede ileri sürüldüğü gibi Ekrem Tırpan'ın sağ olarak yakalanıp sonradan öldürülme
si söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

içişleri Bakanı 
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TÜRKİYE BUYUIC MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

t ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER , 
1. —Bursa Milletvekili Hüsamettin ürüç ve 67 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığınca gerçekleştirilen ihalelerde usulsüz icraatlarıyla görevini kötüye kullanarak 
Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddele
rine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakartı Onur Kumbaracıbaşı hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/20) (Görüşme günü 15.6.1993 Sah) 

2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Mil
letvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da ve özellikle Alman
ya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 8.6.1993 tarihli 109 uncu Birleşiminde 
açılması kabul edilen genel görüşme (8/32) (Görüşme günü 15.6.1993 Salı) 

3 
S E Ç İM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER , 

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, İçtü
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 çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 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 ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa 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 ve 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 İlişkin 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. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — 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) 

12. — 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) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — 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) 

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

15. — 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) 

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

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

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

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

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

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

22. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

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

25. -^ 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) 

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

27. — 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) 

28. — 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 ( 1 0 / 3 7 ) ' . . - . . • . • 

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

30. — 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) 

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

32. — 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, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — 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) 

36. — Şırnak 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

38. — 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) 

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

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

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan vç 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork 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 (İ0/64) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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48. — 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) 

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

50. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 10İ inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. — 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) 

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

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

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

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

56. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi(10/80) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışmın, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) . 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin,önergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Daykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
önesürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1G/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) . . 

; . — _ ^ . 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, tzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üricü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

75. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimba
şı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

76. — Şırnak Milletvekili Mahmut Allnak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/28) • 

77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da kor
san yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği tavır ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. — Muş Milletvekili Muzaffer demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü Mu
rat Köprüsü mevkiinde beşfvatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddia
sını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör 
olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

80. —Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs 
sorununa ilişkin tutumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (Ö/30) 

81. — Bitlis Milletvekili Kamran İnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Mil
letvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer 
ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/31) : 

82. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayolun
da meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/33) , 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ay
rana - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

4. — Kütahya Milletvekili Alımet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ierin ça
lışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/286) , 

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

*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/302) 

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

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) , . 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandınlması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve 
milletvekillerinin yalanlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/307) 

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

*11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/309) 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

*13, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/325) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık OcağVna ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andı
rın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorun
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

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

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde 
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/349) 
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18. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

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

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

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

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

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

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

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

*26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

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

*28. — 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) 

*29. — 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) 

*30. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

•31. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) " 

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

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

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

*35. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

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

*37. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 
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*38. -h Van Milletvekili Fethullah Erbaş'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

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

*40. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve jGümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

41. —i 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) 

*42. -L Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

43. —I İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

44. —| Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
Ianmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

45. —I Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

*46. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

47. —| İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

4 8 . - 4 İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlüJsoru önergesi (6/417) • • 

*49. ~ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan" 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

50, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

51 . -4 Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*52. - j - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*53. ~- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabahi'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

*54. -— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

55. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) | 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 
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57. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

58. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*59.—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

*60. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibarik'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi (6/446) 

61. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla- -
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

62. — 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

63. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

64. — 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) 

*65. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

*67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

68. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

70. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) ' 

71. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*72. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*73. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş-
Kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 
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*74. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

75. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*76.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

77. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

78. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

79. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller 
arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

80. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

81. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

82. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

83. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

84. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine 
alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

85. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlan
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

86. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

87.— Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti Baş
kanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/473) 

88. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

*89. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

90. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

91. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

*92. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

93. —İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

94. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 
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*95. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

96. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İl
çelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

*97. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) ' 

98. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

99. — 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) 

*100. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

101. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

102. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

103. — 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) 

104. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 
-, : * 105. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ıı, bir gazetede yer alan "Yolsuz

luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

106. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) ' 

* 107. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

108. — Istanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğime ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

110. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 
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111. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sanyer-Reşjtpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

112.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

113. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

114.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü sofu önergesi (6/502) 

* 115. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

116. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

117. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

118. — 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) 

119. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

120. — 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) 

* 121. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

122. — 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) 

123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

124. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

126. — 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) 

127. ->- 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) 

128. — 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) 
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129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

130. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç'! olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) > 

132. - - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

133. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye veOümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergemi (6/520) 

135. — İstanbul 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) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

137. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

,139. -—Aydin Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

140. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

141. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

142. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak-
7 kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

143. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1). » 

144. —Bingöl Milletvekili HüsamettinKorkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ili$kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

145, — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

146, — 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) 

147, __ Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

— : — T e l - • — — — ' • —• i — , — -

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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148. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) . 

149. _ Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

150. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya tüne entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

151. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

152. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

153. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

154. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

155. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

156. _ Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

158. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp tlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

159. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bitecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

160. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

161. Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

163. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) • . • 
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165. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(l) 

166. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) f 

167. — Karaman Milletvekili Zeki pnal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563)\ I 

168. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

169. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

170. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

171. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

174. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

175. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

176. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

177. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimUk işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

180. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 
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183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

185. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

186."— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585), 

187. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

188. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

189. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

190. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) . 

191. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

193. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) , ' 

194. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

195. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

196. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı 
ilçe belediyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından « 
sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

197. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

198. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

199. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

200. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 
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201. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliyeye Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

203. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

204. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve t a 
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

207. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
Iı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

208. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü, soru önergesi (6/599) 

209. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

215. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) . 

216. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

217. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

218. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

219. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

220. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, tmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Sımak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

222. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

223. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

224. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens
titüsü öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

225. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/795) (1) 

227. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

228. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) (1) 

229. —tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/797) (1) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, paralı'yollarda ve köprülerde rüşr 
vet alındığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

231. — tstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, t. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

232. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/799) (1) 

233. — tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

234. — tstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 
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235. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye'nin imzaladığı işkence
ye karşı sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/802) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihale
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

238. — istanbul MilIetvekiItHalil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

239. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

240. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

241. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı madde
siyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) (1) 

242.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satışları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

243. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/616) 

244. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

245. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

246. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

247. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

248.— istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

249. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

250. —: Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

251. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

252. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

253.— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
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254. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

255. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti idare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin -içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

256.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (1) 

257. — istanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

258. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

259. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın-Emet ilçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

260. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

261. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

262. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

263. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

264. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

265. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

266. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek ihtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

267. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

268. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

269. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 
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270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

ı 271.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

272. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in* 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

273. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

274.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

275. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

276. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

277. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Pumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan Ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

278. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

279. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

280. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

281. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 

282. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

283. (— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

284. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

285. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

286. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

287. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

288. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655), 
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289. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

290 — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

291. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

292. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru öriergesi (6/658) 

293. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted
bir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

294. —Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru. önergesi (6/660) 

295. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

296. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66İ) 

297. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

298. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

299. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

. 300. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

301. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) . 

302. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

303. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunçbi-
Iek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

305. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
Ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 
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306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

307. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

308. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bingöl Karayolu üzerinde yakala
nan 5 kişinin istihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/823) (1) 

309. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

310. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

311. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

312. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü; soru önergesi (6/825) (1) 

313. — Konya Milletvekili Mehmet -Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

314. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 

315. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K. 'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

321. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

322. —. İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nün, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

323. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

324. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) . . • 

26 
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325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

329.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

330. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) 

335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

336. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

337. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)' 

338. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

339. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) , 

340. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

341. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

342. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 
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344. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

345. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

346. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

347. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/7Ö9) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

350. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

351. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/7.13) 

352. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

353. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

354. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-EIbistan Linyit Kömür
lerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

355. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

356. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) , 

' 358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'le-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

359. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işeN 

başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 
360. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş

mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 
361. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle

rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru, önergesi (6/747) 
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362. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

363. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/751) 

366. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

367. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

368. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

370. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

371. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan EkinözÜ ve Çağ-
layancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/757) 

372. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

373. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 

374. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

375. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

376. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

377. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

378. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

379. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

380. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

381. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

382. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

383. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/769) 

384. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'da-
ki hava limanlan ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

385. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

386. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanak
kale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

387. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

388. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

389. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

390. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

391. — istanbul Milletvekili Halit Dumahkaya'n'ın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

392. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.Ş.K.'nın mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

393. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşırme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

394. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

395. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 
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396. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

397. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

398. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin bel
de, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge-

;; si (6/787) 
399. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun; hastanelerdeki Yeşil Kart uygu

lamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
400. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara iliş

kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
401.— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
402. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 

telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 
403. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 

kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/806) 

404. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

405. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) 

406. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce An
talya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

407. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Turban Haftası kutlamalarına 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

408. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN ̂ lELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 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. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S, Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanım Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri tle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansı ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma Tarihi : 27.4.1993) 

10; — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu 
(2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

11..— Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10:1992) 
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12. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

13. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22Te 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — 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 (İ/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 17. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

21. — 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) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

'23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 27. — 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 28, —Avrupa Konseyi imtiyazlar 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 29. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra-
porlan (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim* Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun-Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kânun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

35. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 36. — Hizmet ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin25.11.1992 Tarihli ve3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 38. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllannda Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayisı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 
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X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı tçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve, Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44.— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

48. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

50. -— 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) 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 1 

(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 
53. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka

nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 54. —• 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 İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtıma tarihi : 16.11.1992) 

55. — 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) 

56. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişildik 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 tki 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) 

X 57. — 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) 

58.' — 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) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

60. — 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) 

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

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

36 
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63. — izmir 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) 

64. — 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) 

65. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

66. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

69. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341MS. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103)>(Dağıtma tarihi,: 1.6.1992) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

' 73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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75. —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 
ftaporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

' 76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4..11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

77. — 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) * 

78. — 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 târihi: 21.9.1992) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet 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 : 23İ9.1992) 

80. ~- 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) 

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) (Dağıtma tarihi : 
1,10.1992) 

82. — 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) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — Taşınmaz Mal Ziİyedliğine 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) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87. — 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 tarihi : 23.10.1992) 
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88. — 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) 

89. —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 : S.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.İ992) 

91. — içel 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) 

92. — 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 : S.11.1992) 

93. — 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) 

, 94. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir . 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. —- Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un,' Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 102. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969,1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234,1/235, 1/236,1/237, 1/238, 1/239, 1/240,1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

103. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tariiti: 11.1.1993) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmas'ına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarilıi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi': 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S, Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1;1993) 

111. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile ilgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

40 
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112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene %reti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

119. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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124. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişik

lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45,3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126.— Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, tskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

131. _ Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla işaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 134. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
ilişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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136. — Samsun Milletvekili îlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 138. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. —2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

144. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

145. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

X 146. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

147. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 
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