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2. — Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne 
kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1080) 62:63 

3.—TBMM Başkanının, Romanya'da yapılacak Karadeniz Ekonomik iş
birliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre Komisyo
nu Toplantısına katılmak üzere Romanya Parlamento Başkanının davetine ica
betine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/1081) 63 

4. — (10/38, 43, 44,46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1082) 63 

5. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, (6/593) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/188) 63:64 

6. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, (6/833) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/189) 64 

7. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, (6/826) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/190) 64 

8. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, (6/855) numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191) • 64 

• C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 64 

1.—Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/133) 64:67 

2. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 67:68 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 60 

.1 . — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı : 273) ' 68:69 

' 2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın» Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu ICarma Komisyonu Raporu (3/169) (S. Sayısı : 274) 69:70 

3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/167) (S. Sayısı : 275) 70:71 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/166) (S. Sayısı : 276) 71 
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5. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/165) (S. Sayısı : 277) 72 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/164) (S. Sayısı: 278) 72:73 

7. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/163) (S. Sayısı : 279) 73:74 

8< — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/162) (S. Sayısı : 280) 74 

9. — Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir'in, Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/161) (S. Sayısı: 281) 74:75 

10. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırılmasrHakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/160) (S. Sayısı : 282) 75:76 

VL — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 76,120 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 76,120 
• 1. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ye 9 arkadaşının, Azerbaycan'

da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 76,120 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının 
Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler Icarşısmda Hükümetin izlediği dış 
politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) 76,120 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da 
meydana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politika- , 
lar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 76,120 

4. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgi
li izlenen dış politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar 
konusunda Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 76,120 

5. — Doğruyol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletve
kili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkan
vekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, Azerbaycan'da meydana ge
len son gelişmeler konusunda Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 76:113,121 

VII.— SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 113 
1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı 

görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 113:117 
2. —- Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in 

partisine sataşması nedeniyle konuşması 117:120 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi, istanbul Elmalı - 1 ve Elmalı - 2 su rezervuarları-

nın durumuna, 
Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, kanun hükmünde kararnameler ve yetki 

kanunlarına, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, Trakya Bölgesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin gün

dem dışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse cevap verdi. 
(10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 30.9.1993, 
(10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 22.9.1993, 
Tarihinden itibaren 3'er ay daha uzatılmasına ilişkin ilgili Komisyon Başkanlıklarının tez

kereleri kabul edildi. 
Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın (3/168) (S. Sayısı : 263), 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçü'nun (3/170) (S. Sayısı : 264), 
Samsun Milletvekili Ali Eser'in (3/174) (S. Sayısı : 265), 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın (3/175) (S. Sayısı : 266), 
Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in (3/192) (S. Sayısı : 267) ve (3/184) (S. Sayısı : 268), 
Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın (3/185) (S. Sayısı : 269), 
Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun (3/171) (S. Sayısı: 270) ve (3/176) (S. Sayısı: 271), 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın (3/186) (S. Sayısı : 272); 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, milletvekilliği sıfatlarının son ermesine kadar 

ertelenmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ra
porları okundu; 10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Başkanlık Divanında açık bulunan ve RP Grubuna ait olan Başkanvekilliğine, Çorum Mil
letvekili Yasin Hatiboğlu seçildi. 

Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen hasarın taz
minine ve yapılan soruşturmalara ilişkin sorusuna (6/486) Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz 
cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

(6/232), (6/346), (6/348), (6/349), (6/361), (6/365), (6/366), (6/367), (6/368), (6/374), 
(6/376), (6/377), (6/524), (6/525), (6/528), (6/415), (6/416), (6/419), (6/420), (6/421), (6/423), 
(6/424), (6/425), (6/443), (6/447), (6/450), (6/475), (6/484), (6/487) numaralı sorular, ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/286), (6/302), (6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/355), (6/357), 
(6/526), (6/412), (6/530), (6/417), (6/542), (6/422), (6/444), (6/445), (6/446), (6/543), (6/448), 
(6/449), (6/544), (6/451), (6/452), (6/454), (6/456), (6/457), (6/458), (6/459), (6/460), (6/461), 
(6/462), (6/464), (6/465), (6/466), (6/469), (6/470), (6/471), (6/476), (6/477), (6/479), (6/480), 
(6/483), (6/485), numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından; 

(6/468) numaralı soru da, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
"Kapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 
görüşmeleri, Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından er
telendi. 

Komisyon yetkilileri Hükümet temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadığı için görüş
melere devam edilemeyeceği anlaşıldığından, 23 Eylül 1993 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşime 16.42'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen '' ' Kadir Bozkurt 
Manisa Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GFXEN KÂĞITLAR 
23 . 9 . 1993 PERŞEMBE 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Hükmün

de Kararname (1/616) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.9.1993) 

Teklifler 
1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 53 arkadaşının : 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/790) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1993) 

2. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Devlet Memurları Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/791) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1993) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki kontrgerilla 

iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.9.1993) , 

2. —Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukurca ve Hak
kari'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) (Baş
kanlığa geliş tarih : 22.9.1993) . 

9 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

' • ; — 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

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

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Kars Milletvekili M. Sabri Güner'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
l — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, hayat pahalılığına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, 3 sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim. 
Birinci sırada, hayat pahalılığıyla ilgili görüşlerini arz etmek üzere, Bursa Milletvekili Sa

yın Mehmet Gedik'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Gedik. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün yapacağım gün

dem dışı konuşmamda, bu Koalisyon Hükümeti döneminde yapılan yolsuzluk ve hırsızlıklar 
dolayısıyla basınımızda geniş ölçüde yer alamayan, ne ilk ne de son olmayan zamlara değine
ceğim. Bu vesileyle, siz değerli milletvekillerine saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükü
metinin iki yıla yaklaşan icraatı sonucunda, halkımızın günlük yaşantısını yakından ilgilendi
ren çarşı pazar fiyat farklarının acımasızlığını ve büyük zam furyasını, milletinbu kürsüsün
den sizlere hangi cümlelerle anlatacağımı bilemiyorum. 

"Benim işçim, benim-köylüm, benim memurum, mutfağınızda yangın var, yangın" diye 
bağırarak ve "biz iktidara gelirsek enflasyonu, 500 günde yüzde 10'lara indireceğiz" vaatleriy
le hükümet olan Koalisyon, 6 trilyonluk son zamlarla halkımızı canından bezdirmiştir. Ulaş
tırmaya yüzde 100 zam, PTT'ye yüzde 150 zam, Tekele yüzde 75 zam, şekere yüzde 30 zam, 
çaya yüzde 86 zam; son fatura 6 trilyon... 

Büyük ümitler vaat ederek iktidar olan Koalisyon Hükümeti, kendi siyasî geleceğini, hal
kımızın midesinden fedakârlıkta görmektedir. Bu, artık bir insaf meselesidir. 

Anavatan Partisi olarak bu ülkeyi 1983 - 1991 yılları arasında sekiz yıl yönettik. Hükü
metlerimiz, KİT ürünlerine zam yaptığı zaman, DYP ve SHP Genel Başkanları, milletvekille
ri, il il, ilçe ilçe, meydan meydan dolaşarak bize veryansın ediyordu. 

İktidara geldiğinizde zamları durduracağınızı, enflasyonu düşüreceğinizi taahhüt ediyordunuz... 
— 55 — 
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Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetine sesleniyorum : tki yıldır ülkeyi yönetiyorsu
nuz; zamları durdurun, enflasyonu düşürün, emeklimizi, dul ve yetimimizi, işçimizi; memuru
nuzu ve esnafımızı bu beladan kurtarın. 

Hükümetinizin oluşturduğu ekonomik politikaların yarattığı geçim sıkıntıları, halkımızın 
demokrasiye inancını ve parlamenter sisteme olan güvenini zedelerken, örf, âdet ve gelenekle
rimiz üzerinde yarattığı yıpratıcı etkisiyle de, toplumumuzun temelini meydana getiren ailenin 
varlığına da endişe düşürmektedir. 

Bu makyajcı Hükümetinizin sayesinde ülkemizde sosyal huzursuzluklar, psikolojik vaka
lar artış göstermiştir. Boşanmalar, neredeyse ABD'deki hıza ulaşmaktadır; aile içinde huzur
suzluklar en yüksek noktaya erişmiş bir durumdadır; soygun, hırsızlık ve evlilik dışı münase
betler, Türkiye tarihinde ilk defa bu derece rahatsız edici bir düzeye ulaşmıştır... İnsanlarımız 
rahatsız, manevî değerlerimiz alt üst olmuş, toplumumuz, ümitsizlik, inançsızlık, güvensizlik 
ve geleceğinden endişe eder halde boşluğa doğru sürüklenmektedir. 

Bütün bunlara neden, Hükümetin, son zamanların deyimi ile, mega projelerle, küreselleş
me hayalleriyle harikalar diyarı rüyalarıyla, Türkiye'yi getirmiş olduğu sosyo-ekonomik buna
lımın örtbas edilmesindeki gayretleridir. 

Koalisyon Hükümetinin uygulamış olduğu ekonomik politika neticesinde, bir ekonomide 
yılın ilk yarısında 80 trilyon lira iç borçlanma olursa, 53 trilyon lira olarak tespit edilen 1993 
yılı bütçe açığı 7 ayda 52 trilyon liraya ulaşırsa, enflasyon yüzde 73'e çıkarsa, dış borç 60 mil
yar doları bulursa, cari işlemler dengesi 2,4 milyar dolar açık verirse, Hazinenin kısa vadeli 
avansı dolarla faizler yükselirse ve dış ticaret açığı 6,5 milyar doları bulursa, bu ekonomi iflas 
etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetimizin ülkeyi yönetemeyeceği artık kesinleşmiş
tir. Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından DYP kongresi, arkasından SHP kongresi ve 1991 yılı 
genel seçimlerinde halkımıza umut dağıtarak oy isteyen Sayın Demirel ve Sayın İnönü'nün si
yasetten kaçmaları -aslında halkımızdan kaçmaları- Koalisyon Hükümetinin ömrünü uzatmıştır... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Kaçmadı, Cumhurbaşkanı oldu. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Yeni göreve gelen Sayın Çiller ve Sayın Karayalçın'ın 

da bu yükü taşıyamayacakları belli olmuştur. Her seçim ve kongre öncesi zam yapmaktan kor
kan Koalisyon Hükümeti, yüzde 5'lik zamlar dönemini kapattı, fiyat artışlarının en hafifi, yüzde 
25 ölçeğinde deprem dalgaları haline geldi. Bu sadist mantık çerçevesinde önümüzdeki günler
de ateşkes ilan edilerek, DYP'nin Kasım Kongresine kadar pusuya yatacak zamların, bu tarih
ten sonra yeni bir bombardımana başlayacağını kestirmek zor değil. 

Sayın milletvekilleri, son zam furyasında en yüksek fiyat artışlarının PTT hizmetleriyle 
Tekel ürünlerine yapılması, Hükümetin özelleştirme konusundaki samimiyetsizliğini gösterdi. 
Yetki kararnamesiyle hukukî zemini çürük bir özelleştirme propagandasına girişen Koalisyon 
Hükümeti, satış konusunda bir adım atma yerine, kolay gelir toplama yolunu seçti. KİT siste
mi aracılığıyla halkı soymanın keyfini bir kere daha tadan Hükümetin, özelleştirmeye sopayla 
bile dokunamayacak hale geldiğine yakın tarihimiz tanıktır. Koalisyon Hükümetinin ne enf
lasyon ne terör ve ne de demokratikleşme konusunda halkımızı memnun edecek icraat yapa
bilmesi mümkün değildir. Bu Koalisyon, 1994 Mart yerel seçimlerine kadar ülkemizin kendi 
çıkarları için kamburu olmaya devam edecektir... 
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BAŞKAN — Sayın Gedik, toparlayabilir misiniz? 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yolsuzluk ve hırsız

lıkları ayyuka çıkmış bu Koalisyon Hükümetinden icraat olarak hiçbir şey beklemiyoruz. Yal
nız, ne olur, ülkemizin birliği ve bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terör belası için Mart -
1994 yerel seçimlerine kadar sorumlu bir hükümet olmanızı rica ediyoruz. 

Dış politikada, enflasyonda, ekonomide, terör konusunda ve demokratikleşmede çıkış yolu 
bulamayan ve boş vaatlerle halkımızı kandırmaya devam eden siyasî ömrünü, mart ayındaki 
yerel seçimlere kadar uzatabilir; ondan sonra, halkın önüne konacak milletvekili genel seçim 
sandığını kimse durduramaz ve sizler de seçimden kaçamayacaksınız. 

Sonuç olarak: Halkımız, bu kadar rüşvet yolsuzluğunu, enflasyonu ve terör belasını kal
dıramaz. Ekonomiyi bu zamlarla kurtaramazsınız. Gerçekleri görünüz. Ülkeyi yönetemiyor
sunuz, Meclisi çalıştırmıyorsunuz. Yasal olmayan kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye 
yönetilemez. Halkımızı sizden kurtaramanın yolu, seçim sandığıdır. Haydi, Mart 1994 yerel 
seçimleriyle beraber, genel seçimlere... 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gedik. 

2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler 'in, yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin gün' 
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak, ikinci sırada, yazılı soru önergelerine verilen cevaplar 
hakkında görüşlerini belirtmek üzere, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'e söz vereceğim. 
' Buyurun Sayın Eler. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü gün
dem dışı konuşmamda, yazılı ve sözlü soru önergelerine verilen yanıtlar ile, bugüne kadar ve
rilmeyen cevaplar hakkında görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım, öncelikle, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

Muhatap olan Sayın bakanların burada olmasını ve biraz sonra belirteceğim görüşlerime 
cevap vermelerini gönlüm isterdi; ancak, bazı bakanların burada olduğunu görünce, onlardan 
da yanıt bulmam halinde, bizim için yeterli olacağını belirtmek isterim. \ 

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz 1993 günü vermiş olduğum önergemde, Sayın Tansu 
Çiller'e, Hükümetin kurulması aşamasında ve güvenoyu aldıktan sonra, Genelkurmaydan bir 
özsunuş aldığını, yani brifing aldığı, bu brifingin akabinde, kendileri de gerekli görmüş olacak 
ki, parti başkanlarına bilgi verdiğinin hepimizce malum olduğunu, ancak, bu brifinge her ner 
dense parti başkanlarının davet edilmedikleri gibi, partilerin genel başkan yardımcıları, genel 
sektereterleri, yardımcıları, grup başkan vekilleri, ondan öte, Genelkurmayın bağlı olduğuna 
inandığımız Millî Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının komisyon başkanları ve par
tilerin komisyon üyelerinin dahi davet edilmediğini belirtmiştim. Bu çok ilginç bir husustur. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Böyle özsunuşlar değil, bütün önemli görülen, Başba
kanlık ve bakanlıklara bağlı brifinglere, özsunuşlara, toplantılara, bakanlıkların bağlı olduğu, 
hiç olmazsa komisyon başkanlarının ve üyelerinin, devleti tanıma, devletin işlerliğini tanıma 
bakımından, milletvekillerinin, yasama hakkından doğan denetimini saptaması ve yapması için, 
doğal olarak çağrılmasının gerektiğini belirtmiştim. Burada Hükümeti bir tenkit yok; bu, bir 
temennidir. Ancak, üzülerek ifade ediyorum, verilen yanıt çok ilginçtir. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Gazioğlu'nun imzasiyla gelen yanıtta -bizim milletvekili ola
rak verdiğimiz bu önerge, maalesef okunmadan- ilkokul ve ortaokulda coğrafya, yurttaşlık ders
lerinde ders,verir gibi, kuvvetler ayrımından, yasama, yargı, yürütme erkinden bahsediliyor. 
Verdiği yanıt aynen şöyle... 

Bir de, önergemde, "Elazığ - Bingöl yolunda şehit olan 33 erimizin ölümünde ihmal var
dır. Yalnız emeklilik yeterli değildir. Asker orijinli olan bir milletvekili arkadaşınız olarak bu
rada çok büyük hata vardır, diyorum. Nasıl ki, bir asker, askere alındığı ilk günden itibaren 
ayakkabısını ve elbisesi veriliyorsa, ona silahı da hemen verilir ve terhis oluncaya kadar bu si
lah kendisine aittir. 

"Bu 33 er Elazığ-Bingöl arasında gidip gelirken, bırakın güvenlik tedbiri almayı, bu erle
re silahları bile verilmemiştir. 

Bu vatan evlatlarının şehit edilmesinde büyük ihmal, suç vardır. Bunda ihmali ve suçu 
olanların da Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanması hususunda ne düşünüyorsunuz?" 
diye sorduğumuzda verilen cevap şuydu : Cumhuriyet savcılığında ve adliyede tahkikat devam 
ediyormuş (!).. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen bu önergeler okunsun, bakanlarımızın, milletvekillerine ait 
bu önergelere cevap vermeden önce bunları incelemelerini önermekteyim. 

Onun ötesinde diğer bir konu da şudur : Malumunuz, Çernobil felaketi bütün dünyada 
yankı uyandırdı. Bunun etkileri üç sene sonra belli olmaya başladı ve öncelikle, Trakya ve Ka
radeniz'de hastalık belirtileri görülmeye başlandı. 

Ben, 15.2.1992 tarihinde; yani, 1992 yılının başında Mecliste yaptığım bir konuşmamda, 
zamanın Bakanı Sayın Aktuna'ya» Trakya'da cilt ve kanser hastalıklarının yaygınlaştığını ifade 
etmiştim. Tabiî ki, Çernobil olayında Hükümeti suçlayacak değiliz; ama, önlem alınmasını, 
araştırılmasını, halkın bir panik içinde olduğunu ifade ettim. 

Aradan bir yıl geçiyor ve 1993 yılının başında; yani 11.1.1993'te Milliyet Gazetesinin me
seleyi ele alması ve Sayın Cahit Aral'ın itirafları neticesi konu tekrar gündeme geldiğinde, Sa
yın Aktuna gezilere başlıyor ve Karadeniz'de, ANAP Hükümetini istihzaî mahiyette tenkit eder
cesine, "bu çaylarda radyasyon var" diyor. Trabzon ve Rize'ye gidiyor ve sorumluların ve ilgi
lilerin de aynı şekilde bu çay depolarına atılmasını ifade ediyor. 

Arkadaşlar, ben, bir yıl öncesinden Sayın Bakanı kürsüden uyarıyorum; ama, ne Karade
niz'e gidiyor, ne Edirne'ye gidiyor ve .sonra geliyor, burada -geçmiş iktidarı savunmak bana 
düşmez- açık olarak ihmali vardır, ekonomik tedbirden başka bir şey düşünmemiştir diye istih
zaî mahiyette tenkit ediyor. 

Ben önergemde, "ANAP'ı suçladığınız gerekçelerdeki hususlarda siz de ihmal yapmadı
nız mı; bir yıldan beri niye yapmadınız?" diye sordum; ama, yanıt yok, iki sene oldu, önerge
me cevap verilmiyor. Yazılı olarak da sordum, ivedi cevap alayım diye. Gündeme bakarsanız 
şu anda Hasan Basri Eler'in önergesi gündemin 164 üncü sırasında, sözlü soru önergesine düş
müştür. 

Değerli arkadaşlarım, kendi bakanlığının sözcülüğünü yapamayan, savunamayan Sayın 
Aktuna, şimdi Hükümetin sözcülüğünü nasıl yapacaktır, onu merak etmekteyim! (CHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, ben yazılı ve sözlü olarak verdiğim bu önergelerin hepsini aldım 
-bilgisayarım var- parti gözetmeksizin, partinin bütün delegelerine varıncaya kadar; belediye 
başkanlarına, köy ve mahalle muhtarlarına kadar ve basma, hepsini gönderiyorum. Bunun ce
vabını benimle birlikte tüm Trakya halkı, partili, partisiz herkes beklemektedir. Onun için, Sa
yın Aktuna'dan buna cevap vermesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ilginç olan bir konu daha var; Enez karayolu kavşağında meydana 
gelen trafik kazalarında bugüne kadar 91 kişi vefat etmiştir. Bunda Hükümeti suçlamıyoruz; 
Sayın Kumbaracıbaşı'na, burada bir inceleme, teknik bir araştırma yapın; durum nedir diye 
soruyoruz. Verilen yanıt çok ilginç; üzülerek ifade ediyorum, Sayın Bakan herhalde Keşan Be
lediye Başkanının SHP'li olduğunu bilmiyor ve Hükümetin üzerine atmak pahasına, burada 
SHP'li belediye başkanını suçluyor. Aynen okuyorum : "Ancak, bakım ve onarım, Keşan Be
lediye Başkanına ait olan sinyalizasyon sisteminde zaman zaman arıza meydana gelmekte ve 
zamanında onarılmadığından bu kazalar meydana geliyor..." diye ifade ediyor. 

Arkadaşlar, bu belediye başkanı SHP'li bir belediye başkanıdır. Onu müdafaa etmek ve 
savunmak bana düşmez; ama, lütfen -belediye başkanını tanıyorum, benim de arkadaşımdır-
bu kadar haksızlık yapmayınız. 

Arkadaşlar, ondan öte -altını çizerek arz ediyorum- şimdi Sayın Bakan bu ifadeyi kullan
dığına göre, hukuk gereği, belediye hizmetinde bu hizmetteki kusurundan dolayı idarî dava 
açılacağını bilmiyor musunuz? Burada yaralananların, vefat edenlerin yakınları tarafından, mağ
dur olanlar tarafından size tazminat davası açılacağını bilmiyor musunuz? Lütfen bunları cid
diye alınız, hiç olmazsa okuyunuz ve hukuk dilinde cevap veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Eler, önünüzdeki kâğıtlara baktığımda, daha çok söyleyeceğiniz oldu
ğunu görüyorum; ama, şu anda sürenizi 3 dakika aştınız. Son sözlerinizi alabilir miyim? 

HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Söyleye
cek o kadar çok sözüm var ki... Ancak, hemen toparlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen son sözlerinizi alabilir miyim? 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Sasyın Çüler'in eşinin bir üniversite açma konusu 

var. Bugün için, tüm öğrencilerin üniversiteye alınması fikri, daha bu aşamada önemsenmiştir. 
19 Mart 1993 tarihinde bir sözlü soru önergesi verdim ve daha yanıtını alamadım. Bu nedenle, 
9 Temmuz 1993 tarihinde bu sorumu yazılı soruya çevirdim. 

Eşinin Amerika'da üniversite açması doğru mudur? Ekonomiye katkısı nedir? Madem böyle 
iddialı bir üniversitedir, neden yalnız Türk öğrenciler alınıyor? Kredi alınmış mıdır? Lütfen 
bunlara yanıt versinler. 

önemli gördüğüm ikinci konuyu da şöyle bağlıyorum : Türban Genel Müdürü Ömer Bil
gi n'in annesinin vefatı dolayısıyla kamuoyunda yaygınlaşan, Milliyet Gazetesinin köşe yaza-
sında dahi çıkan, bugün yolsuzlukların gündemde olduğu ve hepimizi ilgilendiren bir konuda 
Sayın Kilercioğlu'na bir ihbar yapıyorum; ancak, soruşturmadan sorumlu bir bakan olarak 
Sayın Kilercioğlu bu ihbarıma bir yanıt vermediği gibi, bana şunu söylüyor : "Ben faturaları 
istiyorum." Oysa bu konuda 33 gazeteye çarşaf çarşaf ilan verilmiştir. 

Hakkındaki iddialara karşı Sayın tleri bakanlıktan ayrılmış, duyarlık gösterip parasını ia-, 
de etmiştir. Bir bakan bu duyarlığı gösterdiği halde, Sayın Ömer Bilgin'in ayrıcalığı nedir, ayrı
calığı Ispartalı olmak mıdır? Bunlara cevap verilmesi gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bunların karşısında, Sayın Işın Çelebi'nin geçmişteki çiçek 
harcamaları için burada önerge vermeye kalkıyorsunuz, çok gülünç duruma düşüyorsunuz. Sayın 
Bakanım, bunlara cevap vermedikçe de inandırıcı olamayacaksınız. Milletvekilliğini önemse
meyen, ciddiye almayan, dün de şahit olduğumuz gibi, Meclisi çalıştırmayan İktidarı, bu mil
letin de inandırıcı bulmayacağını ve dolayısıyla Hükümete zaten çok az olan güvenin hiç kal
mayacağını da belirtmek isterim. 

Sözlerimi şöyle bağlayarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum : 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde, hatta en 

kanlı çatışmalar sırasında Meclisin kendisini zaman zaman acımasızca eleştirmesine rağmen, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini sürekli topladığı, bilgilendirdiği; ulusal iradenin, sesini en gür 
şekilde duyurmasına yardımcı olduğu düşünülürse, bugünkü durumun nasıl açıklanabileceği
ni ve günümüz demokrasisinin Kurtuluş Savaşının olağanüstü şartlarını taşıyan o günlerden 
acaba daha mı geride olduğu hakkında artık ben de tereddüt ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 

3. — İstanbul Milletvekili Emin KuVun, Sosyal Sigortalar Kurumu ve sigorta emeklileri
ne ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak 3 üncü sırada, Sosyal Sigortalar Kurumu ve sigorta emek
lileri hakkında görüşlerini bildirmek üzere, istanbul Milletvekili Sayın Emin KuPa söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
EMÎN KUL (istanbul) — Sayın Başkan, gündem dışı konuşmama müsaade ettiğiniz için 

sizi saygıyla selamlar, şükranlarımı arz ederim. 
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, 3 milyon 600 bin aktif si

gortalı ve 1 milyon 900 bin emekli, dul ve yetim ile bağımlılarına hizmet veren, 70 trilyonu 
aşkın bütçesinin her kuruşu işçi ve işverenlerinin parasal katkısıyla meydana gelen bir kurum
dur. Bu kurumun hizmetleri, sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile yürütülmekte ve 
bu kanun da 143 .maddeden ibaret bulunmaktadır; fakat, bu 143 maddelik kanuna 70'i aşkın 
geçici ve 40'ı aşkın ek madde ilave edilmiş ve bu yasa bugün âdeta izlenemez hale gelmiştir. 
Bugün bırakınız sosyal güvenlik alanında gerçekçi topyekûn bir düzenlemeyi, işçilerin sosyal 
güvenlikleriyle ilgili konular ve sorunlar, Sayın Bakanın yürüttüğü tutarsız bir salon politika
sıyla ele alınmaktadır, her geçen gün Sosyal Siortalar Kurumuna kan kaybettirilmektedir. Sa
yın Bakanın önerileri, 506 sayılı Kanunun kendi sınırları içinde dahi, ülkemizdeki diğer sosyal 
güvenlik kurumlarım eşdeğerde bir norm birliği yaratmaya yönelik bir düzenlemeye yol ver
memektedir. Kamuoyu, bu şekilde sürekli aldatılmaktadır. Geneldeki farklılıkların belirgin 
bir adaletsizlik ve eşitsizlik sergelemektedir. Mevcut kurumlar arasında, yüklenilen külfet ile 
hizmet alma dengesi en bozuk kurum, Sosyal Sigortalar Kurumudur. Ülkemizde ve hatta dün
yada en yoksek prim külfeti Sosyal Sigortalar Kurumundadır; ki, işveren hissesiyle beraber, 
ücretin yüzde 45'ine kadar ulaşmaktadır. Bu külfete karşın maaş ve gelir bağlama oranı, Emekli 
Sandığı ve Bağ-Kur bakımından, en az olan kurum da, yine Sosyal Sigortalar Kurumudur. Emekli 
Sandığında, yüzde 70 ile yüzde 100 arasında bir maaş oranı geçerliyken, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda, yüzde 50 ile yüzde 85 arasındaki maaş oranı geçerlidir. 

Maaş ve gelire hak kazanma sürelerinde de eşitsizlik vardır; maaş ve gelire hak kazanma
da ödenmesi gereken prim miktarlarında da eşitsizlik vardır; Sağlık hizmeti, sosyal yardım 
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ödemesi ve benzeri hizmetlerde de, eşitsizlik derin boyutlardadır. 
Maaş ve gelir miktarlarında ise, uçurum derecesinde farkılılık mecuttur. Sosyal Sigortalar 

Kurumu emeklilerinin yüzde 88'inin bugünkü aylık maaşları, 1 milyon 479 bin lirayala 1 mil
yon 713 bin lira arasında değişmektedir. Normal göstergede 12 derece ve her derece için 12 ka
deme ve buna bağlı 141 adet gösterge mevcut olduğundan, 3 666 adet değişik emekli aylığı 
seviyesi mevcuttur. Üst göstergede ise, 10 derece ve her derece için 10 kademe ve buna bağlı 
100 adet gösterge mevcut olup, 36 değişik emekli aylığı seviyesi karşımızdadır. 

Emeklilik yıllarına göre fevkalade farklı emekli aylığı ise, kanayan bir yara halinde, son 
iki yılda giderek-derinleşmiştir. Aktüer denge de yine son iki yılda, özellikle yaşlılık sigortası 
işkolunda, fevkalade bozulmuştur. 

Şimdi, bu eşitsizlik ve tutarsızlıklar açıkça ortadayken, en azından, kısa vâdede, top ye
kûn çözümden önce, hiç olmazsa kendi içinde, topluca çözüm yolları aramanın esas alınması 
gerekirken ve buna ait kanun tekliflerimiz komisyonlarda ve Genel Kurulda engellenirken, bu 
gerçekler bir kenara itilerek, çözümsüzlük alanına yönelik bir salam politikası, son çıkarılan 
503 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle karşımıza gelmiştir. Bu salam politikası da, maale
sef, demokrasiyi kandırmacaya dayalı, sadece sayısal bir çoğunluk rejimi olarak algılayan bir 
zihniyetle, Sayın Bakanın, komisyonları ve Meclis Genel Kurulunu, Hükümet tasarılarını oto
matik biçimde onaylamakla görevli organlar olarak görmesi doğrultusunda yürütülmektedir. 
Yürütülmekte olan bu politikanın greçkelşetirilmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini oto
matik biçimde onay makinesi gibi gören zihniyet, bu onay sırasındaki son görüşmeleri ve Par
lamentoya ve milletimize söylenecekleri engellemek için, bu defa, Sosyal Sigortalar Kurumu
na, kanun hükmünde karranamelerle müdahale etmek yolunu seçmiştir. Hedef, bir taraftan, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun gayrimenkullerini, mallarını satmak; diğer taraftan, nerede kul
lanılacağı meçhul, yaklaşık 8 bin kadroyu açmak ve bunu kamuoyunun gözünü perdeleyerek 
yapabilmektir. 

10 trilyonu aşkın kurum alacağının tahsili, iştirakçi kapsamının genişletilmesi, kaçak de
netimiyle her türlü etkin denetimin yapılabilmesi, devletin emsal sosyal güvenlik kurumlarına 
katkıları oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna katkısının sağlanması yolları açılacağına, böy
lesine alacaklı bir kurumun malları, garabet kokan mantık ve hukuk dışı mekanizmalarla ve 
hem de Anayasaya aykırı biçimde, haraç mezat, satılmak istenmektedir. 

Emekli, dul ve yetimlerle, bunların bağımlıları, 1 milyon 900 bin yurttaşımızın -belirttiğim 
gibi- yüzde 88'i, 1 milyon 400 bin lira ile 1 milyon 713 bin lira arasında aylık ücrete mahkûm 
ve ıstırap içindeyken -ki bu ücretin de 975 bin lirası sosyal yardım zammıdır. Gerçek ücret, 504 
bin lira ile 738 bin lira arasındadır- bu seviyedeki emekli maaşlarının banka kartıyla alınacağı 
müjdelenerek, güya bjr marifet sergilenmek istenmektedir. 

Şu anda, buradan açıkça söylüyorum, ayın sonu gelmiştir ve emekliler için düzenlenen 
ne bir banka kartı ve ne de böyle bir kartla maaşını çeken bir emekli yoktur. Kaldı ki, bunun 
dışında, bunun bir başka yönü de, emekli maaşlarının banka kartıyla çekilebilecek kadar kü
çülmüş olmasının itirafıdır. 

Diğer yönden, süper emeklilerin dokuz aylık maaş farkları, yaklaşık dört aydan beri öden
memektedir. Oysaki Sayın Bakan, 6.5 1993 tarihinde Meclisteki müzakereler sırasında şu be
yanda bulunmuştur : "87 bin lira mı büyük, yarım trilyon mu? Bu kanunun çıktığının ikinci 
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günü vereceğim; yani sorun parasal değildir" demiş ve kanunun kendi görüşleri istikametinde 
kabulü için, kanunun çıktığından iki gün sonra -süper emekliler denilen arkadaşlarımızın- ma
aşlarının ödeneceğini söylemiştir. 

Yalan söylememek bir dürüstlüktür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sürekli olarak 
bu kürsüden "alameti farikamız dürüstlüktür" diye defalarca beyanlarda bulunmuştur. Biz, 
bu beyan karşısında, bir önceki beyanlarını da karşılaştırarak anlıyoruz ki, bu alameti farika
daki dürüstlük ve aslanlık, sadece Metro Goldwyn Mayer'in aslanlığından ileri gitmemektedir. 

Kaldı ki, iki yıldan bu yana Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin vergi iadeleri aylarca 
geciktirilmekte ve ödenmemektedir. Birtakım gösterilerle kamuoyu sürekli aldatılmaktadır. 

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum : Gariban milletvekillerinin alacakları için Sayın 
Bakan ÎSKÎ'ye telefon edeceğine, devletin yükümlülüğünü yerine getirmesi için, arkadaşı Ma
liye Bakanına telefon etmelidir. 

Kanun hükmündeki kararnameler mutlaka uygulamaya konulmamalıdır, emeklilerin ahi 
bir gün Sayın Bakanın bu kürsüye çıkmaması sonucunu doğuracaktır. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Gündem dışı konuşmalar böylece tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel 

Atasoy'un dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(B/1079) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Karadeniz'de tş imkânları, Sorunlar ve Çözümleri" konulu konferansa katılmak üzere, 

21 Eylül 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in veklâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demırel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Tltrizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Tlırizm 
Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1080) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa - Akdeniz Turizm Bakanları Konferansına katılmak üzere, 22 Eylül 1993 tarihinde 
Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığtna, 
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Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
ıwn„-*vT ».. .• . . . Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — TBMM Başkanının, Romanya'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 

Asamlesi Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre Komisyonu Toplantısına katılmak üzere Ro
manya Parlamento Başkanının davetine icabetine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/1081) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre 

Komisyonu Toplantısı 5-6 Ekim 1993 tarihlerinde Romanya'da yapılacaktır. 
Romanya Parlamento Başkanı Adrian Nastase'den alınan bir mektupla Karadeniz Eko

nomik İşbirliği Parlamenter Asamlesi Başkanlığı görevini de yürüten Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı 4-8 Ekim 1993 tarihlerinde Romanya'ya davet edilmektedir. 

Söz konusu davete İcabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Okunmuş olan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

4. — (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1082) 

BAŞKAN— 10/38 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına ilişkin, Komisyon Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım, 
buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek, ocak

ların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle, işgüvenliği konularını 
araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan (10/38,43, 44, 46) esas" numa
ralı Meclis Araştırma Komisyonumuzun 25.9.1993 tarihinden itibaren süresinin bittiği; bu sü
rede Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, çalışma süremizin üç ay uzatılması 
komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Emin Kul 
Saygılarımla. İstanbul 

Komisyon Başkanvekili 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, (6/593) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/188) 
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BAŞKAN — Dört adet sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair tezkereler vardır, oku
tuyorum, buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemdeki sırası 184, kayıt nosu (6/593) olan sözlü soru önergemin, bu gidişle görüşül

mesinin bir yıl daha bekleyeceği kanaatinde olduğumdan, gündemden çıkarılmasını saygıyla 
arz ederim. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
6. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, (6/833) numaralısözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/189) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 403 üncü sırasında yer alan (6/833) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'in, (6/826) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/190) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 396 inci sırasında yer alan (6/826) esas numaralı. 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, "soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

tsmail Sancak 
İstanbul 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
8. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Jlınç'un, (6/855) numaralı sözlü sorusunu geri al-

,• dığıria ilişkin önergesi (4/191) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(6/855) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri 

alıyorum. Ahmet Cemil Tunç 
Gereğini saygılarımla arz ederim. Elazığ 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

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

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki kontrgerilla 
iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 
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BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiyede yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden Kontrgerilla tartışmaları, son günlerde 
basına yansıyan faili meçhul cinayetler ve bazı devlet yöneticilerinin allerinde bulundurduktan 
hesapsız ve denetimsiz milyarlarca liranın varlığı sonucu yeniden gündeme girmiştir. 

Dünyanın pek çok yerinde NATO'ya bağlı olarak çeşitli adlarla kurulan örgütlerin varlığı 
açıklanmış, fakat Türkiye'de bu husus karanlıkta kalmıştır. Devletin daha fazla yara almaması 
ve demokratik parlamenter rejimin geleceği açısından bu konunun Yüce Meclis tarafından ele 
alınarak açıklığa kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenlerle ve ekteki gerekçelerle, Ana
yasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereği Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

Atilla Hun 
Kars 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Faik Altun 
Antalya 

Hasan Akyol 
Bartın 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Veli Aksoy 
izmir 

M. Istemihan Talay 

Ali Dinçer 
Ankara 

İbrahim özdiş 
Adana 

Haydar Oymak 
Amasya 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

İsmail Cem 
İstanbul 

Algan Hacaloğlu 
İçel Mehmet Sevigen İstanbul 

Gerekçe: 
Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan yaşanan süreç bir yandan blokların ve soğuk savaş 

stratejilerinin Jjelirlediği dünyayı ortadan kaldırırken, bir yandan da ABD egemenliğinde yeni 
bir dünyayı işaret etmektedir. Ekonomik ve siyasî dengelerin altüst olduğu bu dönemde, eski 
dönemin bazı kurumları ve araçları da işlevsel dönüşümlere uğramıştır. Bunların başında is
tihbarat örgütleri ve NATO gelmektedir. Artık geçmiş dönemde kullanılan yöntemler bir bir 
gün ışığına çıkmaktadır. Bu bağlamda ABD'yle ittifak eden, NATO'ya bağlı ülkelerde çeşitli 
adlarla özel yeraltı örgütleri oluşturulduğu kanıtlanmıştır. İtalya da GLADtD, Almanya da 
Gehlen Harekâtı, İngiltere de Secret British Netvvork Revealed, Hollanda da Nato-Command, 
Yunanistan da 8-8 Sheepkskin bunlardan bazılarıdır. 

Bu olay ortaya çıktığında, Türkiye de, öteden beri tartışılan "Kontrgerilla" sorunuyla iliş-
kilendirilmiştir. Gerçekten de sıkı bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, NATO kapsamında oluş
turulan bu yeraltı örgütlenmesi dışında kalması olanaksızdır. Üstelik güdülen her politikanın 
gerekçesini "Komünist Sovyetler Birliği'yle komşu olma"nın oluşturduğu anımsanınca bu yargı 
daha da pekişmektedir. 
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İddialara göre Türkiye'de 1950'li yıllarda söz konusu yeraltı örgütü (Kontrgerilla) kurul
muştur. 1970'Ii yıllarda özel Harp Dairesi adıyla faaliyet yürütmüş, bugünlerde ise özel Kuv
vetler Komutanlığı adını almıştır. 

Her ne kadar bu örgütlerin, ülkenin işgal edilmesi durumunda düşmana karşı direniş ör
gütlemek gerekçesi ile kuruldukları söylenmiş ise de dünyadaki uyulamalardan terör, bomba
lama gibi şiddet olayları içinde yer aldıkları yasadışı faaliyet gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Türkiye'de de bu yöndeki iddialar ve kuşkular yirmi yılı aşkın bir süredir mevcuttur. 1970'li 
yıllarda dönemin Başbakanı Bülent Ecevit örtülü ödenekten özel Harp Dairesine para isten
mesi ile böylesi bir örgütün varlığına ilişkin kuşku duyduğunu kamuoyuna açıklaniıştır. Ayrı
ca, dönemin askerî yetkilileri de zaman zaman bu dairenin iç olaylarda kullanıldığını belirt
mişlerdir. 

Bugün demokratik bir rejimi bütün kurum ve kurallarıyla kurup, yaşatmaya çalışan Türkiye 
için; şiddet olayları, terör, faili meçhul cinayetler, kayıplar, bombalamalar en önemli sorun
dur. Tüm bu olaylarda devlet yara almakta ve hatta zan altında kalmaktadır. Devlete güven 
sağlanmadan, yurttaşların rejime güvenlerinin sağlanamayacağı açıktır. Bunun için öncelikle 
devletin "açıklık" içinde olması gerekmektedir. Devlet herhangi bir biçimde yaşadışılığın için
de ise, hukuk devletinin varlığından söz etmek olanaksızdır. 

Son günlerde yasadışı bir örgüte devletin destek olduğu, arka çıktığı yolunda ciddi iddia
lar vardır. Devletin böyle bîr girişimi "gayri nizami" bir yapı içinde, yeraltına inerek gerçekleş
tirmekten başka olanağı yoktur. Bu, Genelkurmay Başkanlığının ST-31-15 numaralı "Gayri Ni
zami Kuvvetlere Karşı Hareket Talimnamesi"nde, "Bir gayri nizami kuvvetin yeraltı unsurları, 
kaydı olarak kanunî statüye sahip değildir" denilerek açıkça kabul edilmektedir. Ayrıca, bası
na yansıdığı üzere, emniyet müdürü, vali vekili gibi üst düzey yetkililer de bu durumu TBMM 
üyeleri önünde kabul etmişlerdir. 

Bunun yanı sıra "Valiler krizi" olarak basına yansıyan olayda valilerin, emniyet müdürle
rinin, askerî komutanların elleri altında, hesabı ve denetimi söz konusu olmayan çok miktarda 
paraların varlığı anlaşılmıştır. Âdeta "yeraltı maliyesi" olarak adlandırılabilecek bu paralarla, 
yukarıda sözü edilen türden bir yeraltı örgütünün finanse edildiği kuşkusu da ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu gerçekler karşısında, Meclisin yetkilerini kullanarak demokrasiyi yaşatmak, de
mokratik hukuk devletini tesis etmek için soruna el koyması bir zorunluluk olmuştur. Bu amaçla 
bir araştırma komisyonu oluşturularak, hangi adla olursa olsun bu kontrgerilla faaliyetlerinin 
olup olmadığının, bu çerçevede adı geçen özel Harp Dairesi ve özel Kuvvetler Komutanlığının 
yapısı, teşkitalanmasının bugüne kadarki bütün faaliyetlerinin, bütün gizlilik derecesindeki bel
gelerin, talimatlarının, hesaplarının incelenerek kamuoyu önünde bu tartışmaya açıklık geti-. 
rilmesi gerçekleştirilmelidir. 

Konu "devlet böyle işler yapmaz" yaklaşımıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli ve 
acildir. Sonuçta kazanan devlet, demokrasi ve parlamenter rejim olacaktır. "Temiz ve açık Dev-
let"in demokratik rejimin en temel öğesi olduğuna inanıyoruz ve Yüce Meclisin de aynı inanç 
ve duyarlılıkla bu sorunun üzerine gideceği kanaatindeyiz. 

Bu düşünce ve gerekçelerle, Anayasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
gereği Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — 'Kars Milletvekili Atilla Hun ve16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukurca ve Hak
kâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/134) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçtiğimiz günlerde, Digor, Yüksekova, Çukurca ve Hakkâri de meydana gelen olaylar 
ve bölgeye giden heyetin yaptığı incelemeler sonucu ortaya çıkan durumlar karşısında, gerek
çeleri ilişikte belirtildiği üzere Anayasanın 98, Meclis içtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz." 

Atilla Hun 
Kars 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

İbrahim özdiş 
Adana 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Hasan Akyol 
Bartın 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Veli Aksoy 
izmir 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul M e h m e , 

Ali Dinçer 
Ankara 

H. UIuç Gürkan 
Ankara 

Faik Altun 
Antalya 

Haydar Oymak 
Amasya 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

M. Istemihan Talay 
içel 

ismail Cem 
.Sevigen İstanbul 

İstanbul 

Gerekçe 
Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uzun süredir bitmeyen 

ve gittikçe artan bir terör yaşanmaktadır. Bugüne kadar soruna yaklaşımlar, daha çok devleti 
tümüyle aklayan ya da tümüyle suçlayan bir biçimde olmuştur. Oysa, her kurum'gibi devletin 
de doğruları, eksiklikleri ve yanlışları vardır. Demokrasinin erdemi, tüm sorunları açıklıkla 
tartışmaya olanak sağlamasıdır. Bizler ancak gerçekleri bilerek ve gerçeklerden korkmayarak 
sorunlarımızı aşabiliriz. Ancak bu temelde devleti, hukuk devleti olma yolunda güçlendirebiliriz. 

Bilindiği gibi, 14 Ağustosta Digor'da, 14-15 Ağustosta Yüksekova'da 19 Ağustosta Çu-
kurca'da, Hakkâri'de önemli siyasal şiddet olayları yaşanmış ve pek çok sayıda vatandaşımız 
yaşamını yitirmiş, yaralanmış ve büyük ölçüde mal kaybı olmuştur. Olayları yerinde inceleyen 
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, büyük duyarlılık ve sorumlulukla hazırladığı raporu kamuo
yuna açıklamıştır. 

Meydana gelen olayların niteliği dikkate alındığında, sorunun Meclisimiz tarafından ele 
alınmasında zorunluluk bulunmaktadır. 
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Güvenlik güçleri, Digor'da PKK tarafından gösteri yapmaya zorlanan halka, istihbarat 
eksikliği nedeniyle zamanında önlem almaması, kitle eylemlerine karşı eğitilmiş olmaması gibi 
nedenlerle, çok sert karşılık vermiş, tümü kadın ve çocuk 11 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 
51 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yukarıda söz edilen eksikliklerle birlikte, yetkililerin olayla 
ilgili sorumluluklarını ortaya koymak durumundayız. Yine Digor olayları ile ilgili olarak, Köy 
Hizmetleri biriminin kapatılmasındaki yaklaşımın mantığının, emri kimlerin verdiğinin ve yet
kilerini nereden aldıklarını da açığa'kavuşturulması şarttır. 

Yüksekova'da güvenlik güçlerinin, güvenlik birimleri etrafında tampon bölge oluşturma
ya yönelik girişimlerde bulunduğu, bu doğrultuda iktidar yanlılarının özel olarak kollandığı 
(örneğin, Mustafa Zeydan'ın evi açıklanamaz bir nedenle yoğun bir silah kullanılan ortamda 
hiç isabet almamıştır) yönünde ciddî kuşkular vardır. İnceleme sırasında güvenlik güçlerine 
taranacak evlerin krokilerinin dağıtıldığı tespit edilmiştir. Demekrotik rejim bakımından hayli 
düşündürücü olay da, güvenlik güçlerinin tahrik edici bir biçimde "kana kan intikam" türü 
sloganlar atarak gösteri yapmalarıdır. Ayrıca, işyerlerine yönelik saldırılar hakkında devletin 
bugüne kadar yapmış olduğu adlî ve idarî işlemlerin incelenmesi de ciddî bir ihtiyaçtır, örne
ğin korucuların halka yönelik davranışları ve ayrıcalıklarından yararlanarak yasa dışı yaptık
ları işler nedeniyle adliyeye intikal eden olayların soruşturulması bilinemez bir biçimde yürü-
tülememektedir. 

Erzincan depremi ile ilgili çıkarılan ve. Çukurca'nın da dahil edildiği 3838 sayılı yasa çer
çevesinde bugüne kadar faaliyet yürütülmemesi sonucu, Çukurca halkının bölgeyi terk etmek 
istemesi de, üzerinde durulması gereken başka bir sorundur. 

Yukarıda sözü edilen tüm noktaların açıklığa kavuşturulmasının istenmesindeki amaç, dev
letin zaaflarının ortaya konularak güçsüz düşürülmesi değildir, tam tersine, zaaflardan arına
rak, çağdaş, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Başarının, hata- ' 
ların üzerine gidilerek, onları aşarak elde edilebileceği düşüncesiyle; Anayasa ve Meclis İçtü
züğü gereği, yukarıda belirtilen konularla ilgili Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yemi alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı: 273) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmının 1 
ila 10 uncu sırasında, bazı sayın milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin Anaya
sa ve Adalet Komisyon Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 10 adet raporu bulunmakta
dır. Bu raporların hepsi de milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar kovuşturmanın erte
lenmesine dairdir. İçtüzüğün 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, kovuşturmanın erte
lenmesi biçimindeki Karma Komisyon raporları okunmak suretiyle Genel Kurulun bilgisine 
sunulmakta ve okunan rapora 10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde rapor kesinleşmektedir. 

(1) 273 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Aynca, bu raporlar 273 ila 282 sıra sayısıyla bastırılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Şimdi bu raporları okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 
Sayın milletvekilleri, raporların okunması biraz zaman alacağı için, Sayın Kâtip Üyenin 

oturarak okumasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci sıradaki Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkındaki raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 21.10.1992 tarihli raporu ile hakkında izinsiz pankart asmak suçu is
nat edilen Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına kadar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

İhsan Saraçlar 
- (Samsun) 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Şırnak Milletvekili Mahmut A lınak 'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu Raporu (3/169) (S. Sayısı: 274) (1) 

BAŞKAN — Yine Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasıyla ilgili diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

(1) 274 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hazırlık Komisyonu 21.10.1992 tarihli raporu ile hakkında görev esnasında ve ifa eylediği 
vazifeden dolayı İçişleri Bakanına telgrafla hakaret etmek suçu isnat edilen Şırnak Milletvekili 
Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına kadar vermiştir.. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 
üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
, : Başkan 

îhsan Saraçlar 
, (Samsun) 

ve Komisyon üyeleri. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu Raporu (3/167) (S. Sayısı : 275) (1) 

BAŞKAN — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığıyle ilgili bir 
diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli raporu ile hakkında neşren hakaret suçu isnat edi
len Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına kadar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 
üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko 

(1) 275 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Sımak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

thsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

, 4. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu Raporu (3/166) (S. Sayısı : 276) (1) 

BAŞKAN — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında, yasama dokunulmazlığıyla 
ilgili diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah-
mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli raporu ile hakkında neşren hakaret suçu isnat edi
len Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına kadar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 
üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

İhsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri* 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

(1) 276 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu Raporu (3/165) (S. Sayısı: 277) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sırada bulunan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, yasama doku
nulmazlığıyla ilgili bir başka raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12,1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli raporu ile hakkında Başbakah'a neşren hakaret su
çu isnat edilen Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na gerek olmadığına kadar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış. Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilini sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

thsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu Raporu (3/164) (S. Sayısı : 278) (2) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada bulunan, Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasama do
kunulmazlığıyla ilgili raporu okutuyorum : 

• -- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili Esat 

Kıratlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

(1) 277 S. Sayılı Basmayazı tutanağa dilidir. 
(2) 278 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli raporu ile hakkında Başbakan'a hakaret suçu isnat 
edilen Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına kadar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığım, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığım, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Nevşehir Milletvekili Esat 
Kıratlıoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilini sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

thsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/163) (S. Sayısı : 279) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sırada bulunan ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama doku
nulmazlığıyla ilgili raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca S. 12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Mardin Milletvekili Ah

met Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 15.12.1992 tarihli raporu ile hakkında birden fazla adam öldürmek, 
adam öldürmeye tam teşebbüs suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

• Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığım, Anayasamızın 

• 83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Mardin Milletvekili Ah
met Türk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi
ne karar vermiştir. 

(1) 279 S. Sayılı Bazmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

ihsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. * 

8. — Timceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı : 280) (1) > 

BAŞKAN — Tbnceli Milletvekili Kamer Genc'in yasama dokunulmazlığıyla ilgili raporu 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Tunceli Milletvekili Ka

mer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Komis
yonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştin 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli raporu ile hakkında Cumhuriyeti alenen tahkir ve 
tezyif etmek suçu isnat edilen Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli tolantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dounulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızıri 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Tunceli Milletvekili Ka
mer Genç hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

^ ihsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri . 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Tütahya Milletvekili Hüseyin Çavit Erdemir'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/161) (S. Sayısı: 281) (2) 

(1) 280 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 281 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidi. 
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BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir'in, yasama dokunulmazlığıyla 
ilgili raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kütahya Milletvekili Hü

seyin Cavit Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi Komisyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 un
cu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna, incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 15.12.1992 tarihli raporu ile hakkında suç işlemek için teşekkül vü
cuda getirmek ve sahte fatura temin etmek suçu isnat edilen Kütahya Milletvekili Hüseyin Ca
vit Erdemir'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına kadar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 
üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Kütahya Milletvekili Hü
seyin Cavit Erdemir hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

thsan Saraçlar 
(Samsun) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. ve Komisyon üyeleri 

10. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/160) (S. Sayısı: 282) (1) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığıyla ilgili raporu 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Mardin Milletvekili Ah

met Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu madde-, 
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 15.12.1992 tarihli raporu ile hakkında birden fazla adam öldürmek, 
adam öldürmeye tam teşebbüs suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli tolantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama göervlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dounulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut-

(1) 282 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliğine göre Mardin Milletvekili Ah
met Türk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi
ne karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
• Başkan 

İhsan Saraçlar 
(Samsun) 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 
10 gün içinde itiraz olunmadığı takdirde bu raporlar kesinleşmiş olacaktır. 
Gündemin "Seçim" kısmında, komisyon üyeliklerine adaylar bildirilmediğinden bir iş

lem yapmıyorum. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER , 
/. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana ge

len son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 
2. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının Azerbaycan'da 

meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) \ 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana 
gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

4. — Trabzon Milletvekili.Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgili izlenen dış 
politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

5. —Doğruyol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Tiırhan Ta
yan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve îçel Milletvekili Ay
dın Güven Gürkan'ın, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler konusunda Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 16.9.1993 tarihli 4 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince; 
105 inci sıradaki (8/37) esas numaralı, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azer
baycan'la ilgili izlenen dış politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar, 106 
ncı sıradaki (8/38) esas numaralı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve 
İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler, 82 nci 
sıradaki (8/34) esas numaralı, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbay-

— 76 — 



T.B.M.M. B : 7 23 . 9 . 1993 O : 1 

can'da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü, 83 üncü sıradaki, (8/35) esas numa
ralı, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının, Azerbaycan'da mey
dana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika ve 84 üncü sıradaki, (8/36) 
esas numaralı, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey
dana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeleri tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Azerbaycan'da meydana geleni son gelişmeler ve darbe teşebbüsü ile ilgili olarak Anayasa

nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması için gere
ğini arz ve talep ederiz. 22.6.1993 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Büyük Birlik Partisi 

Genel Başkanı 
BAŞKAN — Gerekçeleri daha önce okuttuğumuz için, sadece önerge kısımlarını oku

tuyorum. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dost ve kardeş Azerbaycan'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'e karşı organize 

edilen darbe girişimi ve ülkede yaşanan iç kargaşa, millet olarak hepimizi derinden üzmüştür. 
Ebulfeyz Elçibey, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığına kavuşan Türk Cum

huriyetlerinde demokratik seçimle iktidara gelmiş ve Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ol
mayan tek liderdir. 

Her dönemde Türk kimliğinin yılmaz bir savunucusu olan ve Türkiye'yi ikinci bir vatan 
olarak gören Elçibey'i ve Azerbaycan Türklerini Ermenistan'ın saldırıları karşısında yalnız ve 
çaresiz bırakan bugünkü Hükümetin uyguladığı dış politikayı kabul etmek mümkün değildir. 

Azerbaycan konusunda "Dünyadan ayrı hareket edemeyiz" diyerek Türkiye'yi Ermenis
tan destekçisi ülkelerin yanına sürükleyen yöneticilerin ilgisizliği ve basiretsizliği Azerbaycan'ı 
Rusya'nın, İran'ın, Ermenistan'ın ve diğer bazı güçlerin kıskacına düşürmüştür. 

Dış politikasını gönülleri hoş tutacak sloganlar üzerine yürüten bu Hükümet, Azerbay
can'daki vahim gelişmeleri, "Azerbaycan'ın içişleridir, tarafsız olmak durumundayız" şeklin
de yorumlayamaz. 

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın içinde bulunduğu iç kargaşanın ve kaosun bir an önce sona 
erdirilmesini temin etmek bakımından Hükümetçe yürütülen dış politikanın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi nezdinde her yönüyle müzakere edilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98, İçtüzüğün 100 ve, 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
(Günüşhane) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

— 77 — 



T.B.M.M. B : 7 23 .9 .1993 0 : 1 
•• . • • • • • . . J • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , ' ', 
Kardeş Azerbaycan Cumhuriyetinin karşılaştığı işgal, iç isyan ve kargaşa ve diğer gelişme

ler ile bu konuda Türkiye'nin yaptığı ve yapması gereken çalışmaların neler olabileceği husus-, 
lannın ortaya konabilmesi için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddelerine göre 
TBMM'ce bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz.. 23.6.1993 

Muharrem Şemsek 
, (Çorum) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının Azarbaycan ile ilgili izlenen dış politi

kaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını öneririz. 

, Eyüp Aşık 
(Trabzon) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Azerbaycan'da bir süreden beri devam eden olaylar üzücü boyutlara ulaşmıştır, Bu geliş

meler, millet olarak hepimizi endişeye sevk etmiştir. Dost ve kardeş Azerbaycanlılara, dün ol
duğu gibi bugün de desteğimizi açık şekilde ifade etmek durumundayız. 

Bu nedenlerle, son gelişmelerin değerlendirilmesi, yapılabileceklerin tespiti hususlarını gö
rüşmek ve kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 ve içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını Doğru Yol Partisi ve Sosyalde-
mökrat Halkçı Parti Grupları adına arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. , -. 
Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 

, Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) ~ Tarihi ne? 
BAŞKAN — 15.9.1993. Saysın Gürkan o tarihte Grup Başkanvekili idi, Grup Başkanı se

çilmemişti. Eğer arkadaşlarımızın sormak istediği bu ise, onu ifade edeyim, 
Değerli milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, 

sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine söz vereceğim. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 
ise 10 dakikadır. 

Şu ana kadar gruplardan konuşmak için müracaat edenlerin isimlerini arz ediyorum : 
Anavatan Partisi Grubu adına Eyüp Aşık, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hasan 

Basri Eler. 
Şimdi, ilk söz sırası Hükümetin. ' 
Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun Sayın Bakan süreniz 20 

dakikadır. 
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. DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri hepinizi saygıyla" selamlıyorum. 

Aslında, gerek İktidarı oluşturan iki partinin grup başkanvekilleri, gerekse Anamuhalefet 
Partisinin ve diğer partilerin verdiği genel görüşme önergesine Hükümet de katıldığı için, bu 
konuda fazla konuşarak zaman almayacağım; çünkü, konular, genel görüşmenin yapılacağı 
zaman tüm ayrıntılarıyla ele alınacak, değerlendirilecektir. Bu nedenle, ben, fazla zaman al
madan birkaç konuya değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kafkasya ve tabiî özellikle Kafkasya içindeki Azerbaycan, önemli 
bir çalkantı ve çatışma bölgesidir. Aslında bu olay yeni de değil; geçmiş yıllara baktığımız za
man, örneğin Çarlık Rusya'sı dağıldığı zaman da Kafkasya kargaşa ortamında bırakıldı ve o 
zamanlarda da Kafkasya'da kargaşa meydana geldi. Şimdi, Sovyetler Birliğinin dağılmasından 
sonra, gene, Kafkasya bir çalkantı ve bunalım ortamında bırakıldı. Tümüne baktığımız zaman, 
Azerbaycan, hem bize olan yakınlığı hem de din, dil, kültür bağları ve dostluğu nedeniyle el
bette ki, bizi çok yakından ve öncelikle ilgilendiriyor; ama Kafkasya'nın diğer bölgelerinde de 
çatışmalar var, sorunlar var; Gürcistan da aynı şekilde... Abhazya ve Gürcistan arasında so
runlar devam ediyor ve biraz yakından incelediğimizde, aslında Rusya Federasyonu içinde ka
lan Kafkas halkları arasında da çatışma devam ediyor, özellikle Güney Rusya ve Kuzey Kaf
kasya bölgesinde. Bunlara tümüyle baktığımız zaman, Kafkasya, gerçekten bugün ve önümüz
deki dönemde, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir bölge olarak üzerinde önemle durma
mız gereken bir konu. 

Aslında son zamanlarda, özellikle Ermeni işgalleri nedeniyle, bu bölgede sıcak çatışmalar 
da tırmanmaya başladı ve son günlerde, yeniden, Abhazya ve Gürcistan arasında giderek tır
manan sıcak çatışmalar var. Rusya Federasyonunda da dünden itibaren başlayan iç gelişmeler, 
ister istemez, tüm bölgeyle birlikte, Kafkasya'yı da bir ölçüde etkiliyor ve bu durum, genel böl
ge istikrarını etkileyerek, çatışmaların yaygınlaşması tehlikesini giderek artırıyor. Bu nedenle 
bölge, bugün, Türkiye'yi de etkileyebilecek ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. 

Bugün Azerbaycan'ın yüzde 20 dolayındaki hiç de küçümsenemeyecek bir toprağı, bir bö
lümü işgal altındadır. Başından beri, Azerbaycan'da ortaya çıkan iç siyasî gelişmeler, hem Azer
baycan'daki birliği ve bütünlüğü olumsuz yönde etkilemekte, hem de işgalcilere Ermeni güçle
rine cesaret vermektedir. Bölgedeki genel gelişmeler, Azerbaycan'daki Gürcistan'daki ve Rus
ya Federasyonundaki gelişmeler, dünyanın gözlerinin, Türkiye için büyük önem arz eden böl
geye daha fazla dönmesine neden olmaktadır. 

Biz, başından beri, bu görüşler çerçevesinde, gerçekten, bölgenin sorunlu bir bölge oldu
ğunu ve sorunların giderek artacağını da dikkate alarak bazı temel ilkeleri öncelikle savunduk; 
demokrasinin, insan haklarının, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının ve iç işlerine karışma
ma ilke ve politikalarının geçerli kılınmasını savunduk. Çünkü, bu politikanın, bölge ülkele
riyle birlekte, Türkiye'nin yararlarına ve çıkarlarına uygun bir politika olduğuna inanıyoruz. 

Biz, genellikle, başından beri, bölgeyi bir bütün olarak değerlendiren ve anlaşmazlıkların, 
günlük başarı ya da başarısızlıklarla çözülemeyeceğini, mutlaka bölgenin kalıcı ve adil bir çö
züme ve barışa ihtiyacı olduğunun bilincinde olarak politika yürütmeye çalıştık. Amaç, bölge
ye sürekli barış, istikrar ve huzuru getirmektir. O nedenle de, bazı askerî çatışmalar sonucu 
ortaya çıkan kısa süreli başarıların, bir kazanç getirmeyeceğini ve Türkiye'nin yararının, böl
genin yararının, kalıcı ve adil bir barışta olduğunu görerek bir politika yürütmeye çalıştık. 
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Tabiî, bu politikada, kardeş Azerbaycan ve Azerilerin önecelikli ve özel bir yeri vardır. 
Halklarımızın isteği bu yöndedir, partilerimizin isteği bu yöndedir, parlamentolarımızın isteği, 
gerek Azerbaycan'ın, gerek Türkiye'nin isteği ve dileği bu yöndedir. 

Bu çerçevede, Ermeniler, gerçkten, uluslararası hukuku hiçe sayarak, kuralları hiçe saya
rak ve âdeta bir çete savaşı şeklinde toprak işgallerini sürdürüyorlar. Bütün uluslararası karar
ları, Güvenlik Konseyinin, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konseyinin, Avrupa Konseyinin, Av
rupa Topluluğunun, bütün uluslararası kuruluşların ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferan
sının kararlarını hiçe sayan bir pervasızlıkla saldırılarına devam etmektedirler. 

Konu, bu çerçevede, Yüce Meclisin bildiği gibi, Güvenlik Konseyine götürülmüş, Güven
lik Konseyi 822 ve 853 sayılı iki karar almıştır. Bu kararlarda, aslında, Karabağ'ın, Azerbaycan 
toprağı olduğu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı hâline getirilerek teyit edilmiş ve 
Ermenilerin, işgal ettikleri Azerî topraklarından derhal, önkoşulsuz olarak tamamen çekilme
lerinin ve Ermeni saldırılarının durdurulması zorunluluğu çok açık olarak ortaya konmuştur. 
Ancak, Ermeniler, Güvenlik Konseyinin bu kararını da hiçe sayarak, tutumlarını devam ettir
mektedirler. Ermenilerin, bu tutumlarının bedelini ağır bir biçimde ödeyeceklerinden hiç kim
senin şüphesi olmaması gerektiğine inanıyoruz. •• 

Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan'la tam bir uyum içinde, Azerbaycan'ın toprak bütün
lüğünü tehlikeye sokan her türlü gelişmeye karşı çıkmaya, hukukun üstünlüğünün, zorbalığa 
ve maceracılığa galip gelmesi için bu davanın takipçisi olmaya kesinlikle kararlıdır ve buna de
vam edeceğiz. Elbette ki, bu konuda, siyasî partilerimizin ve parlamentolarımızın birlikte ha
reketi ve yön gösterici politikaları da önemlidir, bunun da yararına içtenlikle inanıyoruz. Nite
kim, yüce Heyetimizden, Parlamentomuzdan Azerbaycan'ı ziyaret etmiş olan üyelerin de bil
diği üzere, Türkiye'nin, bu kardeş ülkenin haklı davasını desteklemek amacıyla çok yönlü yar
dımda bulunduğu, bu yardımların, devletin bütün kurumlarını oluşturması için uzman ve eğit
men gönderilmesini de kapsadığını bugüne kadar istenilen sonucun elde edilememiş olmasının 
sorumluluğunun Türkiye'de aranmasının bu bakımdan haksız olacağını hep beraber görmek 
gerekir. Bunları, tabiî, kardeş Azerbaycan'ı herhangi bir şekilde kınamak için söylemiyorum; 
ama oradaki durumlar, iç sorunlar, iç çekişmeler, Türkiye'nin bu konumda yapmak istediği, 
yaptığı, sunduğu, sunmak istediği birçok önerinin gerçekleşmesini maalesef olanaksız hale ge
tirmiştir. 

Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki, böylesine sorunlu bir bölgede, böylesine önemli 
bir bölgede tek yanlı çabalarla sorunun çözülemeyeceğini, bazı geçici amaçlar sağlanabileceği
ni; ama, tek yanlı bir askerî müdahalenin -kim yaparsa yaksın- bölgeye, hepimizin ihtiyaç duy
duğu barış ve istikrarı getiremeyeceğini, bunun bölgede yeni ve önemli -Türkiye'yi de 
etkileyebilecek- çok büyük sorunlar getireceğini kabul etmek lazım. Çünkü, konuşmamın ba
şında söylediğim gibi, Kafkasya Bölgesi, Bizanslılar zamanından beri bakıldığında her zaman 
sorunlarla dolu, çok karmaşık bir bölge; değişik etnik grupların, milliyetlerin, dinlerin bulun
duğu ve bunların sürekli çatışma alanı olduğu bir yer. Kaldı ki, geniş açıdan bakıldığında, eski 
Sovyetler Birliğinin, bugünkü Rusya'nın, gerek Hint Okyanusuna, gerek Akdeniz'e inmesi ba
kımından da önemli bir karakol bölgedir. Böylesine önemli bir bölge olduğu da kesinlikle dik
kate alınmalıdır. 

O nedenle, çok taraflı hareket etmek gerektiğini, orada yapılabilecek olan bir müdahale
nin ya da orada alınacak olan bir tedbirin, tek yanlı bir hareket, ya da önlem olma yerine, 
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bunun çok yanlı olmasının yararlarına inanıyoruz ve bu konudaki çabalarımızı, her düzeyde, 
her aşamada, her ülkede sürdürüyoruz. Nitekim, Sayın Başbakanın Rusya'ya yaptığı son gezi 
sırasında da, Almanya'ya yaptığı gezi sırasında da, bu konu açıklıkla dile getirilmiştir; çünkü, 
bu iki ülke, aynı zamanda, Türkiye ile birlikte Minsk Grubunun da üyeleri ve konu, bu açıdan, 
ABD ile, Fransa ile ve italya ile de konuşulmuştur. O konuda yapılan girişimler de, hiçbir ülke
nin -bazı ülkelere özellikle bu konuyla ilgili yapılan girişimler- tek yanlı çabalarının ya da giri
şimlerinin kesinlikle uygun görülmeyeceği, hoş karşılanmayacağı, bu nedenle, birlikte hareket 
etmenin zorunluluğu ortaya konulmuştur. 

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri, aslında, sadece kişilere bağlamanın yanlış ol
duğuna inanıyoruz. Çünkü, böyle kişilere bağlı bir ilişkinin, kişilere bağlı bir işbirliğinin, sü
rekli olması da beklenemez. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, iki ülke halklarının 
kardeşliğine dayanan kalıcı bir ilişkidir, önemli olan Azerbaycan'ın birliği, bütünlüğü ve Azer
baycan'ın esenliğidir. O nedenle, Türkiye, Hükümet olarak konuya başından beri bu açıdan 
bakmış, iki dost ve kardeş ülke arasındaki bağların kaynağını tarihten, ortak dil ve kültürden 
aldığı, bağlı oldukları çağdaş ilkelerle daha da güçlendiği; ancak, bu denli yakın, köklü ve güçlü 
bağlara karşın, iki ülkenin, birbirlerinin eşitliğine, bağımsızlığına ve egemenliğine saygılı ol
dukları ve saygılı olmaları gerektiği ortaya konulmuştur. Türkiye'nin, Azerbaycan'ı ya da bir 
başka ülkeyi yönetmek durumunda olmadığını, ancak olanaklarımızın elverdiği ve bizden iste
dikleri ölçüde kendilerine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Bu nedenle, temel amaçlarımızdan bir tanesi de, iki ülkenin huzur, refah ve mutluluğunun 
sağlanması olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin, Azerbaycan'daki iç siyasî gelişmeleri, çok ya
kından ve dikkatle izlemekle birlikte, Azerbaycan'ın iç işlerine doğrudan karışma gibi bir niye
ti olmadığım da açıklıkla belirtmek istiyorum. Kısaca, Türkiye'nin Azerbaycan'ın iç politika
sının bir unsuru olmaması gerektiği, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın yararınadır. 

Azerbaycan'ın birlik ve beraberlik içerisinde, en kısa sürede barışa ve iç istikrara kavuş
ması, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yönündeki adımlara hız vermesi, başlatılan reform sü
recini en kısa zamanda tamamlayarak, önünde duran sorunların üstesinden gelmesi ve ulusla
rarası toplumda layık olduğu yeri zaman kaybetmeden alması için dileğimiz ve kararımızdır. 
Bu süreçte, Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya ha
zırdır. 

Biz, bölgede istikrar arıyoruz, Azerbaycan'da birlik ve beraberlik diliyoruz. Çünkü; Azer
baycan'ın iç sorunları çözülmedikçe, Azerbaycan birlik ve beraberliğini tam olarak sağlamadı
ğı sürece, bu sorunların kolayca aşılamayacağını kendileri de görmektedirler. Elbette ki, ülke
nin iç siyasî sorunları olabilir, ülkenin iç konuları olabilir; ama, bir dış düşmanla karşı karşıya 
bulunduğu zaman, dileğimiz, Azerbaycan'ın, iç çekişmelerini, unutarak değil, ama en azın
dan, erteleyerek bu temel sorunu çözmesidir. 

Son olarak 17 Eylülde Bakü'ye yaptığım ziyaret sırasında da, başta Millî Meclis Başkanı 
Sayın Haydar Aliyev olmak üzere, diğer yetkililerle de bu konuyu çok açıklıkla ve ayrıntılarıy
la konuştum; benden önce de, değerli arkadaşımız Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşları, kendileriy
le bu konuları tüm ayrıntılarıyla konuşmuşlar; zannediyorum konuyu yakından kendileri de 
değerlendirme ve görme olanağını bulmuşlardır. 
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Bu fırsattan yararlanarak, Azerbaycan'a bu süre içinde -tüm güçlüklere karşın- ekonomik 
insanî yardım da yapmak istedik. Nahcivan'la birlikte, geçen yıl kendilerine 350 milyon dolar
lık bir kredi sağlandı; fakat, yine iç kargaşalar nedeniyle bu kullanılmadı. Sadece, Nahcivan 
bunun 10 milyon dolarını kullandı, ikinci 10 milyon doları kullanılmaya başlandı. Azerbay
can'ın kendisi bugüne kadar çok azrkısmını kullanabildi. 

Sayın Aliyev ile yaptığım görüşmede, bunun kendi taraflarındaki eksiklikten kaynaklan
dığını, en kısa zamanda, başlamış olan bu süreci tamamlayarak, bu krediyi kullanma yoluna 
gideceklerini söylemişlerdir. 

Bu kredinin bir an önce gündeme gelerek kullanılması, Azerbaycan ekonomisinde bu dö* 
nem içinde önemli katkı yapacaktır. 

Bunun yanında, ayrıca, insanî yardım yapılmıştır, hibe yapılmıştır; bunun miktarı da bu
güne kadar 40 milyon dolara yaklaşmıştır. 

Yine, son gezi sırasında, Kızılay Genel Müdürü de beraber götürülerek, geçici de olsa, 
kendilerine yaptığımız insanî yardımın dışında, eğer istiyorlarsa, çadır kentler kurabileceğimiz 
söylenmiştir; yapılan değerlendirme sonucunda, üç yerde çadır kentlerin kurulması karan ve
rilmiştir. Bu konudaki çalışma da devam ediyor; ama, bunların geçici olduğunu kabul etmek 
lazım. Bir an önce, bu insanların, işgal altındaki topraklarına, yerlerine, evlerine dönmelerinin 
sağlanması gerekir, hepimizin dileği bu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tabiî Azerbaycan önemli bir komşumuz, önemli bir 
dostumuz, kardeşimiz. 

Bu konu hepimizin konusu; farklı düşünceler, ayrıntılarda farklı düşünceler olabilir; ama, 
bu konuda Mecliste yapılacak genel görüşmede ortaya konulacak, Türkiye'nin yararının ve çı
karının gerektireceği kalıcı ve adil bir çözüm için her türlü öneriye, her türlü katkıya hazır ol
duğumuzu belirtmek istiyorum ve Yüce Meclisin önümüzdeki günlerde yapacağı genel görüş
mede, bu konuya daha ayrıntılı olarak değinme olanağını bulacağımı umuyorum. 

Hükümet olarak, böyle bir genel görüşmenin açılmasının uygun olacağını düşünüyor, Sa
yın Başkana ve Yüce Meclise içten saygılarımı sunuyorum, (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, gruplar adına söz isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. 
Birinci sırada, Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Eyüp Aşık'a söz 

veriyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Heyetinize, Anavatan Partisi Grubu adına saygılarımı sunarak sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Uzun zamandır Türkiye'nin gündemini işgal eden rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, maalesef, 
çok hayatî meseleleri konuşulamaz hale getirmiştir. Bugün, burada, bu hayatî meselelerden bi
risinin üzerini açmak ve kamuoyunun, Yüce Meclisin huzuruna getirmek için gayret ediyoruz; 
ama, şu anda, iktidar Partisinin, Yüce Meclisin bu son derece hayatî meseleye gösterdiği ilgi 

ve Sayın Bakanın biraz evvelki konuşması da, biraz sonra anlatacağım önemli hataların değer
lendirmesinde iyi bir ölçü olacak. 

Şimdi, Yüce Heyetinize bir soru sorarak konuşmama başlamak istiyorum : Sayın Bakanı 
hep beraber dinledik. Acaba Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bu ihtilaf veya Azerbay-
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can'in bugün içine düşdüğü durum mesela Etiyopya'da olsaydı, Sayın Bakanın buradaki ko
nuşması acaba çok mu farklı olurdu veya hangi noktası farklı olurdu? îyi dilekler, iyi niyetler, 
dostça ilişkiler, barış, AGİK, Birleşmiş Milletler... Yani, Etiyopya ile Azerbaycan arasında, bi
zim tavrımız ve tutumumuzda bir farklılık var mı, ben merak ediyorum? Bunu takdirlerinize 
sunarak sözlerime devam ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Azerbaycan'ın son 200 yıllık tarihi bağımsızlık mücadelesi içinde geç
miştir. 20 Mayıs 1918'dc, Türk ve tslam âleminde ilk millî cumhuriyeti Azerbaycan kurmuştur; 
yani Türkiye'den evvel. Ancak, bu bağımsızlığı sadece iki sene sürdürebilmiş ve 1920 yılında 
komünist Sovyet Ordusu tarafından işgal edilmiş ve bağımsızlığına son verilmiştir. 

Azerbaycan Türk'ü, 1920'den bu yana 72 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Azerbay
can Türk'ü 72 yıl, bağımsızlığına kavuşmak için yüzbinierce şehit vermiş ve yine Azerbaycan, 
Sovyetler Birliğinden ayrılan devletlerin bağımsızlık mücadelesinde öncülük etmiş ve etkili ol
muştur. Nitekim, Azerbaycan, ilk defa 21 Ocak 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş, huku
kî prosedürü tamamlayamadığı için, 18 Ekim 1991 tarihinde bu bağımsızlık ilanını yenilemiş
tir. 'Kini, altını çizerek söylemek istediğim şey : Azerbaycan, bağımsızlığını, Sovyetler Birliği
nin dağılmasından evvel ilan etmiştir; Sovyetler Birliği varken bağımsızlığını ilan etmiştir. Azer
baycan'ın bu bağımsızlığını dünyada tanıyan ilk ülke Türkiye, Anavatan Hükümeti, Mesut Yıl-
maz'ın Başbakanlığındaki Hükümet olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ancak, bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'da devleti koruyacak 
müesseseler yoktu. İdareciler, üreten, planlayan, yeterli insan gücü yoktu. Bütün niyetleri, Türkiye 
ile beraber olmak, Türk Bayrağını ve Türk ismini yüceltmekti. Bunun için, Türk alfabesini; 
yani Latin harflerini kabul etmişler, millî paralarını basmışlar, Türk okulları açmışlardı. Bir 
yıl içerisinde, ülkenin her tarafında tabelalar, isimler Türkçeye çevrilmişti; Halkoyuyla ilk cum
hurbaşkanı seçimini yapmışlar ve demokratik atılımlara başlamışlardı. 

Bu gelişmeler, bir yandan Azerbaycan'ın ve hem de Türkiye'nin tarihî düşmanı olan Er
menistan'ı, bir yandan da Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte kendisini Sovyet İmpara
torluğunun varisi yerine koyan Rusya'yı rahatsız etmiştir. Nitekim, Ermenistan'ın, Türkiye'
nin güneydoğusunda, daha sonra da Kuzeydoğu Anadolu'da Ağrı bölgesindeki PKK olayla
rında büyük etkisi olmuş, PKK örgütünün Ermenistan'da kamp kurması ve PKK'ya yardım 
etmesiyle birlikte, önce Karabağ'dan başlayan ve sonra Azerbaycan'ın bütün topraklarında devam 
eden işgal hareketi başlamıştır. v 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan topraklarını işgal eden, Karabağ Ermenileri değildi. 
Azerbaycan topraklarını işgal eden, Ermenistan'ın tankları, uçakları, helikopterleri; hatta Rus 
Ordusunun tankları, uçakları, helikopterleri idi. Bu araçları kullanan askerler, Ermeni ve Rus 
-Kızılordu- askerleriydi. Yani bu hareket, Rusya'nın bilgisi ve desteği dahilinde yapılmıştır. 

Özellikle millî ordunun kurulmaya başlandığı Mayıs 1992 tarihinden itibaren Azerbay
can'ın içinde de isyanlar başlamıştı. Nitekim, bu isyanların birisinde, Gence'den isyan hareke
tini yürüten Suret Hüseyinov, isyancı birliklerle beraber Bakü'ye kadar gelmişye bir iç çatışma 
tehdidi altında, seçimle işbaşına gelmiş Ebulfeyz Elçibey'in görevden uzaklaştırılmasını sağ
lamıştı. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan'da bugünkü manzara şudur : Azerbaycan'ın toprakla
rının yüzde 20'si, yani 5'te l'i işgal altındadır; ama, bu 5'te l'lik Azerbaycan topraklarında 
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Azerbaycan tarımının yüzde 50'si, hayvancılığının ise yüzde 60'ı yapılmaktadır. Yani, Azer
baycan ekonomisi, evvela tarım yönünden felç durumdadır. 

İşgal edilen bu topraklardan 700 bin kişi göç etmiştir. Daha evvel, yani geçen yıllarda, 
Ermeni işgali sırasında yapılan büyük mezalim, öldükten sonra bile insanların gözlerinin oyul
ması, çocukların karınlarının deşilmesi, kadınların memelerinin kesilmesi gibi son derece vah-
şiyane mezalim yüzünden, işgal edilen topraklarda bir tek Azeri bile kalmamıştır. Bugün 700 
bin, Azeri, Azerbaycan topraklarında aç, susuz, evsiz, yollar üzerindedir; çoluk çocuğuyla bu
günlerde yollar üzerindedir. Dikkat ediniz, kış gelmek üzeredir ve Bosna-Hersek'teki Müslü
manlar gibi, .700 bin Azeri, aç, susuz, yollar üzerindedir ve perişan durumdadır. 

Bu savaşta, Azerbaycan, 20 binden fazla şehit vermiş, binlerce Azeri kadına tecavüz edil
miştir. Gönlünü, kalbini, her şeyini Türkiye'ye bağlayan Azeri halkı, Türk Devletinin ilgisizli
ğinin hayal kırıklığı içinde; öte yandan, Başkent Bakü'de, darbeyle gelmiş yönetim iç çekişme
ler içinde, birbirini Ermenistan'a yardım etmekle suçlayacak kadar ileri giden bir kardeş kav
gası içinde nihayet, bağımsızlığının daha ikinci yılını doldurmadan, İstiklal Savaşı sırasında 
Türkiye'de de olduğu gibi, Bakü'de Rus mandası istekleri başlamıştır. 

Bu duruma gelirken Türkiye'nin hataları olmuş mudur?.. Bugün genel görüşme açılması
nı istememizin asıl sebebi budur. 

Sayın milletvekilleri, Azerbaycan'ın bu duruma düşmesinin tabiî ki, birinci faktörü, Er
meni işgalidir. Ermenistan, bugün Azerbaycan'ın yüzde 20'sini işgal etmiştir. Hangi Ermenis
tan?.. 2,5 milyonluk nüfuslu yiyecek buğdayı olmayan, elektriği olmayan, yakıtı olmayan, gaz
yağı olmayan, her şeyiyle Türkiye'ye muhtaç olan Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüz
de 20'sini işgal etmiştir. Gazyağını Fransa'dan alan Ermenistan, Azerbaycan'da tank yürüte-
bilmiştir, helikopter uçurabilmiştir. Biz bunları defaatla bu kürsüye getirdik ve Türk Hüküme
ti, Ermenistan'a yardım etmek suretiyle Ermenistan'ı masaya oturtacağını, avucunda tutacağı
nı söylerken, biz, yanıldıklarını söyledik. Keşke biz yanıl saydık... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Ermenistan Azerbaycan'da katliam, zulüm uygularken, Azer
baycan topraklarını işgal ederken, Ermenistan'a buğday vermiştir, elektrik vermek için proto
kol imzalamıştır -protokol gereği belki yakında da bu elektriği verecektir- Ermenistan'ın dün
yaya açılan kapısı olmuştur; Ermenistan'a dünyadan gelen yardımları, Türk nakliyecileri, Türk 
trenleri, kamyonları taşımıştır; ama, bunlardan daha büyük, daha önemli hatalar işlenmiştir 
ve Türkiye Ermenistan'a aynı zamanda manevî destek vermiştir, cesaret vermiştir. En yetkili 
ağızlardan, "Biz Ermenistan'a müdahale edemeyiz, edersek karşımızda Kızılordu'yü buluruz" 
demek suretiyle, Ermenistan teşvik edilmiş, Ermenistan'a cesaret verilmiştir. 

Gene, Sayın Dışişleri Bakanımızın, "Azerbaycan'a yardım edip, Ermenistan'a müdahale 
edip, üzerimize ikinci bir Kıbrıs mı alalım?..." sözü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermenis
tan'a destek veren sözü, Azeriler arasında dilden dile dolaşmaktadır. Azerî kardeşlerimizin, 
Azerbaycan Türkünün hayal kırıklığı, buradan gelmektedir. 

Onbeş gün evvel, bir heyetle Azerbaycan'daydık. Bakü'de, yetkililerle, bugünkü idareci
lerle, eski idarecilerle görüştüğümüz gibi, cepheyi de dolaştık. Azerbaycan halkı diyor ki: "Türk 
Devletini biz itibarlı biliyorduk, sözü dinlenir biliyorduk; gardaş gardaşı bu hale koymamalıy
dı; Türk Devleti, Ermenistan'a destek vermemeliydi, arka çıkmamalıydı." 
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Bunlar olurken Azerbaycan'a ne yapıldı?.. Sayın milletvekilleri, Azerbaycan'a, elle tutu
lur, gözle görülür hiçbir yardım yapılmamıştır. Evet, 300 milyon dolar Eximbank kredisi açıl
mıştır; ama, kullandırılmamıştır. Azerbaycan'a kredi kullandırılmazken, Azerbaycan'ın bir par
çası olan Nahcivan'ın Meclis Başkanına kredi kullandırılmıştır; yani, Azerbaycan'daki iç çe
kişmeler tahrik edilmiş, Azerbaycan'daki iç çekişmelere yardımcı olunmuştur. Nahcivan'ın Meclis 
Başkanı, Mahallî Meclis Başkanı, Ankara'da, Cumhurbaşkanı sıfatıyla karşılanmıştır; Anka
ra'da, Nahcivan Cumhurbaşkanı diye tanıtılmıştır ve kendisine kredi açılmıştır, kredi kullandı
rılmıştır. O Meclis Başkanı, şimdi Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanıdır. 

Sayın milletvekilleri, Gence'de çıkan isyan sonucu, Suret Hüseyinov Azerbaycan'da idare
yi ele alırken; bütün kalbi Türk gibi Türk olarak atan, her sözünde Atatürk'ü, Türkiye'yi te
laffuz eden ve birkaç ay evvel bu Mecliste, hep birlikte ayakta alkışladığımız seçilmiş Cumhur
başkanı Ebulfeyz Elçibey, Nahcivan'da evinde idi. ' • -

Türkiye'nin tavsiyesi; bırakınız, kardeş ve komşu Azerbaycan halkına ve bu Mecliste ayakta 
alkışladığı Cumhurbaşkanına sahip çıkacak bir devlet olmasını bir demokrat devlet olarak bu 
şekilde olmamalıydı. Türkiye, daha birinci günden, Azerbaycan'daki darbeyi kabul etmemeliydi. 

Sayın milletvekilleri, bu yetmiyormuş gibi, Türkiye'nin tavsiyesiyle Azerbaycan'da bir re
ferandum yapılmıştır, hiçbir hukukî dayanağı, anayasal dayanağı olmayan... Düşününüz, bir 
çete reisi geliyor, Cumhurbaşkanını görevinden uzaklaştırıyor ve bu durumda, bir AGÎK üyesi 
olan -sözleşmelere beraber imza attığımız- kardeş Türkiye, Azerbaycan idaresine "siz bir refe
randum yapın, bakalım halk Elçibey'i istiyor mu, istemiyor mu?" tavsiyesinde bulunuyor!.. 

Siz bir referandum yapın, bakalım Süleyman Demirel'i halk istiyor mu, istemiyor mu? 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bunu sorsalar ne diyeceksiniz?.. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Soralım, soralım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Seçilmiş cumhurbaşkanı hakkında bir referandum nasıl tavsi

ye ediyorsunuz?! Hangi demokratik düşünceyle, hangi mantıkla, hangi kardeşlikle, hangi komşu 
ülke olarak "siz bir referandum yapın, bakalım Elçibey'i istiyorlar mı, istemiyorlar mı?" diye-
biliyorsunuz?!.. Dünyanın hangi ülkesinde vardır bu?! Clintoh için, Yeltsin için, Süleyman De-
mirel için yapın bakalım bir referandum; hangisini halk istiyor?!. Böyle bir mantık olur mu? 
Ama bu tavsiyeyi Azerbaycan'a, bizim Hükümet yapıyor. 

Bu yetmiyor, o referanduma bir de gözlemci gönderiyor. 
Sayın milletvekilleri, bir cumhurbaşkanı evine kapatılmış, hakkında aylarca televizyon yayını 

yapılmış... 

BAŞKAN— Sayın hatip, bir dakika... 
Sayın Hoşver, Sayın Şahin, sohbetinizi kulise taşıyabilir misiniz acaba? Sayın hatip, çok 

önemli bir konuda Yüce Meclise bilgi veriyor. 
Teşekkür ederim. 
Devam edin efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — İlgisizliklerine diyeceğim yok; ama, Sayın Başkan, sabote et

melerini önlediğiniz için teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye sadece, referandumu tavsiye etmekle kalmamış, birde oraya 

gözlemci göndermiş!.. Cumhurbaşkanı evine hapsediliyor, aylarca hakkında aleyhte propaganda 
yapılıyor ve bir de referandum yapılıyor... 700 bin kişi göçmen... Gittik, -göçmenlere "kaçkın" 
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diyorlar- kaçkınlara sorduk "oy verdiniz mi?" diyetbazıları "verdik" dedi. "Nasıl verdiniz?" 
dedik. "Buraya bir torba getirdiler, Aliyev'i isteyenler buraya rey atsın dediler, biz de attık, 
ondan sonra da ismimizi yazdılar" dediler. Bu ismini yazdıkları liste de seçmen kütüğü oldu.... 
Oy verenler... Tabiî yüzde 100 katılım olur; yani yüzde 98 az olmuş... Oy verenlere rey attırıl
mış ve bunlarla da seçmen kütüğü yapılmış!.. 

Yüzde 20'si İşgal altında olan bir ülkede seçim olur mu?! Böyle bir referandum tavsiye 
edilir mi?! Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, hâlâ o referandumun geçersizliğini ve seçilmiş 
cumhurbaşkanının görevde olması gerektiğini savunurken, Türkiye çok garip bir tutum içine 
girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hatalar zinciri burada bitmiyor. Bakınız, 700 bin göçmen var... Biraz 
evvel Sayın Bakan "Kızılay oraya çadır gönderecek" dedi; belki çadır miktarını söylemeye sı
kılmıştır, ben söyleyeyim -çünkü açıkladı- 2 bin çadır... . : ' . . • • 

Sayın Bakan, 2 bin çadırı Somali'ye mi gönderiyorsunuz?.. 700 bin göçmene 2 bin çadır!.. 
2 bin çadırı oraya Arabistan iki ay evvel gönderdi. 100 bin kişilik çadırı tran gönderdi veya 
göndermek üzere... Sayın Bakanımız lütfetmiş, Kızılaydan 2.bin çadır göndermeye söz vermiş. 
Giderse... Gidip gitmeyeceği belli değil. 700 bin göçmen var, sokakta yatıyor, kış kıyamette aç 
susuz halde ve 2 bin çadır gönderilecek... Beşer kişiden herhalde 10 bin kişi kurtuldu. 

Azerbaycan Latin alfabesine geçmiş ve Türkiye'ye "bunun karşıtları var, İran bir yandan 
propaganda yapıyor Latin alfabesi aleyhine, bir an evvel bize bir matbaa gönderin, acele ola
rak kitapları değiştirelim, gazeteleri değiştirelim" demişti... Altı bakanımız gitmiş, Cumhur
başkanı gitmiş, Necmettin Cevheri Bey gitmiş, Fikri Sağlar Bey gitmiş, Erdal tnönü Bey git
miş, Hasan Ekinci Bey gitmiş, her biri söz vermiş, ama Azerbaycan'a bir matbaa gitmemiş!.. 

Televizyonlarında film yok... Yeni Türkçe yayına geçmişler, ama ellerinde stok film yok. 
TRT'den savaş filmi istemişler; her bakanımız söz vermiş, ama filmler hâlâ gitmemiş! 

Kredi açılmış, kullandırılmamış!.. Hiçbir yardım yapılmamış.. Ermenistan'a yardım ya
pılmış, Azerbaycan'a yapılmamış! Sadece nutuk çekilmiş, sadece şov yapılmış ve Azerbaycan'a, 
elle tutulur, onların sorunlarına çare olacak bir yardım yapılmamış. Kaldı ki, söylediğim gibi, 
Azerbaycan, bu yardımları kullanacak müesseselere de sahip değil. Belki gidip onları bizzat 
yerinde uygulamak da lazımdı. 

Hatalar zinciri devam ediyor... Sayın Başbakanımız Rusya'ya gidiyor ve hatalar zinciri de
vam ediyor sayın milletvekilleri... Sayın Başbakan, Rusya'ya teklif ediyor : "Siz, Azerbaycan'a 
asker göndereceksiniz, yani o kabulümüz, onda bir şikâyetimiz, itirazımız yok, bizim asker 
de beraber gitsin... 

Sayın milletvekilleri, Azerî halkı, "buraya Rus askeri girerse savaşırız" diyor, "biz yetmi-
şiki senede 100 binlerce şehit verdik Rus askerini çıkarmak için" diyor, Türkiye Başbakanı da, 
Azerî halkının istemediği Rus askerini gidip davet ediyor, "gidebilirsiniz, gitmek hakkınız, za
ten oralar sizin" diyor!.. 

Azerbaycan, Bağımsız Devletler Topluluğuna girmeyi reddediyor, Rusya ile beraber olma
yı reddediyor, Rus askerini çıkarıyor, onun için mücadele veriyor, şehitler veriyor ve Türk Baş
bakanı da diyor ki, "sizin askeriniz oraya gidebilir, o barışı sağlamak için, işgali önlemek için; 
bizimki de beraber gitsin..." 

Varsayınız ki gitsin; ama niye Birleşmiş Milletler değil de, Rus askeri? Varsayınız ki, Rus
ya lütfetti, Tansu Hanımın cazibesine kapıldı ve teklifini kabul etti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Aşık, size 2 dakika daha süre veriyorum, lütfen toparlayınız efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ben imza sahibi olarak 5 dakika rica ediyorum... 
BAŞKAN — Efendim, usulden değil; toparlamaya gayret ediniz. Gelecek defalci görüş

melerde sözlerinizin diğer kısımlarını tamamlarsınız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Varsayınız ki Rusya bu teklifimizi kabul etti... Rus askeri ora

ya niye gidecek?.. Barışı sağlamak için. Ama, Azerbaycan halkı diyor k'i, "biz, Rus askeri ge
lirse savaşırız" ve Türk askeri, Rus askeriyle beraber Azerbaycan halkına karşı savaşacak!.. 
Rus askeriyle beraber gidersen, Somali'de olduğu gibi, onun muhatap olduğu her şeye sen de 
muhatapsın. Somali'ye, Amerika ile birlikte asker gönderdik; Amerikan askerine kurşun atan, 
bizim askerimize atmış olmuyor mu?! Beraber savunmaya geçmiyor muyuz? Azerbaycan'a, Rus 
askeriyle bizim askerimiz birlikte giderse ve Azerbaycan halkı, bugün söylediği gibi, Rus aske
rine karşı direnirse, bizim tavrımız, tutumumuz ne olacak Sayın Bakan? Bu hangi mantıktır, , 
bu hangi dış politikadır, bu hangi ileri görüştür? 

Sayın milletvekilleri, özetlemeye çalışacağım... Türkiye, bu Hükümeti döneminde -
söyledikleri gibi- savaştan falan korunmuş değil. Biz, Anavatan Partisi olarak savaş çığırtkan
lığı yapmıyoruz, "Ermenistan'a niye savaş açmadınız?" demiyoruz; bilakis, çok daha az risk
lerle önleyebileceği bir tehlikeyi, bu Hükümet, bugün savaş riskine getirmiştir. Bu Hükümet, -
Türkiye'yi, Kafkasya'da, bir savaşın içine doğru, bir güvensiz ortama doğru getirmiştir. 

tran askeri bugün Azerbaycan topraklarındadır, Ermenistan askeri Azerbaycan toprakla
rındadır, Rusya her an müdahale etme durumundadır. Türkiye bir sıcak savaşın içerisine, so
runları erteleye erteleye -Ermenistan'a müdahale etmediği için- ve hatta becerebileceği, diplo
matik yoldan az risklerle yapabileceği işleri yapmadığı için, bugün savaşı göze almak zorunda 
kalmıştır ama, tavsiyemiz şudur : Savaşı bile göze alarak; gerekirse, Sayın Bakanın dediğinin 
aksine, bir yeni Kıbrıs sorunu da yaratarak, bu sorunu Türkiye çözmelidir. Aksi halde, bu iş 
Azerbaycan'ın boyunu aşar; Ermenistan meselesi, Türkiye ile karşı karşıya gelen bir tehlike 
haline gelir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, bundan başka, itibarını da kaybetmiştir. Her şeyiyle Türki
ye'ye güvenen, "kardeş" diyen, "ağabey" diyen kardeş Azeri halkına, Türk dünyasına, tzzet 
Begoviç'e, Rauf Denktaş'a, Ebulfeyz Elçibey'e sahip çıkamayan Türkiye'nin/Türk dünyası üze
rinde itibarı olur mu?! Ermenistan karşısında bu kadar sessiz kalan; sözü dinlenen değil, ken
dine direktif verilen, Azerbaycan meselesini gidip Rusya ile konuşan Türkiye'nin, dünya üze
rinde itibarı olur mu?! Türkiye bu konuda itibarını kaybetmiştir, güvenliğini kaybetmiştir. 

Güneydoğu sorununa ilaveten, kuzeydoğu sorunu çıkmıştır. Şimdi karşımızda, Türkiye'
nin güneydoğusundan daha tehlikeli olarak kuzeydoğu sorunu vardır. Bugün en tehlikeli ve 
en fazla olay olan bölge Ağrı'dır ve Ağrı'daki bütün PKK hücumları ve olayları, Ermenistan'
dan kaynaklanmaktadır. 

Türkiye, geçen sene iki sözle durdurabileceği tehlikeyi durduramamış ve bugün o bölgeyi 
güvensiz bir bölge haline getirmiştir. Korkarım ki, tehlike daha da büyüyecektir. Ayrıca, bir 
de savaş tehlikesi meydana gelmiştir. 

Türkiye menfaatlarını da kaybetmiştir... Azerbaycan, bütün bu olumsuzluklara rağmen, 
bugün fert başına millî geliri, Türkiye'den ileri bir ülkedir. 7 milyon nüfusuyla, verimli tarımı 
ve 25 milyon ton petrolüyle, kültürlü insanlarıyla, Azerbaycan çok kısa sürede bir Avrupa dev-' 
leti durumuna gelecek bir ülkedir. Ama, Azerbaycan, "petrollerimi Akdeniz'e Türkiye üzerin
den akıtacağım" derken, Türkiye gitmiş, Moskova ile, Karadeniz'e Rusya üzerinden akıtma 
pazarlığını yapmıştır. Azerbaycan'ın istemediği şeyi, Azerbaycan adına biz Moskova ile pazar
lık yaptık! 
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Bugün Azerbaycan'da yüzlerce, binlerce işadamımız vardır, Türk okulları açılmıştır; ama 
şimdi kapanıyorlar Azerbaycan, Türkiye için Orta Asya'ya açılan kapıdır; bu kapıyı kapattık. 
Orta Asya petrolünün, doğalgazın, Türkiye üzerinden Akdeniz'e akıtılması varken, Türkiye, 
Karadeniz'e akıtılması konusunda pazarlığa girmiştir. 

Bu yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. 
Petrol hangi limana inerse orada pazarlanır, petrole orası hükmeder; petrolle ilgili masaya 

o oturur, petrolle ilgili pazarlığa o devletgirer. 
Karadeniz'den sonra sizin yapacağınız iş, sadece nakliyeciliktir Sayın Bakan, petrol masa

sına oturmak değildir. Bunu kabul etmemeniz lazım. Azerbaycan'ın kabul etmediği bir şeyi 
Türkiye nasıl kabul eder, Türk Hükümeti nasıl kabul eder.?! 

Sayın milletvekilleri, Azerbaycan'da kaybedilen başka şeyler de vardır; bizim gözlemleri
miz odur. Sayın Bakan haklı olarak, "Türk-Azerbaycan ilişkileri şahıstan şahısa değildir" di
yor ve biz bugünkü yönetimin de başarılı olmasını isteriz, ama bir de sisteme bağlı olacaksı
nız, demokrasiye bağlı olacaksınız, insanlarına bağlı olacaksınız. "Kim gelirse ağam paşam" 
diyemezsiniz. Hangi yolla gelirse gelsin-ister ihtilalle, ister çeteyle, ister kanunsuz- bizim için 
Azerbaycan'ın başında kimin olduğu fark etmez diyemezsiniz Sayın Bakan! Demokrat bir ül
ke olarak, diyemezsiniz. Ama, bugün gelinen noktayı söyleyeyim : 

Azerbaycan yönetimi, Bağımsız Devletler Topluluğuna girmeyi kararlaştırmıştır -kişilerle 
konuştum, kendileri söylüyor; herhalde Sayın Bakanın kendisine de söylemişlerdir- bu kararı 
Meclislerinden de geçirmiştir. 

Burada, altını çizerek söyleyeyim : O Meclisten geçen karar da geçerli değildir, dünyaya 
duyurulmuştur; bari onu inceleyin. Bize gelen bilgiye göre, Meclisten geçen karar, üçte iki ço
ğunlukla alınmış bir karar değildir. Aleyhte oy verenler üçte birden fazladır. Bu oylamayı bile 
geçerli saymaktadırlar. 

Ama, bundan da önemlisi, Azerbaycan Meclisinde, Meclis Başkanı, Mecliste yaptığı ko
nuşmadan sonra kapıya çıkınca tutuklanıyor... İsak Kamberov tutuklanmıştır. Siyasî parti li
derleri tutuklanıyor, her gün birkaç milletvekili tutuklanıyor. Yani, şimdi Azerbaycan'da de
mokrasiden sözetmek mümkün değildir. Bu bağımsız Türk cumhuriyeti yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Bütün ümidini Türkiye'ye bağlayan Azerbaycan halkı, şimdi hayal kırıklığı 
içerisindedir. 

Yine, ümit etmiyorum; inşallah tahminimde yanılırım; ama tahminim şudur ki, Azerbay
can yönetimi sertleşecektir, sertleşmeye de mecbur kalacaktır. Tutuklamalar artacaktır; rejim 
muhalifleri tutuklanacaktır, siyasîler tutuklanacaktır, milletvekilleri tutuklanacaktır ve çok kısa 
zamanda da Azerbaycan'a ayrıca Rus askeri davet edilecektir. Bunu bize, bizzat görevliler, yet
kililer söylediler, "bizim en önemli işimiz Ermenistan işgalidir; Ermenistan işgalinden kurtul
mak için Etiyopya'nın veya Hindistan'ın askerini bile buraya çağırırız" dediler... "Siz yapabi
liyor musunuz?" dediler. Bunları bize Aliyev'in kendisi söyledi. "Türkiye olarak asker gönde
rebiliyor musunuz; bizi Ermeni işgalinden kurtarabiliyor musunuz?.. Kurtaramıyorsanız, bize 
karışmayın; biz Rusya'dan da bulabilirsek Etiyopya'dan da asker getiririz" dediler. Bunları Dı
şişleri Bakanları da söyledi. .. 

Bunun altında yatan mana şudur : Azerbaycan yönetimi Rusya'dan asker davet etmeye 
hazırlanmaktadır. Türkiye de zaten şimdiden onu kabul etmiştir. Yalnız, Türk Milleti bunu ka
bul etmemiştir! Göreceksiniz; Türk milletinin tepkisi sizin başınızı ağrıtacak. Çünkü, buna, 
kardeş Azerbaycan halkı tepki gösterecek, silahlı mücadeleye girecek... Rus askerleri Azerbay
can'a girerse; Azerbaycan halkı direnirken, Türk Milleti de bunu sizin başınıza kakacaktır. Lütfen, 
o Rusya'ya teklif ettiğiniz asker gönderebilirle imkânını geri alınız. 
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BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Büyük ihtimalle -endişemiz odur ki- Azerbaycan'da, çok kısa 

sürede, önce demokrasi askıya alınacak, insan hakları askıya alınacak- zaten şu anda da alın
mıştır; her gün birkaç milletvekilinin tutuklandığı bir ülkede demokrasiden bahsetmek müm
kün değildir- ve Azerbaycan'ın bağımsızlığına tekrar son verilecektir. Çünkü, yapılanlar tama
men senaryodur. 

Karabağ'da, Azerbaycan topraklarına giren Ermeni tanklarındaki askerlerin Rus askerle
ri olduğunu bize Aliyev söyledi; size de söylemiştir. O halde, bu bir senaryodur. Gence'de çıka
rılan isyan da bir senaryodur. Neticede, bunlar Rus askerini tekrar Azerbaycan'a sokmak için 
hazırlanmış senaryolardır. Bu senaryoların sonucu gayet tabiî oraya Rus askeri girecektir. 

özetle söylüyorum; Türkiye : 
1. İtibarını kaybetmiştir, 
2. Güvenliğini kaybetmiştir. 
3. Menfâatini kaybetmiştir. 
Bu itibarla, bu Hükümetin bu politikasının, Türk Milletinin kararı ve kanaati olmadığını 

göstermek için, Yüce Meclisin bu olaya el koymasını ve Türk Milletinin gerçek hedefinin, ger
çek niyetinin dünyaya duyurulmasını istiyorum ve bu genel görüşmenin, bu bakımdan kabul 
edilmesini, Yüce Heyetinizden arz ve talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sözcü, 

Türkiye'nin yararları bakımından tümüyle söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi göstererek, üze
rinde değerlendirme yaptı. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir sataşma göremiyorum efendim. Sözcü, burada, bu Meclisin hür kürsü
sünden... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — İzin verir misiniz... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ediyorum. 
Sözcü, aynen sizin yaptığınız gibi, bu Meclisin hür kürsüsünde kendi düşüncelerini ifade 

etti. Eğer itirazınız varsa, biraz sonra grup sözcüleriniz konuşacak, o itirazları onlar bu kürsü
de belirtebilirler. Ayrıca, zabıtları getirtip baktıracağım ve size, biraz sonra, itirazınız konu
sunda tekrar söz vereceğim; ama, şimdi bir cümleyle özetleyecekseniz, lütfen özetleyin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Efendim, ben konuları söy
leyeyim... ' 

BAŞKAN —- Söyleyin efendim, buyurun. 1 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sözcü, "İkinci bir Kıbrıs mı 

olalım" dediğimi ifade etti. Benim böyle bir ifadem yok... 
İkincisi, Sayın Başbakan, hiçbir şekilde Rus ordusunu davet etmemiştir. Bu, çok önemli 

bir konudur. Bu konuda yanlış bir değerlendirme yapılmıştır; doğru olmayan sözler üzerinde 
politika konuşulmuştur. Bunun üzerinde söz istiyorum... 

BAŞKAN — Bunlar zabıtlara geçti efendim, sözleriniz zabıtlara geçti. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Hayır efendim, düzeltilmesi ba

kımından söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi, bu itirazlarınız zabıtlara geçti. Eğer bu itirazlarınızın 

dışında başka itirazlar var ise... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyurun... 
Grup sözcüleriniz bunları ifade etsinler. Hâlâ tatmin olmadığınız bir husus var ise, genel 

görüşmenin sonunda size söz vereceğim efendim; ama, bu bir usul haline geliyor. Sayın bakan
ların konuşmasından sonra burada sözcüler konuşuyor, sayın bakanlar tekrar yerinden söz is
tiyorlar... Bu şekilde bir usulsüzlüğe meydan veremem. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN,(Gaziantep) — Ama, Yeltsin'le olan görüşme
lerde grup başkanvekilleri yoktu, ben vardım Sayın Başkan! Bu nedenle, onları grup başkanve-
killeri düzeltemezler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, grup başkanvekillerinize bunu söyletebilirsiniz diyorum. Eğer 
yine de tatmin olmazsanız, size söz vereceğimi de ifade ediyorum. Lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Teşekkür ederim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Grup başkanvekilleri nereden çıktı Sayın Başkan?! 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, bundan, zaman zaman siz de şikâyetçi oldunuz. 
Bakiniz, ben Hükümete, eğer tatmin olmazsa söz vereceğimi.ifade ettim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Böyle bir âdetimiz yok! 
BAŞKAN — Bu âdet bir teamül haline gelir ise, Meclisin İçtüzüğünü çiğnemiş oluruz. 

Ben, Hükümet tatmin olmaz ise, tekrar söz vereceğimi, memleketin âli menfaatları bakımın
dan, ifade ettim. Rahatsız olmayınız efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Hükümetin sözcüsü ayrıdır, grubun sözcüsü 
ayrıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu genel görüşmelerde, eğer icap ederse, bazı cümleleri size 
söyletebilir; hatta ve hatta, genel görüşme gündeme geldiği sırada, yine kendisi ifade edebilir. 
Yani, zamanımız geçmiş değildir, fırsat da geçmiş değildir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Böyle bir şey yok; çok önemli bir konuda yanlış yöne sevk 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yanlış yöne sevk etmiyorum; müzakere usullerinin doğru ce
reyan etmesine gayret ediyorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz... 
BAŞKAN — Söz sırası, CHP Sözcüsü Hasan Basri Eler'de. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRÎ ELER (Edirne).— Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Azerbaycan ve onunla ilgili dış politika hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şah
sım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, görülen o ki, Türkiye'nin, Azerbaycan'a ve genel olarak Türk cum
huriyetlerine yönelik dış politikası, eski Sovyetler Birliğine yönelik olarak izlediği dış politika
sıyla artık örtüşmek üzeredir. 

Hatırlanacağı üzere, Ocak-1990'da Kızılordu Bakû'ye girdiğinde ve yüzlerce insanı tank
larla ezdiğinde -Sayın ANAP sözcüsünün hatırlattığı bu konuya da cevap vermek istiyorum-
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dönemin ANAP İktidarı, olayı sert bir dille eleştirmekten kaçınmış, hatta,' 'onlar Şiî, biz Sün-
nîyiz; onlar İranlılara daha yakın" diye talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Bunlar hâlâ zi
hinlerdedir... 

Yine, Kızılordunun Bakû'ye çıkmasına gerekli tepki gösterilmediği gibi, Sayın Yılmaz'ın, 
bu konuda, yakın zamanlarda kendisine yöneltilen eleştirileri de, "O zaman Sovyetler birliği 
ve Kızılordu ayaktaydı" diyerek yanıtladığını da sanırım anımsayacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye, dış etkenler, ancak ondan da öte, İktidarın becerik
sizlikleri ve yanlış politikaları sonucu, Sovyetler Birliğine karşı izlediği dış politika çizgisine 
yaklaşmıştır. Sayın Tansu Çiller'in son Moskova ziyareti bu gerçeği tescil etmiştir. 

Azerbaycan'ın bugünlere nasıl geldiğine bir göz atalım. 
Ülke, bağımsızlığını kazandıktan sonra, ağır ekonomik koşulların etkisinde kaldı. Rusya, 

tüm ekonomik yardımım kesti. Halkın ekonomik sıkıntılarını çözemediği için, siyasî istikrar 
da sağlanamadı. Gerek eski komünist lider Ayaz Muttalibov, gerek iktidardan uzaklaştırılan 
Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, bu soruna çözüm bulamadı. 1991 ile 1992 eylül ayları ara
sında toptan fiyatlarda 13, parekende fiyatlarda 8 katlık bir artış kaydedildi. Yine, IMF ve Dünya 
Bankası raporlarında 1992'nin ilk 10 ayında Azerbaycan'da yüzde 28'lik negatif büyümenin 
gerçekleştiği belirtildi. Buna, ANAP sözcüsü arkadaşıma izafeten cevap veriyorum. 

Ülkenin planlama, ticaret ve ödeme sisteminin dağılması sonucu, 1990'dan beri millî ge
lirde düşüş gözleniyor. Bu gerilemenin nedenleri arasında Moskova'nın 1980'lerde başlayan anti 
alkol kampanyasının da etkisi var. Bu kampanya Azerbaycan'da Üzüm yetiştiricilerine büyük 
darbe indirdi. Sovyet birliklerinin 1990'daki müdahalesi üzerine başlayan iş bırakma eylemleri 
ve patlak veren Karabağ sorunu da, üretim ve yatırım sektörlerini felce uğrattı. 

Bu arada, 1988 ile 1991 yıllan arasında Azerbaycan'ın ihracatının yüzde 90'ının Rusya 
ve Ukrayna ile olduğunu belirtmekte de yarar var. Sanırım, bu bilgiler ışığında bugünkü geliş
meleri daha sağlıklı değerlendirebiliriz. 

Azerbaycan'ın bugünlere gelmesinde Karabağ sorununun da büyük yeri var. Azeri top
rakları içinde yer alan Karabağ'daki Ermeni saldırıları, Ermenilerin uzun dönemli amaçları
nın ne kadar gerçekleştirilebilir olduğunu ölçtükleri bir denemeydi. Karabağ'da saldırılar baş
ladığında Türkiye'de resmî ağızların bu konuda sessiz kalması, tepkilerin sadece mitinglerde, 
konferanslarda dile getirilmesi, hatta saldırılar sürerken Türkiye'nin, 10 binlerce tonluk gıdayı 
topraklarından geçirerek Ermenistan'a taşınmasına izin vermesi, yine Demirel Hükümetinin 
Aralık 1992'de Ermenistan'a yılda 100 megawatlık elektrik satışını öngören bir anlaşmayı Eri
van'la imzalaması, Ermenilerin saldırılarını yoğunlaştırmalarına sebep oldu; çünkü, saldırgan 
beslenmişti. Böylece, seçimlerle işbaşına gelen Elçibey, ne ekonomik bakımdan ne de siyasal 
açıdan Türkiye'den beklediği yardımı bulamadı; hassas dengelere dayanan iktidarı da uzun 
sürmedi, 

Değerli milletvekilleri, son gelişmelere değinmek istiyorum. Petrol boru hattıyla ilgili ge
lişmelerde konunun teknik boyutunu aşan siyasî baskılar gün gibi ortadadır. Türkiye, kendisi
ne büyük prestij sağlayacak boru hattı projesinde sürekli geri adım atmak zorunda bırakıl
maktadır. Türkiye'nin Orta Asya cumhuriyetleriyle olan ilişkilerinde anahtar rol oynayacak 
bu projede, Türkiye tüm nüfuzunu kullanmak zorundadır. 

Rusya bugün eski imparatorluğum etkisini sürdürmek istemektedir. Ermeni saldırılarının 
ve Suret Hüseyinov'un ayaklanmasının arkasında Rusya'nın olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 

— 91 — 



T.B.M.M. B : 7 23 . 9 . 1993 0 : 1 

Azerbaycan, Aliyev'in iktidara getirilmesiyle, Rusya'ya teslim edilmiştir. Bugün Karabağ gö
rüşmelerinde Türkiye devre dışıdır. 

Azeri ve Ermeni temsilcilerinin, Moskova'da kapalı kapılar ardında görüştüklerine dair 
haberler almıyor; Haydar Aliyev ile Karabağ Ermeni Lideri Robert Koçaryan'ı buluşturacak 
zirveyle ilgili hazırlıkların yapıldığı bildiriliyor. Bu bile, Ermenilerin ve Rusların, emellerine 
ne kadar yaklaştıklarını göstermeye yetecek kanıtlardır. Çünkü hatırlarsınız, Azerbaycan, kısa 
bir süre önceye kadar, kendi toprakları içinde ayaklanan Karabağlı Ermenilerle masaya otur
mayı reddediyordu, şimdi ise Karabağ'da mini bir Ermeni devletinin varlığını, neredeyse tanı
yacaklar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, birçok alanda olduğu gibi, dış politika alanında da 
uzun vadeli stratejilerinin olmadığı son gelişmeler karşısında bir kere daha ortaya çıkmıştır. 
Bunu somut bir örnekle açıklamaya çalışacağım. 

1991 yılında Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Ermenis
tan, Rusya ile Taşkent Ortak Güvenlik Anlaşmasını imzaladı, Azerbaycan, Gürcistan, Mol
davya ve Ukrayna ise anlaşmayı imzalamadı., 

Taşkent Anlaşmasına göre, imzacı ülkelerden birine karşı bir saldırı olursa, diğer ülkeler, 
saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmekle yükümlüdürler, örneğin, Ermenistan Azerbaycan ile 
açık bir savaşa girdiği ya da Türkiye'nin askerî müdahalesiyle karşılaştığı takdirde, anlaşma 
uyarınca Rusya'nın yardımını isteyebilecektir. Ermenistanı saldırılarında yüreklendiren en önemli 
olguların başında bu gelmektedir. 

Aslında, Taşkent Anlaşmasıyla, Rusya, niyetini belli etmişti; Türkiye'nin bu gelişmeyi çok 
iyi şekilde tahlil etmesi gerekiyordu. Rusya, Taşkent anlaşmasını imzalayan Gürcistanla Tiflis 
Hükümetine karşı ayaklanan Abhazlara açıkça destek verdi. Yine, anlaşmayı imzalamayan Mol
davya'da da Rus birlikleri, ayrılıkçı Rusları destekledi. Sıranın Azerbaycan'a geldiği belli idi. 
Rusya, en somut sonucu da, nitekim Azerbaycan'da aldı; Elçibey devrildi, yerine Aliyev geldi. 
Oysa Türkiye, Orta Asyalıları Taşkent Anlaşması konusunda uyarabilir, yalnızlık içindeki Azer
baycan'a, gerek askerî, gerek ekonomik tam destek verebilir ve en önemlisi, Batılı müttefikleri
ni, Rusya'nın hortlayan emperyalizmi konusunda uyarabilirdi. Bu,konuda elinde kartlar da 
vardı. Akka Anlaşması gereği, Rusya'nın, askerlerini Kafkasya'dan çekmesi gerekiyordu; oysa 
Rusya, bu bölgenin karışık olduğunu, bu yüzden de kuvvetlerinin orada kalması gerektiği ba
hanesiyle kılını kıpırdatmadı. 

Ermeni saldırılarının bu gelişmeden sonra şiddetlenmesi herhalde tesadüf değildir. Erme
ni saldırılarında Rus silahlarının kullanıldığı ve bizzat Rus askerlerinin de çatışmalarda yer al
dığı duyulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu gelişmeler, Azerbaycan'ın Moskova kontrolü altına girme
sine ramak kalmasına yol açmıştır. Aliyev'in Rusya ile imzalayacağını açıkladığı ortak güven
lik anlaşması, Rusya, askerlerini Azerbaycan'da konuşlandırma hakkını da verecektir. Konu 
ile ilgili diğer bazı bölgesel gelişmelere de dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Komşumuz İran, bir taraftan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması yönünde 
açıklamalar yaparken, diğer taraftan, Ermenilere petrol, silah yardımı yapmış ve krediler açmıştır. 

Bakü'de Türkiye'ye yakın bir yönetimin işbaşında olmasından oldukça rahatsızlık duy
ması, Azeri milliyetçiliğinin, iran'ın kuzeyinde yaşayan Azerileri de etkileyeceği korkusuna ka
pılması, biı yardımın nedenleri arasında sayılabilir. 
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Bu arada geçen yıl eylül ayında PKK, Erivan'da, Ermenistan'da Türk sınırına yakin yer
lerde kamp kurmak için Ermeni yetkililerle görüşmelere başladı. Tarihte Kürt örgütü Hoybun 
ve Ermeni örgütü Taşnak arasında kurulan ilişkinin benzerinin, bir zamanlar Asala ve PKK 
arasında kurulduğunu, bugün de aynı senaryonun oynanmasıyla, PKK - Taşnak yakınlaşması
nın sağlanmaya çalışıldığı basında da yer almıştır. 

Suriye ve Ermenistan ilişkileri son zamanlarda ilginç boyutlar kazanmaktadır. Halepli bir 
Ermeni olan Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın 1992 Kasımında Şam'a yaptı
ğı ziyarette büyük ilgi görmesi dikkat çekicidir. Ermenistan Sanayi Bakanı Asot Safaryan'ın... 
son Şam ziyaretinde de, Şam yönetimi, Ermenistan'ın Uluslararası Yük Taşımacılığı birilğine 
katılmasını önerdi. Böylece Ermenistan, enerji bunalımıyla gıda sıkıntılarının aşılmasını bu 
anlaşmayla amaçlıyor. 

Anlaşılan Ermenistan, Türkiye'ye karşı Kürt kartını da kullanmak istiyor. Kafkaslarda bir 
milyondan fazla Kürt'ün yaşadığı biliniyor. Azerilerle çatışmalarda, Ermeni kuvvetleri safla
rında PKK'Iıların da savaştığı, gelen haberler arasında. Bunun karşılığında Erivan'ın, PKK'ya 

'-Türkiye.sınırına yakın yerlerde kamp kurma olanağı sağladığı söyleniyor, özellikle, son gün
lerde güneydoğudaki terör olaylarının doğu bölgelerimize, özellikle Ermenistan sınırına yakın 
yerlere sıçraması, bu gelişmeyi doğrular niteliktedir. Böylece Türkiye, güvenliğini doğrudan tehdit 
eden, Ermenistan - îran - Suriye üçgeninden oluşan yeni bir ittifakla karşı karşıyadır, özetle, 
ülkemiz âdeta, ilan edilmemiş bir sıcak savaş koşutlarını taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, oysa, uluslararası hukukta ülkelerin temel hakları olarak kabul edi
len toprak bütünlükleri, siyasal bağımsızlıkları ve vatandaşlarının güvenliklerine yönelik sal
dırılar karşısında, devletlerin kendilerini müdafaa haklarının bulunduğu herkesin malumudur. 

özellikle, son yıllarda uluslararası hukukta meydana gelen gelişmeler karşısında, önceden 
sezinlenen saldırılara karşı kendini müdafaa hakkı tüm ülkelere tanınmaktadır. Bu hakkın kul
lanılmasında esas mantık, ülkenin, saldırıya uğramayı beklemeden saldırıyı def etmesidir. Söz 
konusu bu hakkın kullanılabilmesinde uluslararası hukukun belirlediği kriterler şunlardır : 

1. Yakında vuku bulacağı önceden anlaşılan bir saldırı hakkında açık delil ve emareler 
olmalıdır. 

2. Kuvvet kullanmaya, son çare olarak başvurulmalıdır. Yani, denenebilecek politik yol
lar varsa, önce bunlar kullanılmalıdır. 

3. Saldırı ile orantılı bir karşılık verilmelidir. 

Yukarıda sayılan bu şartlar dahilinde, bir ülkenin meşru müdafaa hakkını, ağır bir saldı
rıya uğramayı beklemeden kullanabilmesi mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri, Granada 
Adalarına yaptığı askerî harekâtta; İsrail, Irak'taki nükleer santrali bombalama harekâtında 
ve İngiltere, Falkland Âdâlarına müdahalesinde, uluslararası platformlarda bu gerekçeleri kul
lanmış ve kendilerini bu nedenlerle savunmuştur. 

Bu durum karşısında, yukarıda detayları verilen, Suriye, tran ve bilhassa Ermenistan'daki 
bölgelerden hareket edilerek Türkiye topraklarına ve vatandaşlarına karşı saldırılar yapıldığı 
açıkça görülmektedir/Böylece, bu saldırılar, Ülkemizin toprak bütünlüğünü, siyasal bağımsız
lığını, egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef almıyor mu?.. Eğer böyle ise, bu sal
dırıların gerçekleşmesini beklemek yerine, uluslararası hukukun tanıdığı, önceden belirlenen 
saldırılara karşı kendimizi koruma hakkımızın kullanılması düşünülüyor mu? Eğer böyle bir 
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hakkın kullanılması düşünülürse, öncelikle Ermenistan'daki, daha sonra tran ve Suriye'deki 
terörist kamplarının ve üslerinin, yukarıda açıkladığım uluslararası hukuk kurallarını takip ede
rek, imha edilmesi konusunda Hükümetin tutumunu ve görüşünü öğrenmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, böylesi iç ve dış konularda ve iç güvenliğimizi tehdit eden birbirine 
bağlı bir konuda görüşme yapılırken, Mecliste bu sayıda milletvekilini görmekten, ayrıca üzüntü 
duyduğumu da belirtmek isterim. 

Görüldüğü üzere, Azerbaycan sorunu, sadece bir dış politika sorunu değil, Türkiye'nin 
iç güvenlik ve iç barış sorunu olarak da olağanüstü önem taşımaktadır. Verilen tavizler, göz 
yummalar sonunda, inanın, Türkiye'nin de sınırlarının tehdit edilmesine yol açacaktır. Ama, 
kime anlatıyorum burada!.. 

Türkiye, henüz Ermenistan'dan, Türkiye ile ilgili toprak taleplerinden vazgeçtiği ve sınır
ları güç kullanarak değişteremeyeceği yolunda bir güvence alamamıştır. Hükümet, izlediği bu 
politikayla da bu güvenceyi, daha da alamayacak görülüyor. 

Bir noktayı daha bilgilerinize sunmak istiyorum. Batı, bugünedeğin Ermenistan'ı destek
ledi. Karabağ'da Ermeni talepleri ilk defa 1985'te Fransız gazetelerinde yer almıştır. Yine, ABD'-
nin Azeri politikası çelişkilidir. ABD, Elçibey'i hâlâ Azerbaycan'ın meşru Cumhurbaşkanı olarak 
tanımaktadır; ancak, Clinton'ın özel temsilcisi Strob Talbot, Azerbaycan'daki yeni yönetimin, 
ayaklanan Karabağlı Ermenilerle yüzyüze görüşme kararını, Baku'nun siyasetinde olumlu bir 
değişiklik olarak yorumlamaktadır. Böylece, âdeta Karabağ'da yeni mini Ermeni devletinin meş
ruluğunu kabul eder bir tutum sergilenmektedir. 

Yine, Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi, Moskova'da devlet başkanına en yakın da
nışmanların Ermeni olması, Karabağ konusunda Azerilerin aleyhine.bir kampanyanın yürü
tülmesinde önemli rol oynamıştır. Bir zamanlar Gorbaçov'un en önemli ekonomik danışmanı 
Ağa Benyan, Yeltsin'in önemli danışmanlarından Galine Staravoytova ile Moskova'daki Er
meni lobisinin etkisindeki Savunma Bakanı Graço, bu konuda kilit rol oynayan isimler olarak 
hemen akla gelmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugüne değin Hükümetin Azerbaycan politikasının yanlış oldu
ğunu, Kafkasya'da denge kurmak uğruna, Azerbaycan ile Ermenistan'ın eşit tutulması politi
kasının iflas edeceğini ve maliyetinin ağır olacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri başta olmak üzere, her gruptan sözcüler defalarca gündeme 
getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda duyarlılığını göstermiştir, Hükümet ise, 
Parlamentonun tüm çağrılarına kulağını tıkamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış poli
tika konusunda katkıları, ağırlığı, umarım bundan sonra artarak devam eder. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı bazı soruları gündeme getirerek sürdürmek isti
yorum. 

Birincisi, Azerbaycan'da büyük riskler alarak yatırım yapan Türk işadamlarının, son ge
lişmeden sonra durumları ne olacaktır? Hükümet bu konuda ne gibi tedbir almaktadır? 

İkincisi, eski KGB Generali, Komünist Parti Birinci Sekreteri Aliyev, nasıl oldu da, Azeri
lerin büyük bir kesimi, bu arada Ankara içinde yeniden bir umut haline geldi? 

Nahcivan'dayken Türkiye'nin yaptığı yardımlardan kendisine ve taraftarlarına pay ayırdı
ğına dair suçlamalar yöneltilen Aliyev'e, Sayın Demirel'in özel bir ilgi ve sıcaklık gösterdiğini 
herhalde hatırlıyorsunuzdur. Yoksa Sayın Demirel, o müthiş dış politika sezgileriyle, Aliyev'in 
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bir süre sonra Baku'de yönetimi ele geçirmesini daha o zaman mı öngördü? Aliyev'in, bu hızlı 
yükselişinin sebepleri gerçekten araştırılmaya değer. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi onurlu bir dış politikanın formüle 
edilip uygulanmasında, yürütmeye.gerekli uyarıların ve baskının yapılması için üzerine düşen 
görevi yapmalıdır, özellikle şu an Türkiye Cumhuriyetinin Kafkas, Balkan, Kıbrıs ve Ortado
ğu politikaları âdeta felç durumdadır. Batının baskılarıyla Ermenistan'a dostluk eli uzatan, 
elektrik satışı için protokol imzalayan, hububat yardımı yapan Türkiye, bugün yoğun Ermeni 
saldırıları karşısında Batıda ses getirmeye çabalamaktadır. 

Türkiye'nin Ermenistan'a yakınlaşma politikası Sayın Ebulfeyz Elçibey'i çok zor durum
da bırakmış, zaten çok hassas dengelere dayanan iktidarını kaybetmesine etken olmuştur. Bu 
da, Ermenilerin, saldırılarının dozunu artırıp, Azerbaycan topraklarını işgal etmelerine, yüz
lerce kişiyi katletmelerine çanak tutmuştur. 

Burada -Sayın Bakanımızın kişiliğine değil, ama, ayrıca belirtmek istiyorum- Hükümetin 
büyük sorumluluğu mevcuttur... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Eler, kısa bir zaman süresi içinde sözlerinizi toparlamanız mümkün 
mü acaba? ," 

HASAN BASRt ELER (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen... 
HASAN BASRt ELER (Devamla) -— Değerli milletvekilleri, dış politika sorunlarımız, ne 

"Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar Türk dünyası" sloganlarına sığınmakla, ne Çekiç Güç'ün 
çekicini istediği gibi sallamasına göz yummakla, ne de Antalya'da örste demir dövmekle çözülür. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Eler. 
Konuşma sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına Sayın Atilla Mutman'da. * 
Buyurun Sayın Mutman. 

~SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi şahsım ve grubum adına saygıyla 
selamlarım. 

Hepimizin yakînen bildiği gibi, yerel Ermeni güçleri, hukukî açıdan Azerbaycan toprağı 
olarak uluslararası kuruluşlarca kabul edilen Dağlık Karabağ'ı, Ermenistan'a bağlamak ama
cıyla, tamamen ele geçirmişlerdir. Sonra -diğer grup sözcülerinin de belirttiği gibi- Ermenistan 
ve hatta Rusya'nın yardımıyla, yüzde 20'lik verimli topraklarını kontrolleri altına almışlardır; 
önce Laçin, Kelbecer, sonra Akdam ve Fuzuli, Ermenilerin tamamen denetimine girmiştir. Er
meni milislerin işgal ettikleri bölgelerde yaşayan 700 bin Azeri, sığınmacı duruma düşmüştür. 
Barınacak yerleri dahi olmayan bu kimselerin, kitleler halinde ülkesine girmelerini Önlemek 
için tran, sınırında tedbir almak zorunda kalmıştır. 

Bu insafsız Ermeni saldırganlığı karşısında, dünyanın uygar geçinen devletleri, aynen Bosna-
Hersek'te olduğu gibi, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların bir üyesi olan bağ-
mısız bir ülkenin.topraklarının işgal edilmesine seyirci kalmışlardır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz buğday gönderirken bunu düşünseydiniz 
olmaz mıydı?! 
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BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyelim efendim. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Hiçbir ülke, saldırganı bu kötü emelinden caydıracak 

ve durduracak siyasî kararlılığı göstermemiştir. Konuya taraf olan devletler, basit kınamalarla 
durumu geçiştirmek ve siyasî sorumluluktan kurtulmak çabası içindelerdir; bu da, Ermenile
rin büsbütün cesaretlendirilmesine katkı vermiştir. 

Ancak, tek yanlı askerî müdahalenin bölgeye barış ve istikrarı getirmeyeceği gerçeği asla 
unutulmamalıdır. 

Bu konuda Türk Hükümeti, tüm uluslararası forumlarda yoğun bir diplomatik çaba sarf 
ederek, barışçı çözüme ulaşma gayretlerini ısrarla sürdürmüştür. Bu girişimleri sonucu, Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyinin, Ermeni saldırıları konusunda oybirliğiyle aldığı son karar
da, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü teyit edilmiştir, bu ülkenin topraklarının 
işgal edilmesi kınanmış.taraflar derhal ateş kesmeye çağrılarak, işgal kuvvetlerinin, bölgeler
den geri çekilmesi istenmiştir. 

Türkiye'nin inisiyatifiyle alınan bu karar, şüphesiz, diplomasimiz açısından büyük başa
rıdır. Konsey, daha önceki 822 sayılı kararında yaptığı gibi, bu işi bir Başkanlık açıklamasıyla 
geçiştirmeye çalışmıştır. Birleşmiş Milletlerdeki yoğun temaslar sonucu, veto kullanma yetki-
sie sahip olan Rusya ve Fransa da ikna edilerek, 15 üyenin bu karar üzerinde anlaşması sağlan
mıştır. Ancak, bütün yönleriyle olumlu olmasına karşın, bir yaptırım içermemesi nedeniyle, 
bu karar da, önceki Birleşmiş Milletler kararları gibi, Ermeni güçlerinin, maalesef, İşine yara
mış ve asla onları caydırmamıştır. \ . 

Sayıca az olmalarına karşın, Ermeniler bu savaşa her yönden iyi hazırlanmışlardır. Karşı
larında düzenli bir Azerî ordusu yoktur. Ayrıca, Bakü'deki yeni yöneticilerin iç çekişmeleri, 
Ermenilerin kısa zamanda başarı kazanmalarına katkı vremiştir. 

Ülkemizin Kafkasya'daki çıkarlarını derinden "zedeleyen bu hazin tablonun, Hükümetin 
başarısız dış politikası sonucunda ortaya çıktığı söylenmektedir. 

Ciddî temelden yoksun bu iddiaların ne kadar gerçekten uzak oludğunu anlayabilmek için, 
son yıllarda Azerbaycan iç politikasındaki gelişmeleri incelemekte yarar vardır. 

Azerbaycan'da 1990 Eylülündeki seçimler sonucunda büyük çoğunluğu Komünist Parti
sinden oluşan bir Azerbaycan Meclisi ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1991'de, halk, Muttalibov'u Cum
hurbaşkanı seçmiştir, Meclis, onu 1992 Martında görevden uzaklaştırmıştır. Muttalibov bir sü
re sonra gene göreve iade edilmiştir; akabinde bir ayaklanmayla da Bakü'den kaçmıştır. Bu 
gelişmede Türk dış politikasının olumlu veya olumsuz bir rolü, bir ihmali veya bir hatası söz 
konusu olamazdı. 

Elçibey'e gelince; 7 Haziran 1992'de halkoyuyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir. O da bir ayak
lanma sonucu Baku'yu terk ederek, Nahcivan bölgesindeki, doğmuş olduğu köye çekilmiştir. 
Aynı Meclis, onun görevine devam edip etmemesini halkoyuna sunmuştur; halk, olumsuz oy 
kullanarak, Elçibey'e güvenmediğini göstermiştir. Büyük bir Türkiye dostu olan Elçibey dene
yimsiz olduğu ve devlet idaresinde yaptığı birçok hata sonucu, maalesef bu şekilde komünist 
rejimin Meclisi tarafından devre dışı bırakılmıştır. 

Bağımsız bir devlet olan Azerbaycan'ın tamamıyla iç meselesiyle ilgili bir konuda, "etkili 
ve yönlendirici olamadı" gerekçesiyle Türk dış politikasını hatalı görmek mümkün de
ğildir. 
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Komünist rejime bağlı olan Muttalibov da, demokratik sistemi kurmayı özleyen Elçibey 
de,düzenli bir millî Azerbaycan ordusu kurmayı başaramamışlardır. Bu da, Azerbaycan'ın ge
ne bir iç sorunudur. Türkiye, ancak yardımcı olabilirdi. Nitekim, bu konuda her türlü yardım 
yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Şimdi, Azerbaycan'ın başında Haydar Aliyev bulunuyor. Deneyimli bir politikacı olan Ali-
yev, ilk iş olarak, Muttalibov döneminde kendisinin cumhurbaşkanlığına gelmesini önlemek 
amacıyla çıkarılan anayasayı değiştirmiştir. 65 yaş sınırıyla, beş yıl Azerbaycan'da yaşama şar
tım kaldırarak, 3 Ekimdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için kendi yolunu açmıştır. İkinci aşama 
olarak da, darbeci Suret Hüseyinof'u Savunma Bakanlığından uzaklaştırarak saf dışı etmiştir. 
İçişleri Bakanlığının ardından, Savunma Bakanlığını da eski bir general olan Mehmetof aracı
lığıyla yakın denetimi altına almıştır. Bu şekilde hükümet üzerine ağırlığını koymuştur. . 

Şimdi, Aliyev, önümüzdeki günlerde Azerbaycan'ı Bağımsız Devletler Topluluğuna soka
rak, arkasından da Elçibey döneminde askıya alınmış olan Rus-Azeri Güvnelik Anlaşmasına 
canlılık kazandırarak Ermenistan karşısında bir denge sağlamak istiyor. Bu, Türkiye'yi sıkıntı
ya sokacak ve Azerbaycan ile ikili ilişkilerinin gelişmesine engel teşkil edecek bir karar olmaya
caktır. Aslında, belki Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu oluşurken bu örgüt içinde 
yer alması daha doğruydu. Olayların başlangıcında, Türk diplomasisi içinde bu yönde düşü
nen yöneticilerin bulunduğu bilinmektedir. Bu karar zamanında verilse, belki Rusya, Ermeni
lerin böyle pervasızca Azerbaycan'ın işgaline seyirci kalmaz ve Ermeni saldırılarını kolaylaştı
ran maddî manevî desteği sağlamazdı. 

Türkiye, Bağımsız Devletler üyesi olan diğer Orta Asya Cumhuriyetleriyle yakın ilişkiler 
kurmuş olabildiğine göre, Azerbaycan'ın; bu topluluğa girmesini sakıncalı görmek ve bunu Türk 
dış politikasının bir zaafı olarak göstermek mümkün değildir. Azerbaycan'ın(böyle bir duru-> 
ma düşmesi, Çarlık döneminden beri, söz konusu bölgede, "böl ve yönet siyaseti uygulayan 
Rusya'nın, eski hinterlantı Kafkasya'dan vazgeçmemesinden kaynaklanmaktadır. Rusya, bu böl
gedeki stratejik ve ekonomik çıkarlarını hiçbir zaman başka bir devlete devretmek istememiş
tir. tran da, bölgede ihmal edilmemesi gereken büyük bir siyasî potansiyeldir. Bu iki önemli 
faktör, Azeri-Ermeni savaşının kaderini tayin eden iki unsurdur. Bir de, bölgede, Türldye'nin 
emelleri kasten yanlış değerlendirilmiş ve yanlış tanıtılmıştır. 

Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni devletlerin, demokratik sisteme 
ve serbest piyasa ekonomisine geçişlerinde, Türkiye, haklı olarak örnek bir model olmak iste
miştir. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Oraya Türkeş'i biz mi götürdük? 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bu girişimle, ülkemizin, Balkanlardan Orta Asya'ya 

kadar bir Türk nüfuz bölgesi yaratmaya çalıştığı imajı, kasten bütün dünyaya yayılmıştır. İyi 
niyetle söylenilmiş ve özünde doğru olan, "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar Türk nüfuz bölgesi" 
deyimi, Türkiye aleyhinde kullanılan bir slogan olmuştur. Bu sözle kastedilen, 20 nci asırda, 
işgalci zihniyetle yeni bir imparatorluk kurmak değildir. Bu deyim, bir ortak tarih, bir dil, din 
ve kültür birliğini simgelemektedir. Sayın Başbakan, Rusya'ya yaptığı son resmî gezisinde, Rus
ya'yı rahatsız ettiği anlaşılan bu deyişin, artık telaffuz edilemeyeceğini haklı olarak açıklamıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şimdi Pasifik'e kadar gidiyoruz! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bu şekilde, Rusya ile ilişkilerin yeni temellere oturtu

lacağı, bölgede rekabet yerine, birlikte hareket edileceği ve yeni bir işbirliği kavramının ortaya 
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde, Türkiye'nin oynamak istediği rolün, bölge içindeki ve 
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dışındaki diğer ülkelerce doğru anlaşılmasına yönelik gerçekçi dış politika ortaya konul
muştur. 

SHP Grubu âdına, bu önemli konuda bir genel görüşme açılmasını uygun görüyoruz. Başta 
petrol konusu olmak üzere, Azerbaycan'ın savunması, ekonomik ilişkilerimiz ve bu ülkeye ya
pılan maddî yardımlar konusunda,,daha ayrıntılı biçimde bilgi sunmak üzere, Grubum adına, 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu'nun, buyurun (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ORHAN KtLERCÎOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' 

Ben de, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Azerbaycan'la ilgili bazı hususları sizlere takdim 
edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük bir 
hassasiyetle, en azından beş defa konu olmuştur ve her birinde de Yüce Meclis bir millî muta
bakat sağlamıştır. Tekrar -altıncı olarak— aynı konu, hassasiyetine binaen gündeme getirilmiştir. 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kimse yok ama! 
ORHAN KtLERCÎOĞLU (Devamla) — Konu, millî bir politikadır. Kanaatimce, siyasete 

sokulmadan ve gerçekler saptırılmadan Yüce Meclis tarafından tekrar detaylarına kadar ince
lenmesinde ulusal yarar vardır. Özellikle son yıllarda -hepimizin bildiği gibi- Avrupa'da, As-

6 ya'da, ve hele son günlerde Ortadoğu'da büyük değişiklikler ve olaylar olmaktadır. Bunların 
hepsinin, Türkiye'nin emniyeti, güvenliği ve geleceğiyle ilgili olduğu çok açıktır. 

Demokrasi ve insan hakları, bütün dünyada ve bölgemizde hızla yayılmakta iken, eski Sov
yetler Birliği'nin dağılarak yeni cumhuriyetlerin ortaya çıktığı ve Türkiye'nin bunları ilk tanı
yan ülke olduğu da hepimizce malumdur. 

Sayın milletvekilleri, burada Azerbaycan'la ilgili olarak bazı bilgileri size sunmak istiyo
rum. Azerbaycan, Türkiye açısından sadece kardeşlik, tarihtve kültürel açıdan değil, Kafkas
ya'da, Hazar Deniziyle Ermenistan arasında önemli bir coğrafî konuma ve bu konumun orta
ya koyduğu jeopolitik değerlere sahip olan bir ülkedir ve uzun dönem içerisinde Orta Asya 
politikasıyla da çok yakından ilgilidir. 

Kuzeyden güneye yapılacak harekâta karşı Türkiye'yi koruyan Azerbaycan, ayrıca, Erme
nistan'ın bölgede yayılmasına karşı önleyici bir coğrafî yapıya da sahiptir. Ayrıca, bu jeostra-
tejik değerin yanında, yüzyıldan fazla işletmeye, önemli bir üretime açık çok geniş petrol kay
naklarına sahiptir, petrol ve tabiî gaz gibi, devletin mülkiyetinde olan kaynakların her türlü 
tasarruf hakkının Azerbaycan'ın elinde olması halinde, çok kısa zamanda büyük bir iktisadî 
potansiyele sahip olacağı bilinmektedir. Baku petrolleri, ikinci Dünya Savaşında, eski Sovyet
ler Birliği'nin petrol ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılamaktaydı. Bu durum göz önü
ne alındığında, Azerbaycan'ın jeostratejik önemi daha da netleşir. îkinci Dünya Savaşında ye
nilmiş Almanya'nın bir yetkilisi şöyle diyor : "Savaşta bizi Sovyet orduları değli, Baku petrolü 
yenmiştir" 
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Petrolden başka yeraltı zenginliklerine sahip olan Azerbaycan'da, bakır, demir, kobalt, 
kurşun, altın, gümüş ve tabiî gaz gibi stratejik değeri haiz kaynaklar vardır. Bunları arz et
memden maksat, bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'ın nasıl bir geleceğe sahip olacağını or
taya koymaktır. Bu sebeple Türkiye, Baku petrollerinin Akdeniz'e bir boru hattıyla taşınması
nı gündeme getirdiğinde, hangi ülkelerin ve çevrelerin rahatsız oludğu hepimizce malumdur. 

Azerbaycan halkı, bağımsızlığına kavuştuktan sonra, Türkiye ile onun desteğiyle demok
ratik bir yapıya kavuşmak için büyük çaba sarf etmiştir. 

Türkiye, Sovyetler Birliği dağıttıktan sonra bağımsızlıklarına kavuşan cumhuriyetlerin, başta 
Azerbaycan olmak üzere, ekonomik ve toplumsal sorunlarına bir yandan destek olurken, di
ğer yandan da, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gündeme getirmemeleri için büyük çaba sarf 
etmiştir. 

Türkiye, bütün cumhuriyetleri hiçbir ayırım gözetmeden tanımış; ama Ermenistan ile dip
lomatik ilişki kuracak bir protokol de imzalamayarak, Ermenistan'a karşı açık bir tavır almıştır.* 

Azerbaycan Cumhuriyetiyle Kasım 1991'den bu yana dostluk, işbirliği, iyi komşuluk an
laşmaları dahil olmak üzere, tam 37 anlaşma ve protokol gündeme getirilmiştir. Bu konu, 
Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği önemin belirtilmesinde iyi bir örnektir. Türkiye, Azerbay
can Cumhuriyetinin serbest ekonomisini kurmak ve serbest piyasa ekonomisine geçişini sağla
mak için de büyük çaba sarf etmiştir. 

Hal bu noktada iken, Türkiye - Azerbaycan yaklaşmasının, Adriyatik'ten başlayan Türk
lük rüzgârının bazı ülkeleri rahatsız ettiği de bilinmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tarih, Türkiye'nin güçlenmesini, "Büyük Türkiye" imajının gerçek
leşmesini önleyen nice olaylarla doludur. Bugün ülkemizin bir bölgesinde cereyan eden terör 
hareketlerinin ve benzerlerinin arkasında yatan, bu gerçektir. 

Ermenistan'ın 9 Aralık 1992'de, Dağlık Karabağ Statüsünü reddederek, Bosna - Hersek'-
te olduğu gibi, belli ülkelerin de desteğini alarak başlattığı saldırı neticesi -ne AGtK ve ne de 
Birleşmiş Milletler kararını tanıyarak- bugün Azerbaycan topraklarının -değerli arkadaşları
mın da belirttiği gibi- yüzde 20'şi elden çıkmış, ülke binlerce şehit vermiş, 500 binin üstünde 
insan topraklarından sürülmüştür. Bosna-Hersek'teki dramın aynısı burada da yaşanmaktadır. 

İBRAHÎM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayenizde... Canınız sağolsun. 
ORHAN KtLERCİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hükümetlerimiz Ermeni 

saldırılarını daima kınamış ve kınamakla da kalmayarak, aktif bir şekilde, AGtK, birleşmiş 
Milletler, NATO ve ulusalararası diğer kuruluşlara, tecavüzün durdurulması, ateşkesin sağlan
ması ve işgal edilen topraklardan çekilmesi konusunda hepimizce malum olan müteaddit ve 
müessir girişimlerini yapmıştır. 

Ermenistan'ın, "Büyük Ermenistan" hayaliyle hareket ettiği açıktır. Dağlık Karabağ'ın 
ilhakı, bu projenin ilk aşamasını teşkil etmektedir. Bu hayalde Türkiye de hedeflenmiştir. Tari
hi bilen her Türk, bu gerçekleri çok iyi değerlendirmeli ve Türk Milleti, Türk halkı olarak ve 
Büyük Millet Meclisinin temsilcileri olarak davaya sahip çıkmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yoğun çaba sarf 
etmektedir, bu nedenle, özellikle toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesi içinde sorunun çözüme ka
vuşması ve Ermenistan'ın, soruna doğrudan taraf olduğu ve Azerbaycan topraklarını işgal al
tında bulundurduğu gerçeğinin uluslararası düzeyde kabul edilmesi için, Türkiye'nin, 
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girişimlerini aksi yönde devam ettirmesinde büyük yararlar vardır. Bu tutumumuz neticesinde 
Dağlık Karabağ'ın tartışmasız Azerbaycan toprağı olduğu, AGİK, Avrupa Konseyi, NATO gi
bi, uluslararası alanda etkinliği ve ağırlığı olan kuruluşlarca açıklanmaktadır. Ermenistan ise, 
sorunun Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında çözümlenmesi ge
rektiğini, Ermenistan'ın herhangi bir şekilde soruna taraf olmadığını devamlı olarak gündeme 
getirmektedir. 

Erivan yönetimi, sorunun çözümün de, halkların kendi kaderlerini, kendilerinin tayin et
mesi ilkesinin uygulanmasını savunmaktadır. Bu çerçevede Aralık 1991'de yapılan referandum 
sonucunda ilan edilen bağımsızlığı geçerli saymakta; ancak, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını, 
alacağı tepkilerden çekinerek, bu aşamada tanıma yoluna gitmemektedir. 

Rusya Federasyonu ise, 19 uncu Yüzyıldan beri etkisi altında bulundurduğu bölgedeki nü
fuzunu asla kaybetmemek istememektedir; Türkiye ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında doğ
rudan bir bağlantının oluşmasını engellemeye çalışmaktadır. Bu sebeple geleneksel müttefiki 
olan Ermenistan'ı desteklemekle birlikte, fazla güçlenmesine de izin vermemektedir. 

Aralık 1991'de yaşama geçen Bağımsız Devletler Topluluğunun kuruluş anlaşmalarını, Azer
baycan Parlamentosu, maalesef onaylanmıştır. Buna karşılık Ermenistan, başından beri top
luluk fikrini desteklemiş, Taşkent Güvenlik Anlaşması dahil, tüm anlaşmalara katılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Ermenistan'ın saldırısı konusunda Türkiye'nin niçin müdahale et
mediği sık sık gündeme getirilir ve Yüce Meclisimiz dahil olmak üzere, birçok platformlarda 
bu konu tartışılır. Gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, saldırıya uğrayan ülkeye mü
dahale kararının uygulaması için, yardım isteme şartına bağlı olması, gerek saldırıya uğrayan 
ülkeye yardım edilebilmesi için, aynı kolektif savunma kuruluşu içerisinde olması şartlarının 
tahakkuku gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, hemen söyleyeyim ki, her şeyin uluslararası hukuk ve prosedürlere 
göre icra edilmesi gereği hepimjzce bilinin Bu sebeple, konunun bir heyecan ve his olarak gün
demde tutulmasının büyük yararları vardır, bizleri tatmin eder, milletimizi tatmin eder; ama, 
bazı gerçekleri de gündeme getirmeliyiz. 

Hemen şunu söyleyeyim ki, Bakü'deki mezarlık, 1990 yılında Kızıl Ordunun katlettiği Azer
baycan şehitlçriyle doludur. Azerbaycan'a yapılan yardımların seviyesini burada tartışacak de
ğilim; ama, bir gerçek de, Azerî iktidar çekişmesinin ve maalesef savaş gücünün yeterli olmayı
şı ve iç çekişmelerin de bazı sonuçlara doğru götürdüğünü ve gündeme bu sebep ve hakikatları 
da getirdiğini hatırlamamız lazım. 

Azerbaycan'da cereyan eden son olayların, Elçibey'in uzaklaştırılması dahil, hepsinin te
melinde yatan tek sebep, Azerbaycan'ın tekrar Rusya Federasyonuna, "Büyük Rusya" emelle
rinin kucağına atılmasının bir başlangıcıdır. 

Değerli milletvekilleri, Aliyev yönetiminin, Moskova, Erivan yönetimin baskısı altında ol
duğunu hepimiz bilmekteyiz. Son gelişmeler, Aliyev'in, Rusya ile ikili güvenlik anlaşması yap
maya zorlanmakta olduğunu bize göstermektedir. Diğer bir deyimle, Rus askerinin tekrar Azer
baycan'a girişi için yasal zeminler hazırlanmaktadır. Neticede Aliyev, Rusya'dan bölgeye barış 
gücü gönderilmesini her an gündeme getirebilir. Özellikle, Ermenistan'ın, tecavüzün sınırları
nı güç kullanarak değiştirmesini ve toprak işgalini hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ermenis
tan'ın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi dahil, bütün bu konular gündemde tutulmalıdır. El
bette ki konu, genel görüşmede daha detaylı olarak incelenecektir. 
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Bugün, Azerbaycan'a 400 milyar TL. civarında insanî yardım yapılmıştır. Yeter midir, de
ğil midir; bunların hepsi tartışılabilir; ama, yardım yapılmıştır, yapılmaktadır, bu yardımların 
-biraz evvel sayın arkadaşlarımın da belirttiği şekilde- kış gelmeden evvel de tamamlanması 
önem taşır. 

Taraflar arasındaki ateşkes, nitekim, 5 ekime kadar uzatılmıştır; bu desteklenmelidir, Azer
baycan'a zaman kazandırılmalıdır. Ayrıca, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından derhal 
çekilmesi konusundaki -dün olduğu gibi- müessir politika devamlı olarak izlenmelidir. Ayrıca, 
Türkiye, bugün Rusya Federasyonunun içinde bulunduğu nazik durumdan faydalanmalıdır, 
bu bir fırsattır. Ayrıca, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna girmesine karşı oldu
ğumuzu da devamlı gündemde tutmak zorundayız. Bu arada, Bağımsız Devletler Topluluğuna 
katılma kararının akabinde, Azerbaycan'ın ortak savunma sistemine girmesinin de gündemde 
olduğunu hatırlamalıyız. Bu sebepledir ki, güvenlik anlaşmasının tahakkukunun, Türkiye'nin 
güvenliği açısından bir tehdit oluşturacağını da gündemde tutmalıyız. Diğer yandan, ermeni-
leri, soruna hiçbir zaman barışçı bir çözüm bulunmasını istemediklerini de hatırlamalıyız. Bu 
yayılmacı politikanın kendilerine yükleyeceği ağır bedeller de, kendilerine hatırlatılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime burada son verirken, Doğru Yol Partisi Grubu adına Er
menistan'ın bu mütecaviz politikasını tekrar kınıyor ve Azerbaycna'da hürriyetleri, bağımsız
lıkları uğruna şehit düşenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 

Doğru Yol Partisi olarak genel görüşmenin açılmasını destekliyoruz. 
Hepinize saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 
Gruplar adına son söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen'de; buyurun. 

(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; söz
lerime başlarken, Meclisin bu görüntüsü, bu boş tablo, Hükümetin Azerbaycan'a gösterdiği 
ilginin bir görüntüsüdür; bunu üzülerek belirtmek istiyorum, bir. Herhalde sayın milletvekille
ri, 2000 olimpiyatlarının nerede yapılacağı konusundaki oylamayı canlı yayından takip edebil
mek için burada değiller ve yine herhalde bu olimpiyatlar Azerbaycan'dan daha önemlidir (!) 
(RP sıralarından alkışlar) 

Bir başka hususu da belirtmeden sözlerime başlamak istiyorum ve altını çizmek istiyo
rum: Acaba, yıllardır, "komünistler Rusya'ya; kahrolsun Rusya" diyenlerin, bugün Azerbay
can'ı işgal eden ve Azerbaycan'ın işgaline sebep olan komünist Rusya'ya o günkü gösterdikleri 
duyarlılığı bugün göstermemelerinin sebebi nedir? Acaba, Rusya'nın tehkilesi orta yerden kalktı 
mı? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün burada, Bosna-Hersek'te olduğu gibi, tarihe, mü
rekkebi kan, sayfaları siyah olarak yazıtacak Azerbaycan işgalini görüşüyoruz. Yani, Türkiye 
Hükümetinin sayesinde işgal edilen Azerbaycna'ı görüşüyoruz. 

Gönül arzu ederdi ki, bugün burada* Ermenistan'a müdahale kararı gibi tarihî bir karar 
görüşülsün; ama, maalesef, "Azerbaycan'da ne kadar insan öldü, ne kadarı işgal edildi" gibi 
konuları konuşuyoruz. , 
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Bugün Azerbaycan'ın durumu nedir? Bu konuyu benden önceki arkadaşlar da konuştu
lar: Topraklarının yüzde 23'ü işgal edilmiş; tarım ve hayvancılığın yüzde 50'si elden gitmiş, 
evsiz barksız 700 bin göçmen var... 

Sayın Başkan, ayakta konuşan arkadaşlarımızın oturmasını sağlar mısınız? 
BAŞKAN — Efendim, dikkat ediyorum; ama, iki sayın grup başkanvekili, milletvekilleri

ni, toplayıp bir şey görüştüklerine göre, herhalde çok önemli bir konu var diye sabırla bekliyo
rum ben de efendim. 

Siz buyurun efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) —- Topraklarının yüzde 23'ü işgal edilmiş, tarım ve hayvan

cılığının yüzde 50'si elden gitmiş, iç kargaşa devam ediyor, kış yaklaşıyor, 700 bin göçmen ev
siz barksız, 20 bin şehit verilmiş; içeride kargaşa, suçlamalar... Netice itibariyle şu sonuca ge
linmiştir: Türkiye sizi terk etti, Türkiye'ye güven kalmadı, Ermeni işgalinden sizi ancak Ruslar 
kurtanr fikrinin Azerbaycan'a hâkim olması, sayın hükümetlerimiz sayesinde temin edilmiş oldu. 

Azerbaycan işgal edilince, acaba Türkiye ne yaptı? Geçmişimizi şöyle bir gözden geçire
lim ve olanların muhakemesini yapalım. Bakınız, en son Kelbecer işgal edildiği zaman Azer
baycan bizden dört tane helikopter istedi ve bu dört helikopter verilmedi; ama, Ermenistan 
100 bin ton buğday istediği zaman, bu 100 bin ton buğdayın verilmesinin gerekçesini bulduk 
ve orta yere koyduk. Ben Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım Bakanına sormuştur; 'halkımız 
Ermenistan'a buğday yardımı yapılmasını istemiyor, burada da "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız 
Milletindir" diye yazıyor; madem millet Ermenistan'a buğday verilmesini istemiyor, niçin veri
yorsunuz?' dediğimizde cevap olarak "efendim, insanlığımızın gereği, Müslümanlığımızın 
gereği" dendi. 

Peki, Ermenistan'a buğday vermeye gelince insanlığınız kabarıyor, Müslümanlığınız ka
barıyor da, yaralılarını taşımak için dört tane helikopter isteyen Azerbaycanlı kardeşlerime o 
helikopterleri vermeye geldiğiniz zaman insanlığınız niye kayboluyor?!. (RP, CHP ve ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sadece Ermeniye buğday vermeye geldiği zaman mı in
sanlığınız tutuyor? Benim o kardeşlerim, yaralılarını taşımak için dört tane helikopter isteyin
ce susuyorsunuz,\insanlığınız kayboluyor; ama Ermenistan'a 100 bin ton buğday vermeye ge
lince insanlığınız kabarıyor (!).. 

Yine, Kelbecer işgal edildiği zaman burada konuşuldu ve biz "Ermenistan'a müdahale 
edelim" demiştik. SHP'nin eski Sayın Genel Başkanı Erdal İnönü burada aynen şunu söyledi
ler: "Efendim, biz Azerbaycan'ın içişlerine müdahale etmeyiz." 

Peki, güzel, Azerbaycan'ın içişlerine müdahale etmezsiniz de, Somali'nin içişlerine niye 
müdahale ettiniz?!. Çünkü, ABD'nin Somali'de 27 tane petrol kuyusu vardır; çünkü, Süveyş 
Kanalına hâkim olmak var; çünkü, oradan Körfez'i vurmak var; çünkü, Sudan'ın güneyinde 
bir Hıristiyan devlet kurma projesi var. Amerika emredince içişlerine müdahale ediyorsunuz, 
Amerika'nın arzu etmediği zaman da "biz içişlerine müdahale etmeyiz" diyorsunuz! Bu iki 
yüzlülükle nereye varacağız biz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz benim oradaki 
kardeşlerimi Ermeni'nin kucağına nasıl teslim edersiniz? 60 milyon nüfuslu Türkiye; yetmiş 
yıldır her tarafa "Bir Türk cihana bedeldir" yazısını yazacak, dünyanın beşinci büyük ordusu 
bende olacak, ondan sonra da 2,5 milyonluk Ermenistan gelecek, Azerbaycna'ı işgal edecek!.. 

Bakınız, ben geçen sene Azerbaycna'a gittim ve yetkililerle görüştüm -o zaman burada 
bütçe görüşmeleri yapılıyordu- bütün yetkililer aynen şunu söylediler: "Beyler, efendiler, 
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Türkiye bizi aldatmaktan vazgeçsin. Türkiye, beyanatlarıyla bizim yanımızda, icraatıyla Er-
meninin yanında yer alıyor. Bize yardım yapmıyor; ama, Ermeniye de yardım yapmasın. Bizim 
kadınlarımızın karnını deşen, çocuklarımızı kesen, kadınlarımızın memesini kesen ezeli ve ta
rihî düşmanımız Ermeniye gözümüzün içine baka baka yardım yapmasın. Biz Türkiye'den bu
nu istiyoruz. Heyhat, biz Türkiye'yi babamız zannettik, onlara kalbimizi teslim ettik; Türki
ye'nin bizi yönlendireceğini zannettik; ama, Türkiye bizim düşmanımız Ermeninîn yanında yer 
aldı, onun için 100 bin ton buğdayı verdi, onun için elektrikle ilgili protokolü yaptı. Bütün 
dünya Ermeniye yardım ediyor. Dağılan Rus ordusunun tanklarını 2 500 - 3 bin dolara Erme
nilere satıyorlar; Rus askerleri orada Ermenileri eğitiyor ve yönlendiriyor." Yetkililerin ifadesi 
aynen böyle ve devam ediyorlar: "Bizim ne ordumuz var, ne paramız var, ne askerimiz «var; 
bu yetmiyormuş gibi, bir de Türkiye, babamız dediğimiz Türkiye, kalbimizi teslim ettiğimiz 
Türkiye, bize yardım etmediği gibi, gözümüzün içine baka baka topraklarımızı işgal eden Er
meniye yardım etti" diyorlar. 

Sayın Dışişleri Bakanı burada konuşuyor; fakat öyle konuşuyor ki, sanki bizim köylü va
tandaşımızın dış politikadaki bildiği kadar konuşuyor; efendim orada etnik gruplar varmış; 
efendim orada farklı inançlar varmı$, bölgenin durumu karışıkmış, Türkiye'yi de etkilermiş (!).. 

Biz senden bunu istemiyoruz ki... Azerbaycna'ın işgalini nasıl önleriz; buradan bunu ko
nuşmalısın, buradan Hükümet bunu konuşmalıdır. Gidin, sorun; köylü vatandaş da diyor ki, 
"işgal edildi, oralar karışıktır, Türkiye'nin de durumu iyi değil." 

Yine aynı yetkililer şunu diyorlar: "Biz, yetmiş sene komünizmin emrinde kaldik, hükü
met nedir bilmedik. Maliye Bakanlığını kurmak istedik ye Türkiye'den bir uzman istedik; Türkiye 
üç ay sonra bize cevap verdi -ben bunlara şahidim, şuradan buradan dinlediğimiz şeyler değil-
ve üç ay sonra Türkiye Hükümetinin verdiği cevap şu oldu: Efendim, siz Dünya Bankasından 
maliye uzmanı isteyin... Önünde sonunda biz Dünya Bankasından bir uzman istedik. Dünya 
Bankası Türkiye'den daha duyarlı davrandı ve bize Müslüman Pakistan'dan bir uzman gön
derdi. Peki İngilizler, Almanlar, Fransızlar ahmak mı; onlar gelip burada yatırım yapıyorlar, 
buranın yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden istifade ediyorlar; biz Türkiye'yi davet ediyoruz, 
Türkiye buraya gelmekten çekiniyor?" 

Hani siz onlara matbaa verecektiniz, daktilo verecektiniz, hani siz orada kredi kullanıl
masıyla ilgili karar almıştınız, hani siz ulaştırmayı sağlayacaktınız?.. Sizin oradaki elçiliğiniz, 
en alt düzeyde bir elçilik, hem de tecrübesiz insanlar bulunmaktadır. Kendi gözlerimizle şahit 
olduk... Sizin beğenmediğiniz îran, orada, en üst düzeyde elçilik kurmuş, diğer ülkeler en üst 
düzeyde elçilik kurmuş; ama, siz ne yapmışsınız? Sadece gününü gün eden dış politikacıları 
atamışsınız. Zaten bizim dış politikadaki adamlarımız, "kendi adamlarımız görev başına gel
sin de, önemli değil Azerbaycan'ın işgal edilmesi".,. Yıllardır bir yanlış politika, yanlış uygula
ma, yanlış zihniyet... Beyefendiler dış ülkelerde keyiflerine bakıyorlar. Türkiye'nin oradaki po
litikasını takip edecek, vurgulayacak, oradaki olayları günü gününe değerlendirip Türk Hükü
metini uyaracak kapasiteleri olmadığı gibi, zihniyetleri de buna müsait değil. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, geçen yıl Mersin'e sandıklarla silah geldi... Refah Partisi olarak biz buradan de
dik ki, "bu sandıkları açalım." Verilen cevap çok enteresan: "Efendim, uluslararası anlaşma
lara göre beyan geçerlidir." Ee silah getiren adam, "benim sandığımda silah var" der mi? Be
yan geçerliymiş(l).. Peki, bu beyanı niye Bosna-Hersek için uygulamıyorsun, bu beyanı niye 
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Azerbaycan için uygulamıyorsun? Müslüman ülkelere yardıma geldiği zaman her türlü ambar
go uygular, Birleşmiş Milletlerin kararlarına harfiyen uyarsınız; ama, benim topraklarımdan, 
Mersin'den Ermenistan'a silah götüren sandıklan aramaya geldiği zaman, "uluslararası anlaş
malar gereği beyan yeterli, onun için arayamayız" dersiniz. • '• • 

Yine, Lübnan'dan kalkan bir uçak, Ermenistan'a silah götürüyordu. Genelkurmayımız, 
o uçağın geçişini önlemek istedi. Hükümetimiz müdahale etme kararı vermediği için, o uçak 
gözümüzün içine baka baka Ermenistan'a silah götürdü. , 

Bunlar yetmiyormuş gibi, Sayın Dışişleri Bakanımız, geçen sene Erzurum tarafında yapı
lan bir tatbikatla ilgili -sanki başka görevi yokmuş gibi- şunu söyledi: "Efendim, yapılan bu 
tatbikatın Ermenistan'a yönelik bir tarafı yoktur." . 

Sana ne yahu!.. Sen kimden yanaşın; Errheni'den yana mısın, bu milletten yana mısın? 
(RP sıralarından alkışlar) bir dış politikacıya bu yakışır mı? Yani demek istiyorsun ki, "Erme
ni, sen istediğin yerleri al, işgal et, biz sana karışmayacağız; biz, babamız Amerika'ya söz verj 

misiz, biz Butros Gali'nin emrinden çıkamayız; sen Azerbaycan'ı işgal ettiğin kadar et." Bu-
nun anlamı budur. Bir dış politikacı bunu konuşabilir mi? Böyle talihsiz bir beyanat olabilir mi? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa).— Ancak benim pasaportumla uğraşırlar. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Tabiî onlar ancak başörtüsüyle uğraşırlar, başka bir şeyle 

uğraşmazlar; küçük işlerle uğraşmaya alışmışlar. 
Bu yetmiyormuş gibi, Başbakan olmuş, Cumhurbaşkanlığı makamına oturmuş, en âli ma

kama oturmuş Sayın Demirel diyor ki, "Efendim, biz Bakü'ye giremeyiz. Ermeni'ye müdaha
le edersek, Kızılordu'yu karşımızda görürüz." 

Yahu nasıl oluyor bu; yani, yarın Ermenistan Türkiye'yi işgal edeceği zamanda mı aynı 
beyanatı vereceksin, "biz Kızılordu'yu karşımızaalamayız" diyeceksin? Hani sen büyük mil
lettin, hani sen imparatorluğun mirası üzerine oturmuştun, hani sen dünyanın beşinci büyük 
ordusuna sahiptin, hani bir Türk cihana bedeldi?! • . 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Onların tarihi 19 Mayıs ile başlar. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Yetmiş yıldır "Yurtta sulh, cihanda sulh" diye diye Azer

baycan'ı verdiniz, Kıbrıs'ı sulandırdınız, ecdadımın son kalesi olan Bosna-Hersek'i de Batılı-
lara peşkeş çektiniz. Elbette ki, bir gün tarih bunları, mürekkebi kan, kâğıdı siyah olan sayfa
larına yazacaktır. Batının utanç tablosu!.. Onları taklit edenler de, bir gün üzüleceklerdir. 
• İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hesabı biz sorarız ancak. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Onlar bize yüreklerini teslim ettiler, biz onları, Rusya'ya 
, teslim ettik! Şu anlayışa bakın; yüreklerini bize teslim eden insanları Rusya'ya teslim ediyo
ruz!.. Şu zihniyete bakın; yani, insanın tahammül etmesi mümkün değil. 

Ben şuradan sesleniyorum: Türkseniz Türklüğünüz için müdahale edin, "biz Türklük fa
lan bilmiyoruz" diyorsanız, Müslümansanız Müslümanlığınız için müdahale edin, bunu da 
yapmıyorsanız, insanlığınız için müdahale edin. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Ben şunu söyleyeyim; benim ecdadım şöyle söylüyor: "Kaçan kovalanır, kovalayan kaçırır" 
Bunlar hep kaçtılar, onun için hep kovalanıyorlar, yarın Kıbrıs'ı da aynı duruma getirecekler. 

Şimdi, Anavatan Partili arkadaşlarıma da bir şey söyleyeceğim, kusuruma bakmasınlar. 
Bu Hükümet bu yanlışları yaparken, geçmişte Anavatan Partisi ne yaptı? ANAP'lılara şunu 
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hatırlatmakta yarar görüyorum: Herhalde muhalefetteyken kahramanlık duygularınız kabarı
yor sizin. Zaten üzülünecek taraf da burası; yani, insanlar, partiler muhalefette ayn, iktidarda 
ayrı... Allah Refah Partisini korusun, inşallah, Refah Partisi, iktidarda da, muhalefette oldu
ğu gibi olur. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İnşallah. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Biz öyle arzu ediyoruz, içimizden geçen de odur; bunu 

biz, Kıbrıs'ta da göstermişiz. 
Ben bizzat Elçibey'den dinledim bunu, iki gün görüştüm Elçibey'Ie. Geçen gün de, komü

nist dönemden kalma Azerbaycanlı bir milletvekili iki gün evimde misafirdi; acıklı acıklı ko
nuştu, bunları hep bizlere anlattı. Bunları tek tek anlatmaya, tabiî, vaktimiz yok. Ruslar Ba
ku'yu işgal ettiklerinde siz iktidardaydınız, ne yaptınız? Talihsiz beyanatlar verdiniz, "bu on
ların iç meselesidir" dediniz, hatta o kadar ileri gittiniz ki, "Azerbaycan, iran'ın meselesidir" 
dediniz; şimdi kahraman kesilmeye başladınız. Bakın, Bulgaristan'daki meselede de aynı hata
yı işlediniz. 

Benim gördüğüm bir şey var; şu Meclisteki milletvekillerinin sağcısı da solcusu da memle-
ketleriniseven insanlar, çok samimî insanlar. Şurada da "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" 
yazıyor; ama, ne bunun geçerliliği'var, ne bu Meclisin geçerliliği var. (RP sıralarından alkışlar) 
Bu memleketi birileri idare ediyor yahu!.. 

Şurada oturan sağcı ve solcu milletvekillerinin hangisi, Azerbaycan'ın Ermenistan tara
fından işgaline bu kadar kayıtsız kalabilir?!. Ama, Hükümet kayıtsız kalıyor, üstelik de, onları 
destekler beyanatlar veriyor. 

ALİ KALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, Meclisi başka kimse idare etmiyor; 
bunu hatırlatmanızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sabırlı olun efendim, müdahale edeceğim; cümlesini tamamlasın... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Millî Güvenlik Kurulu kararlarında, imam-

hatiplilerden... 
BAŞKAN — Sayın Çelik, lütfen... 
Cümlenizi tamamlayın efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Hani biz Irak meselesinde de bir verip on alacaktık, Sad-

dam gidecekti?.. Saddam yerinde; Tarım Bakanlığının altına kadar adamlar keşfedebiliyorlar. 
E, bir verip on alacaktık!.. Onumuz gitti; bırakın bir verip on almayı, biz on verdik... Hayaa-
lanlarımız kullanıldı, petrol boru hattı kapalı... Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatına göre, 
yılda 30-35 trilyon lira zararımız oluyor, petrol boru hattının kapalı olmasından dolayı. Zaten 
bölgedeki olaylar da apayrı... Ondan sonra da, mevcut İktidarı tenkit ediyor ANAP'lı kardeş
lerimiz! Tenkit edin, yaptıkları yanlıştır, ne kadar tenkit ederseniz azdır; ama, siz de büyük 
hatalar yaptınız, «bunu unutmayın. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 1980'den evvel siz de yaptınız. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — ANAP'ın hatası yüzünden petrol boru hattını kapattılar, 

yıllık zararımız şu kadar. Şimdi, Londra'da toplantı yapılıyor, bütün Batılı ülkeler, Azerbay
can petrol boru hattının Ermenistan'dan geçmesine karar veriyorlar. Orada ANAP'ın kabaha
tinden dolayı zarar gördük; burada da, mevcut Koalisyonun, iki-üç başlı Koalisyonun kabaha
tinden zarar görüyoruz. Kıbrıs sulandı, Bosna-Hersek böyle... Ne olacak halimiz?.. 
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Diz, imparatorluk kurmuş ve yediyüz yıl bunu sürdürmüş bir milletin çocuklarıyız; biz, 
devlet-i âli idik; biz, okyanuslarda Haçlının gemilerini geri gönderecek kadar etkindik; biz, 
insanlık götürdük, adalet götürdük, sulh götürdük, birçok ırkı, birçok dini, birçok milleti bir 
arada yaşattık; ama, biz, bir Azerbaycan'ı koruyamıyoruz; biz, kendi içimizde huzuru sağlaya-
mıyoruz. Eğer, "yurtta sulh, cihanda sulh" mantığımız buysa, sulh olmama halimiz nasıldır, 
onu merak ediyorum ben. 

Şu anda yapılması gereken bir şey var. Tabiî, bu Hükümet Ermeni'nin saldırısını durdura
maz. Belediye başkanlığı seçimlerinden sonra, inşallah, Mecliste Hükümetin tablosu, şekli de
ğişir... Ancak, biz işbaşına gelinceye kadar, Dışişleri Bakanına söyleyeceklerim var, hiç olmaz
sa bunları yapsın... Ayın 24'ünde, Aliyev, Birleşik Devletlere gidecek ve Azerbaycan'ı bir emri
vaki ile bu Birleşik Devletler Topluluğuna dahil edecek. On gün sonra seçim var, hiç olmazsa 
seçimlere kadar, Dışişleri Bakanlığı olarak, bunu erteletin, seçimlerde bunun propagandası ya
pılsın, halk eğer bu BDT'ye dahil olmak istiyorsa, ondan sonra dahil olsunlar; ama, görüyo
ruz ki, siz de, gidiyorsunuz, orada beyanat veriyorsunuz, "efendim, onların Birleşik Devletler 
Topluluğuna dahil olması bizim Azerbaycan'la ilişkilerimizi zedelemez" diyorsunuz. Sanki AIi-
yev'in emrivakisini yerine getirmek için görevlendirilmiş bir Hükümet, bir Dışişleri Bakanlığı 
politikası var! Olur mu?., bunu önlemeniz lazım. (RP sıralarından alkışlar) 

Yetmiş yıl bu adamlara ordu kurdurtmadılar, hükümet kurdurtmadılar, şimdi de işte Ali
yev onların ordusunu davet edecek, yarın Türkiye de tehdit altında olacak. Hele hele benim 
anladığım bir şey var. Hükümet kendi ağzıyla bunu konuşuyor, televizyondan da konuşuyor, 
yıllardır da konuşuyor, "efendim, güneydoğu olaylarının arkasında Ermeni var; efendim, işte, 
ASALA şunu yaptı bunu yaptı, birçok elçimizi Öldürdü, hayatına kastetti." 

Nasıl bir mantık ki, nasıl bir vicdan ki, benim ülkemi bölmek isteyen veya bana düşman
lık besleyen Ermehiye ben yardım'yapıyorum!.. Nasıl yardım yapıyorum?!. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Kuvvetlensin diye yardım ediyor! 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Kaldı ki, Rusya'nın en zayıf olduğu bir dönemde, Türki

ye, Kafkasya meselesinde Rusya'dan çekinirse, yarın, derlenmiş, toparlanmış ve güçlenmiş bir 
Rusya karşısında, bu zihniyet, her şeyi teslim edeceğe benziyor. 

Bu yanlış politikayla sadece Azerbaycan'ı kaybetmedik, aynı zamanda Çin Şeddine kadar 
tüm Türk illerini kendi elimizle tekrar Rusya'nın yanına ittik. 

Bütün bunların ana sebebi nedir? Yıllardır izlenen ve gün geçtikçe sabıka dosyası kabaran 
Batı kültürünü, Batı politikasını taklit ettiğimiz için bu yanlışlıkların içine düştük. Nasıl kur
tuluruz? Kurtuluşumuz da, dünyayı çekilmez hale getiren bu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ergezen, süreniz doldu. Herhalde kısa bir zaman süresi içerisinde top

layabilirsiniz. 
Buyurun efendim. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Dünyayı çekilmez hale getiren bu Batı kültürünü, bu Batı 

medeniyetini sanık sandalyesine oturttuğumuz gün, insanımızın ve insanlığımızın kurtuluşu
nun ilk adımını atmış olacağız. (RP sıralarından VBravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, yıllardır yanlış yol izliyoruz. Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri kapatsak, hat
ta Hıristiyan olduğumuzu ilan etsek, Batı, bizi Osmanlı, yani Islani olarak görmeye devam 
edecektir. Bunu dikkatten kaçırmamalıyız. Tarihimizle barışmalı, öz kültürümüze dönmeli, 
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ecdadımızın tecrübelerinden ve geçmişimizden istifade etmeli, Islama da sarılmalıyız. Kork
mayın; o korktuğumuz tslam Afganistan'da Rus ordusunu gömmüş, o korktuğumuz tslam, 
Rus İmparatorluğunun yıkılmasının zeminini hazırlamıştır. O korktuğumuz tslam fikrine sa
hip olan gençler Azerbaycan'da cana can, dişe diş mücadele ederken Batı kültürünü kabulle
nen insanlar ise cepheyi terk edip kaçıyorlar, Ruslarla işbirliği yapıyorlar. 

Hemen şu hususu da belirtmekte fayda görüyorum: Bakınız, 1992'de şu Mecliste talihsiz 
bir konuşma yapıldı. 1992'de, bu kürsüden, ANAP'ın, SHP'nin, Doğru Yol sözcüleri "elimizi 
çabuk tutalım, Pakistan, tran, Suudi Arabistan buralara -yani Azerbaycan'ı kastettiler- el atı
yorlar. Allah korusun, biz gecikirsek, bu ülkeler burada lslamî çalışmaları hızlandırırlar, bura
ya İslam hâkim olur" demişlerdi; ben de bunun üzerine bir gündem dışı konuşma talebinde 
bulunmuş ve konuşmuştum. Demek ki buralarda... 

EYÜP AŞÖC (Trabzon) — Hiçbir ANAP sözcüsü böyle bir şey söylemedi. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Zabıtlara bakabilirsiniz. Ben şu anda isim vermek istemi

yorum. Gündem dışı bir konuşma aldım ve cevap verdim. (RP sıralarından alkışlar) 
Demek ki, buralarda tslam hâkim olmasın diye tepsi üstünde Rusya'ya teslim etmeyi ter

cih ettik. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, hiçbir ANAP sözcüsü böyle bir şey söylemedi. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İstikbalde en gür şada tslamın sadası olacaktır. 
BAŞKAN -— Toparlayın lütfen efendim... Toparlayın... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Tamam, toparlıyorum Sayın Başkan. Nezaketinize çok 

teşekkür ederim; bitiriyorum, bir sayfam var. 
Biz tslam devletleri topluluğu istikametinde bir çalışma yapmadığımız için -bizim yanlış

lıklarımızdan birisi buradadır- ve böylesine önemli bir tarihî fırsatı kaçırdığımız için, bu toplu
luğa üye olması gereken devletleri elimizle yabancılara teslim ettik, uyguladığımız yanlış politi
kalar sayesinde... İnşallah Azerbaycan kurtulur, inşallah Bosna-Hersek kurtulur, inşallah Kıb
rıs kurtulur. 

Ben bir cümleyi tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum: Burada "hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir" yazıyor. Millet Ermenistan'a 100 bin ton buğday verilmesini istiyor muydu is
temiyor muydu? İstemiyordu; niye verdik? Yine bu millet Azerbaycan'a 4 adet helikopter ve
rilmesini istemiyor muydu? İstiyordu... Niye dört tane helikopter vermedik? Yine bu milletin 
yüzde 85'i Ermenistan'a silahlı müdahale yapılmasını istiyor; niye müdahale etmiyoruz? De
mek ki "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" lafını hesabımıza geldiği gün kullanıyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hayır, hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin değildir. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Bu cümleden, hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. Mec

lise karşı sürçü lisan işlediysek affola. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ergezen. 
Gerçi bir özür dilediniz; ama, biraz önce sayın milletvekillerinin itiraz ettiği ve konuşma

nız arasında geçen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin idaresi konusunda, "acaba Meclisin dı
şında bizi başkaları mı idare ediyor, Meclisi başkaları mı idare ediyor?" şeklinde algıladığım 
bir cümleniz var. Haklı olarak, sayın milletvekilleri de bunun, Meclisin manevî şahsiyetine bir 
tahkir olarak alınabileceğini ifade ettiler. 
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Şimdi, ben son söylediğiniz cümleden hareketle, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin ol
duğunu ve bu çatıda tecelli ettiğini sizin de kabul ettiğiniz, sadece, cümlenizin, maksadınızı 
aşan bir şekliyle, Meclisin aldığı kararları uygulamayan bir idareden bahsetmek istediğiniz şek
linde algıladım. Öyle mi efendim? 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Hayır efendim, öyle değil. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hayır, milletin değildir. 

BAŞKAN— Bir dakika Sayın Çelik, bir dakika... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ederim bu açıklamanızdan dolayı. 

Sizin ifade ettiğiniz anlamda değil. Bu Meclis Azerbaycan'a dört tane değil dört yüz tane 
helikopter verilmesinden yanadır, ama bu konu Meclise getirilmemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bu şekilde tavzih etmiş oldunuz. (RP sıralarından 
alkışlar) ^ 

Sayın milletvekillerinin bir itirazı var mı efendim?.. 
Teşekkür ederim arkadaşlar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yerimden bir hususu belirtmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma nedeniyle söz istediğinizi işaret ettiniz; konuşmalar bittikten sonra 
değerlendireceğim efendim. Lütfen... Aynı şeyi Sayın Bakan için de yaptım efendim. Konuş
maların insicamını lütfen bozmayalım, ben size söz vereceğim; ister yerinizden, isterseniz kür
süden konuşursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, söz sırası önerge sahiplerindedir. İlk sözü Sayın Muhsin Ya-
zıcıoğlu istediler. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, konuşmacıların konuşmaları bitmeden çalışma süremizin 
dolması ihtimali vardır. Bu genel görüşmelerin öngörüşmesinin bitimine kadar çalışma süre
mizin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Te
şekkür ederim. 

Sayın Yazıcıoğlü, buyurun; süreniz ip dakikadır. 

MUHSİN YAZICIOĞLÜ (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. v 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan dış siyasetimizle 
ilgili ve dış siyasetimizin de en önemli unsurlarından biri olan Azerbaycan politikamızla alaka
lı olarak, bugün, görüşlerimizi aktarabilme ve tartışabilme fırsatı bulmuş oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye 2()00'li yılların eşiğindeyken, etrafında meydana gelen ha
diselerle, tarihimiz ve talihimiz bize çok önemli fırsatlar bahsetmiştir. Bu fırsatlar, Türkiye'nin 
etrafında oluşan zayıf halka münasebetiyle ve yeniden şekillenen dünyada Türkiyemizi önemli 
bir ağırlık merkezi haline getirme imkânını ortaya koymuştur. Ancak, ne yazıktır ki, gelenek
selleşmiş olan Dışişlerimizin siyasî anlayışı hantallaşmış; gelişmeleri takip edemeyen, değişimi 
yakalayamayan, statükocu ve soğuk savaş döneminden kalan siyasî kadrolarımızın politik an
layışları yüzünden bu fırsatlar büyük ölçüde elden kaçırılmıştır. 

Türkiye çevresindeki olaylar değerlendirildiği zaman görülecektir ki, Bosna'dan Kafkas
lara ve Ortadoğu'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyada, tarihî birliğimiz, kader birliğimiz, 
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manevî değerlerimiz olabildiğince kucaklayabileceğimiz bir alanı bize bahşetmektedir. Bu ge
lişmeler, yeniden şekillenen dünyada, Türkiye'yi, lider bir ülke konumuna doğru zorla itmek
tedir. Ancak, çok kısa bir sürede önümüzdeki bu fırsatlar kaçırılmıştır. Bu fırsatı kaçıran, mevcut 
siyasî iktidardır. Bizi Asya'ya açacak en Önemli kapı olan Azerbaycan, hem jeopolitik ve stra
tejik konumu ve hem de inanç ve değerlerimiz itibariyle kucaklaşmamız gereken kardeşlerimi
zin yaşadığı bir ülke olması dolayısıyla, bizi direkt ilgilendiren bir ülkeydi; ama, Türkiye'de 
dış politika hiçbir zaman millî; bir strateji takip etmediği için, öncelikle "Amerika Birleşik Dev
letleri, Batı ve Rusya ne der ne demez", ondan sonra "milletimiz ne der ne demez" diye değer
lendirildiği için, en son söylenen milletimiz olduğundan dolayı, önümüzdeki bu önemli kapı 
kapatılmıştır. 

Türkiye'de milletimiz, Azerbaycan politikasıyla ve dağılan Sovyetler Birliği'nden sonraki 
açılan Türk dünyasıyla ilgili olarak, İktidardan, kararlı, yiğit, başı dik, onurlu bir siyaset izle
mesini istemektedir; ama, İktidar, bunun daima tersini yapmıştır. Azerbaycan'a üç helikopteri 
veremeyen Türkiye, Ermenistan'a buğday yardımı yapmıştır. "Neden yaptınız?" diye sorunca, 
bunu insanlık adına yaptıklarını ifade etmişlerdir; ama Azerbaycan'da insanlık hakları, de
mokrasi tamamen çiğnenirken, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin toprakları işgal edilirken, 
Türkiye, kendine yakışan onurlu tavrı ortaya koyamamıştır. 

Bütün bu gelişmeler karşısında yetkililerimiz, "biz dünyayla beraber hareket ederiz, Azer
baycan'a müdahale edersek iç işlerine karışmış oluruz; Ermenistan'a müdahale edersek, karşı
mıza Kızılordu çıkar" deme bahtsızlığını göstermişlerdir. Azerbaycan'daki en son gelişmeler 
karşısında, Türkiye'nin çaresiz gibi gösterilmesinin sebebi de dış politika anlayışı ve Türkiye'yi 
idare edenlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız "eğer sokak politikalarıyla meselelere yaklaşırsak, sonunda bu
nun cezasını sokaktaki çeker" diyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri, hiçbir za
man Türkiye'yi maceraya sürüklemek gibi bir niyet içerisinde değildir; anla, eğer Anadolu'da 
rahat oturmak istiyorsak, o zaman, Türkiye Bosna'da olmak mecburiyetinde, Kafkaslarda ol
mak mecburiyetinde, Ortadoğu'da olmak mecburiyetindedir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Osmanlı yıkılırken Düyunu Umumiyeyle maliyesine el konulduğu dönemin o zor şartla
rında bile Osmanlının donanması Yemen'de vardı, Kafkaslarda Osmanlı vdrdı.,Galiçya'da, Trab-
lusgarp'ta da Osmanlı vardı. Neden vardı? İstanbul'da rahat oturmak için vardı; buna mec
burdu. Bu Anadolu, üzerinde, hiçbir zaman güçsüz olan bir devleti yaşatmamıştır. O halde, 
Türkiye'yi idare edenler, konjonktürün gerektirdiği şekilde, millî bir siyaset izlemek zorundadır. 

Azerbaycan'ın, 3,5 milyonluk Ermenistan karşısında düştüğü zor durumun büyük ölçüde 
sebebi, Türkiye'yi idare eden İktidardır. Neden sebebi odur? Çünkü, biz dünyayla beraber ha
reket edeceğimizi ilan ettiğimiz zaman, dünya, Azerbaycan'la beraber değildir, dünya, Erme
nistan'la beraberdir. O halde, hiçbir zaman Ermenistan'a müdahale edilmeyecek demektir ve 
Türkiye de Ermenistan'a karşı sessiz kalacak demektir. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Teslimiyetçi dış politika... 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Dolayısıyla, Türkiye'nin, Ermenistan'a müdaha

le etmeyeceğini ye karşısına Kızılordunun çıkacağını ifade etmesi, Türkiye'yi hiçbir şey yapa
mayacağı gibi bir sonuca getirmiştir. Sonuçta, kendisine büyük sevgi besleyen demokratik yol
dan, seçimle iktidara gelmiş olan Elçibey'in zor duruma düşürülmesinden sonra, Aliyev'le be
raber Azerbaycan'ın tekrar Bağımsız Devletler Topluluğuna geçmesi kararı alındıktan itibaren, 
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Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Clinton'a bir mektup yazıyor, "Azerbaycan Rusya'nın eline 
düşüyor" diyor. "Günaydın" diyoruz!.. Günaydın! Azerbaycan'ın, Sovyetler Birliğinden ken-

„ di iradesiyle koptuktan sonra, tekrar bu macerayla Rusya'nın kucağına itilmek istendiğini her
kes tespit ederken, Türkiye, bununla ilgili kararlı bir politika ortaya koyamamıştır, 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çok ayıp ediyoruz, çpk ayıp... 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Türk devlet geleneğinde hiçbir devlet adamı, kom

şusu bir ülkenin silahlı kuvvetlerinden korktuğunu tarih boyu söylememiştir; bu talihsizlik cum
huriyet döneminde yalnızca bizim Cumhurbaşkanımıza düşmüştür. (BBP, RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) O sebeple, şu anda Azerbaycan'ın tekrar getirildiği durum şudur: Azerbay
can'da meşru bir cumhurbaşkanı seçimle işbaşına gelmiştir. Elçibey... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, son cümlelerinizi alayım; süreniz doldu. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Türkiye, vermiş olduğu vaatlerini yerine getire

memekle, burada demokratik yolla iktidara gelmiş olan idarecileri zor durumda bırakmış, bi
linçli şekilde, demokratik yollarla gelmiş olan İktidar bertaraf edilmiş, darbeyle yeni bir ikti
dar işbaşına gelmiştir. Bunun karşısında, Türkiye'nin izlemesi gereken tutum, ne Aliyev ne El
çibey meselesidir. Türkiye'nin tutumu, demokratik anlayışı nedeniyle, halkın iradesiyle gelmiş 
olan bir iktidara sahip çıkmak şeklinde olmalıydı, ama, Türkiye bunu yapamamıştır. Dolayı
sıyla, bilinçli şekilde, Azerbaycan'ın yeniden Bağımsız Devletler Topluluğuna itilmesine sebep 
olunmuştur. 

Azerbaycan bu noktaya geldikten sonra, Avusturya, Rusya ve Prusya arasında 1815 yılın
da imzalanmış olan mukaddes ittifak'ta olduğu gibi, yani tabandan gelen sesleri birleşerek bas
tırmak ve diktatör rejimleri devam ettirmek isteyen mukaddes ittifakta olduğu gibi, Rusya'nın 
dağılışıyla beraber de, Bağımsız Devletler Topluluğu, tabandan gelen sesleri bastırmak için ku
rulmuştur. İşte, buna başkaldıran Azerbaycan da, birleşilerek cezalandırılmıştır. Türkiye, bu 
cezalandırma hareketine ön ayak olmuştur ve sonunda bu noktaya gelince de referandumu tavsiye 
etmiştir. Sonuçta, Azerbaycan, demokratik usullerle gelmiş olduğu noktadan, tekrar antide
mokratik usullerle idare edilen bir ülke durumuna getirilmiştir. Azerbaycan yönetimine demok
ratik usullerle gelmiş olan bir iktidar şu anda antidemokratik yollarla uzaklaştırılmakta. Bir
leşmiş Milletler üyesi olan bir ülkenin toprakları işgal edilmektedir. 

Bunlar karşısında Türkiye, demokratik yollarla gelmiş olana sahip çıkmalı ve Birleşmiş 
Milletler üyesi bir ülkenin topraklarının işgaline karşı kararlı ve bölgesinde istikrar unsuru ola
cak bir ülke durumunda kalarak müdahale etmelidir diyoruz. Bunu iç işlerine müdahale et
mek anlamında ifade etmiyorum. Bu sebeple, Rusya'daki son gelişmeyi de dikkate alarak, Türkiye 
için yeni bir fırsat doğmuştur. Rusya zayıflarken, Türkiye, belli bir noktada yeni imkânlara 
kavuşmuştur. Eğer gelecek nesillerimizin güvenlik içerisinde yaşamasını, bölgemizde barışın 
ve sükûnetin hâkim olmasını ve Anadolu'da rahat oturmamızı istiyorsak, tek başına çözümü 
olarak Rusya'nın burada yeniden söz sahibi olmasına mani olmak zorundayız. 

Dışişlerimiz, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna giriş kararı alması ve en son 
Rusya gezisini yapıp geldikten ve Kafkaslar politikamızı İran ve Rusya'ya ihale ettikten sonra 
rahatlamış gibi gözükmektedir. İşte bu sebeple, önümüzdeki dönemi iyi görmemekteyiz. Türkiye, 
şu andaki fırsattan da yararlanarak birtakım yaptırımları ortaya koyabilme şansını yakalamış
tır. Kapatılan Azerbaycan kapımızın kilitlenmeden tekrar açılmasını istiyorsak, Türkiye, 

— 110 — 



T.B.M.M. B : 7 23 . 9 . 1993 0 : 1 

millî bir dış siyaset izlemeli, her türlü müdahaleyi göze almalı ve Rusya'yı tek başına bu bölge
de çözücü durumuna gelmekten alıkoymalıdır. 

Azerbaycan'a karşı kardeşliğimizin gereği olarak ve Türkiye olarak, demokratik olmayan 
yönetimlere karşı, demokratik usullerle gelen yönetimlere tercih koymamız gerektiğini tekrar 
ifade ederek bugün öngörüşmesini yaptığımız Azerbaycan politikasıyla ilgili genel görüşmenin 
açılmasını bu bakımlardan faydalı buluyor ve ilerideki görüşlerimizi o safhada anlatmak üzere 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Söz sırası Sayın Muharrem Şemsek'in. 
Buyurun Sayın Şemsek. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) —.Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öngörüşmele-
rine başladığımız, Azerbaycan'daki gelişmelerle, Türkiye olarak alınması gereken tedbirler ko
nusundaki genel görüşmeyle ilgili olarak huzurunuzdayım. Bu vesileyle, 19 uncu Dönem Üçüncü 
Yasama Yılının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan, tarihi boyunca, Türkiye Cumhuriyeti için çok büyük 
fedakârlıklara razı olmuş bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı için, 1918'de elde 
ettiği kendi istiklalini, Türkiye yararına, Türkiye faydasına feda etmiş olan bir cumhuriyettir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte, Azerbaycan Cumhuriyeti iki yıl önce, Mayıs 
1991'de yeniden bağımsızlığını ilan etmiş, Kasım 1991'de Türkiye tarafından tanınmış, bu ara
da 21 Ekim 1991'de Ermenilerin, Karabağ'ı işgali olayıyla, bilahara da başka yerleri işgal etme 
olaylarıyla karşılaşarak bugünlere gelmiştir. 

21 inci asrın eşiğinde bulunduğumuz şu günlerde milletler arasındaki mücadele amansız 
bir şekilde devam etmektedir. 

Bu mücadelede, Türk Milletinin varlığından rahatsız olmayan devlet âdeta çok azdır; Türk
iye, âdeta düşmanlıklar çemberiyle çevrilmiş durumdadır. Türkiye'yi samimî olarak isteyen, 
Türkiye'ye samimî olarak yakınlık duyan, Türkiye ile dilde, fikirde, işte birliği arzulayan soy
daşlarımızın ve dindaşlarımızın gözünde Türkiye'yi küçük düşürmek isteyenler, senaryolarını 
bugünlerde çok iyi hazırlamış görünmektedirler. 

Asya ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde yaşayan Müslüman Türk toplulukları ve Türk dev
letlerine topyekûn bir saldırı söz konusudur. Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını ta
rih bize göstermiş durumdadır. Beynelmilel komünizmin merkezi ve yeryüzünün en azgın ca
navarı durumunda olan Rusya'nın çözülmesinden sonra, bağımsızlıklarını ilan eden Türk cum
huriyetleri, tekrar aynı canavarın pençesi altına itilmek durumundadır. Henüz yeni kurulmuş, 
temel insanî değerleri bile öğrenememiş bu ülkelere Türkiye çok ciddî şekilde yardımda bulun
malıdır. 

" Azerbaycan, önce, 1990 yılında Kızılordu tankları tarafından çiğnenmiş durumda idi ve 
katliama maruz bırakılmıştı. Sonra, Azerbaycan'a bağlı özerk bölge olan Karabağ, Ermeniler
ce işgal edildi, daha sonra, Azerbaycan topraklarının bir kısmı yine Ermenistan tarafından da
ha da ele alındı. Moskova destekli bir ihtilal gerçekleştirildi. En sonunda da, Azerbaycan, Rus 
liderliğindeki Bağımsız Devletler Topluluğuna sokuldu. 
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Sayın milletvekilleri, bu gelişmelerle, adım adım, göz göre göre bu vahim sona doğru gi
den süreç içinde, Birleşmiş Milletler üyesi, bağımsız, kardeş, soydaş ve dindaş Azerbaycan Cum
huriyeti için, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Türk 
Devleti olarak, hür dünya olarak yapılabilenlere rağmen netice ortadadır. Hükümet ve devlet 
yetkilileri, Azerbaycan konusunda bir dizi görüşler ortaya koymuştur. Rus tanklarının 1990 
yılında kanlı bir şekilde Bakü'ye girmesinin, o ülkenin iç meselesi olduğu; Ermeni saldırıları
nın yoğun olarak başladığı günlerde, Türkiye'nin bu meselelere karışmayacağı; Ermenilere, in
sanî yardım adı altında, kara ve havayoluyla Türkiye üzerinden meçhul emtia nakli, elektrik 
satışı gibi, görüş ye uygulamalar olmuştur. 

Bunun dışında, demokratik usullerle işbaşına gelen meşru yönetime karşı girilen ihtilal 
karşısında da "mühür kimdeyse Süleyman odur" anlayışı benimsenmiştir. Azerbaycan'da de
mokrasinin yok edilişine ve nihayet Azerbaycan'ı, Rusya'nın kucağına düşürme işlerine seyirci 
kalınmış, Azerbaycan da "denize düşen yılana sarılır" misali, Bağımsız Devletler Topluluğuna 
girmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün geçmişteki gelişmeleri aklıselimle, histen uzak şekilde değ-
retendirerek, gelecekte yapılacak olanı bulmamız gereken'bir noktadayız. Azerbaycan'ın Er
meniler tarafından işgal edilmesi olayının arkasındaki sebepleri gerçek şekilde tahlil etmek la
zımdır. Bunu yapmazsak, Türkiye'nin yapması gerekenleri doğru tespit'edemeyiz. Çağımızda 
emparyalizm, artık, bir insanlık suçu olarak değerlendirilmektedir. Bu gerçeğe rağmen, bugün 
Kafkaslardaki olaylarda Çar emperyalizminin, Rus yayılmacılığının bulunduğu gerçeğini gör
mezlikten gelemeyiz. Rusya'da, aklıselim sahibi yöneticilerin yanında, Çar emperyalizmi sev
dasından vazgeçmeyen unsurlar hâlâ etkili durumdadırlar. Bu yönüyle, Ermenilerin, Azerbay
can'ı işgalinin arkasında Rusya'nın olduğunu gerçek bir tespit olarak söylemek durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızın, bugünkü şartları içinde, Türkiye'mizin, Rusya ile iyi iliş
kiler içinde bulunması doğaldır, normaldir, bu, iki ülkenin de yararınadır. Ancak, bu ilişkiler
de, mütekabiliyet ilkesi, içişlere karışmama ilkesi, tarafların eşit şartlarda, eşit haklarla hareket 
etmesi ilkesi,' Birleşmiş Milletler anlaşmasına riayet, insan haklarına saygı, hukukun üstünlü
ğü ve demokrasi gibi ilkelerin esas alınmasını Türkiye sağlamak durumundadır. 

Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna girmesi kararı ve bunun önlenememesi, 
hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin millî.çıkarları bakımından çok yanlış bir netice olmuş
tur. Bunun, ileride, bölge ülkelerine ve hür dünyaya ne kadar zararı olacağını hep beraber gö
receğiz. * ' -. 

Ermeniler, yıllardır "Büyük Ermenistan" sevdasını gütmüşlerdir. Ermenistan Parlamen
tosunda alınan bir karara göre, Ermeniler, önce Karabağ'ı, sonra Nahçivan'ı, daha sonra da 
Türkiye'nin doğusundaki 7 vilayeti almak suretiyle, denizden denize büyük Ermenistan'ı ku
racağını açıkça ilan etmektedir. 

. Uluslararası hukukun ihlali bakımından, bugün, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ı işgaliyle, 
Irak'ın, Kuveyt'i işgali arasında bir fark bulunmamasına rağmen, özellikle hür dünyanın, Batı 
dünyasının, bu iki olay karşısındaki ikili uygulaması, çifte standardı da dikkat çekici bir du
rumdur. 

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ı işgali, açık bir uluslararası hukuk ihlalidir; Ermenistan'ın, 
Azerbaycan'ı işgali, bölge barışını ciddî şekilde tehdit etmektedir. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ı 
işgali, Türkiye'nin güvenliğini de tehlikeye sokmuştur. 

_ m'—' ; 
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Bu şartlar altında, Türkiye, uluslararası hukukun tesisi, bozulmuş olan bölge barışının 
temini ve tehlikeye sokulmuş olan Türkiye'nin güvenliğini teminat altına almak için, uluslara-
rası hukukun kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, Azerbaycan'a, askerî mü
dahale de dahil, her türlü müdahaleyi yapmak suretiyle kendi güvenliğini teminat altına almak 
durumundadır. 

Azerbaycan, Türkiye için millî bir davadır. Bu bakımdan, bu meseleyi iç politika malze
mesi yapmadan, millî bir mutabakat anlayışıyla ele alarak, partiler üstü bir politika güdülme-
lidir. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuz, eğer uygun görürlerse, bütün 
partilerimizin ittifakıyla, derhal bir Azerbaycan bildirisi yayınlamalı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görüşü olarak dünyaya duyurmalıdır. 

Türkiye, gerçekçi, ilmî, millî, kültür temeline dayanan, Türkiye'nin menfaatlarım koruya
cak daha aktif bir politika gütmelidir. 

Bugün, Azerbaycan'da, Halk Cephesi yöneticileri başta olmak üzere, demokrasi yanlısı 
yetişmiş birçok Azerbaycan önderleri tutuklanmaktadır. Türkiye'nin, Azerbaycan'daki demok
rasiyi benimsemiş olan bu insanlara yapılan haksızlıkları... (Mikrofon otomatik cihaz tarafın
dan kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, vaktiniz doldu. Size biraz süre tanıyorum, lütfen sözlerinizi 
toparlayın efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — ... önleyici tedbirleri de acilen almasında büyük 
fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, biz, bir grup milletvekiliyle 6.4.1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bir müracaatta bulunduk. O zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına yaptığımız müracaatta, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Hükümete, gerektiğin
de kullanılmak üzere, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanma 
yetkisi verilmesini talep ettik; ancak, Meclis Başkanlığı İçtüzük ve çeşitli hukuk gerekçelerini 
öne sürerek, İçtüzükte ve mevzuatımızda bulunmamasına rağmen, dilekçemizi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine getirmedi. 

Bir grup milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız müracaat, eğer o gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine gelmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de, gerektiğinde kullaml
mak üzere, Hükümete, Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanma iznini o zaman vermiş olsaydı, ümit 
ve tahmin ediyorum, Azerbaycan bugünkü noktaya gelmezdi. 

Esasla ilgili düşüncelerimizi genel görüşmenin yapıldığı birleşimde söylemek üzere; sözle
rimi burada bağlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN ••— Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Değerli milletvekilleri, genel görüşmenin öngörüşmesi üzerinde gruplar ve önerge sahip
lerinin sözleri tamamlanmıştır. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR ' 

7. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin 
kendisine affolunması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Oylamaya geçmeden önce, Sayın Dışişleri Bakanının, konuşmaların başında 
bir söz talebi olmuştur. Sayın Bakan, Sayın Başbakanın Rusya seyahati sırasında, "Azerbay
can'a Rus askeri gidebilir" şeldinde bir ifade kullanmadığını ve kendilerinin de "ikinci bir 
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Kıbrıs mı meydana getirelim?" şeklinde bir ifadeleri olmadığını yerlerinden açıkladılar; ayrı
ca, millî menfaatlerimiz açısından ve Yüce Meclisin yanlış bilgilendirilmemesi açısından, bu 
konuyu, Meclis kürsüsünden, sayın milletvekillerine izah etmek istediklerini bildirdiler. Bu ne
denlerle, yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan çok teşekkür edi
yorum. Amacım, yeni bir sataşmaya meydan vermek değildir. Zaten konuşmamda da, Hükü
met olarak, görüşme açılmasını kabul ettiğimiz için çok fazla ayrıntıya girmedim; fakat görüş
melerde, gördüm ki, tümüyle her şey konuşuldu; genel görüşme açıldığı zaman ne konuşulaca
ğını da merak ediyorum... 

Tabiî, siyasî partilerin bazı konularda farklı görüşleri ifade etmeleri doğaldır; ona da bir 
şey demiyorum ve saygıyla karşılıyorum. Bazı konulara katılmak mümkün değil, onu da be
lirtmek istiyorum. Örneğin, biz, sanki, Azerbaycan Parlamentosuna gideceğiz, "niçin böyle 
oy kullandınız; bu, Anayasanıza uygun değildir" diyecekmişiz anlamında bazı görüşler oldu. 
Sayın Aşık, "Parlamentolarında alınan bu karar uygun değil, çoğunluk yoktu" dediler. Bunu 
düzeltmek lazım. Bunun kararını Türk Parlamentosu veya Hükümeti verecekse p başka bir 
olaydır. Bunun kararını verecek olan Azerbaycan'dır. Bir kere, Azerbaycan'ın bağımsız, ege
men bir devlet olduğunu kabul edelim. Azerbaycan'a haksızlık etmeyelim. Yani, gidip de, Azer
baycan Meclisinin aldığı karara "siz bu kararı Anayasaya uygun mu aldınız, gelin bakalım, 
üçte iki çoğunluğunuz var mıdır?" demeye ne benim ne de başkasının hakkı yoktur. Bunu dü
zeltmek istiyorum. 

"İkinci bir Kıbrıs mı olalım?" sözlerine gelince: Değerli arkadaşlarım, bir cümle alınarak 
eleştiri yapılmaz dış politikada. Ben böyle bir cümleyi, bu amaçla kullanmadım. Bir kokteyl
de, ayaküstü -beyanat falan da vermiş değilim- bir gazeteci bana şunu sordu: "Sayın Bakan, 
Kıbrıs'a gittiğimiz gibi, niçin buraya da Silahlı Kuvvetler gitmiyor?" Ben de, "Burası ikinci 
bir Kıbrıs değil çünkü. Uluslararası antlaşmalara göre, bizim Kıbrıs'a gitme hakkımız vardır" 
dedim. Bu cümle, döndü dolaştı, bu şekilde anlam kazandı. Bunu, burada birkaç defa daha 
izah etmeme rağmen yine de kullanılıyor. Bu yanlıştır, bunu düzeltmek için söylüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Aşık "Azerbaycan'a kredi kullandırılmamıştır" 
cümlesini kullandı. Bu, Türkiye'ye haksızlıktır ve yanlıştır. Açılan 350 milyon dolarlık Exim-
bank kredisi iki şekilde kullanılır, bunu bir başka ülke için değiştiremezsiniz; ya Türkiye'den 
mal alacaksınız, ya da Türk ve Azerî firmaların projesine kredi vereceksiniz. Azerbaycan'ın 
önceki yönetiminde bir sayın başbakan Türkiye'ye sitem etmiştir. Ben bunu burada bir defa 
daha söyledim. Belki bunu size de söylemişlerdir. Niçin sitem etmiştir? -Değerli arkadaşlarım, 
buna eğer Meclis "evet" diyorsa Eximbankın kararını değiştirmek lazım- bir Alman firması, 
bir Azerbaycan firmasıyla Azerbaycan'da yatırım yapacak, Almanya hiç kredi götürmeyecek 
ve o dönemin sayın başbakanı bize başvurarak, "Türkiye buna kredi versin" diyecek! Bu müm
kün değil. Yani, Türk Eximbankın, oradaki bir sayın başbakan istedi diye, bir Alman firması
nın yapacağı bir yatırıma kredi vermesi mümkün değildir. Ben bunun hangi firma olduğunu 
biliyorum, bunu Meclise de açıkladım. Onun için, "kredi kullandırılmamıştır" diye bir olay 
yok. Azerbaycan bize mal listesi verecek, proje kredi listesi verecek, buna göre işlem yapılacak. 
Azerbaycan'ın kendi yetkilileri bana "burada bizim kusurumuz vardır; size, iç meselemizden 
dolayı liste yeremedik. Şimdi bunları hızlandırarak vereceğiz, kullanacağız" dediler. O nedenle, 
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"kullandırılmamıştır" lcelimesinden "Hükümet kullandırmamıştır" anlamı çıkıyor; bu doğ
ru değildir. 
• "Türkiye'nin isteği veya tavsiyesiyle referandum yapıldı" dendi. Burada da yanlış anlama 
var, öncelikle, Sayın Ebulfeyz Elçibey'le görüşüldüğünde, bizim Müsteşara "ben Azerbaycan'da 
sorun yaratmak istemiyorum. Benim için Azerbaycan'ın birliği ve bütünlüğü önemlidir. Hiç
bir şeyde fazla da gözüm yoktur; ama, bunun usulüyle yapılması lazım, örneğin, referandum 
olabilir. Referandum yapılarak veya seçimle bu işin olması lazım" diyen kendisidir. Bunun üze
rine, sorduklarında da, biz "yaparsanız sizin bileceğiniz bir iştir; ama, meşrutiyetten ve de
mokrasiden ayrılmayın" dedik. 

O nedenle, şimdi, bugün Azerbaycan'a hizmet etmek istiyorsak, birlik beraberlik istiyor
sak, geçmişe dönerek "sen böyle yaptın, ben böyle yaptım; senin Anayasan bunu dedi, benim 
Anayasam bunu dedi" demekle bir yere varamayız, önümüze bakalım ve Azerbaycan'ın bu 
sıkıntıdan kurtulması için gelin, hep beraber bunlara yardımcı olalım. "Sen böyle yaptın, Ba
ku'ya tanklar geldi, çocuklar çiğnendi; neredeydiniz?" demekle bir yere varacaksak, bunları 
tartışalım; ama, bir yere varamayız. Gelin, bu noktadan sonra ne yapabiliriz; onları konuşalım. 

"700 bin kişi göçmen" denildi. Bunlan, Hükümetin ve Türkiye'nin ulusal yararı bakı
mından yanlış algılanacağı için söylüyorum. Yine "2 bin çadır" denildi. 

Ben konuşmamda arz ettim: Kızılay Genel Müdürünü de beraber götürdük. "Ne kadar 
istiyorsunuz? Yer gösterin; her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedik. Kendileriyle orada bir 
gün boyunca görüştüler ve Kızılay Genel Müdürü "Bizden şimdilik bu kadar istiyorlar" dedi. 
Onlar bu kadar istiyorlarsa, ben zorla daha fazla vermeyi nasıl önerebilirim? Kendilerinin iste
ği bu kadardır. Yeri belirterek, her şeyi belirterek, onların isteği olduğu gibi yerine getirilmiştir. 
Burada da bir yanlış anlama vardır, düzeltmek istiyorum. 

"Ermenistan'a yardım yapıldı, Azerbaycan'a yapılmadı" deniyor. 
tnsaf, değerli arkadaşlarım; yapmayın, yapmayalım bunu!.. Yarın siz iktidar olursunuz, 

başkası olur... Burada, kalkıp "Ermenistan'a yardım yapıldı, Azerbaycan'a yapılmadı" deme
yin. Sayın Kilercioğlu da söyledi; 400 milyarlık hibe verildi, 350 milyon dolarlık kredi açıldı. 
Ermenistan'a, geri alınmayan bir tek kuruşluk bir şey verilmemiştir. 50 bin ton dolayında buğ
day ödünç verilmiştir, parası tümüyle kuruşu kuruşuna alınmıştır, faiziyle beraber alınmıştır. 
Şimdi, bu, bir yardımsa... Ben o zaman da açıkladım; bu, insanî bir destektir. Gerçek buyken 
"birine yapıldı, diğerine yapılmadı" demeyin; İnsaf! Mümkün değil... 

Daha önemli bir yanlışı düzeltmek istiyorum: Sayın Başbakanın Rusya'daki görüşmele
rinde ben yanındaydım. Burada, kalkıp da işte, "Rusya'yı davet etti, Rus Ordusu oraya davet 
ediliyor; biz de gidelim" dendi. 

Böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Başbakanın söylediği şudur -o sırada bizim de bilgi
miz var, enformasyon var; Rusya'nın birtakım anlaşmalarla, gözlemci veya denetimci adıyla, 
şu veya bu adla, oraya daha fazla müdahalesinin bilgisi var bizde- dendi ki, "Bunu yapamazsı
nız, tek başımza gidemezsiniz; dünyayla beraber gitmeniz lazım. Eğer gitmek gerekiyorsa, Minsk 
grubuyla beraber gitmeniz lazım. Minsk grubunda biz de varız, bölge ülkesi olarak varız. Tek 
başınıza gitmeniz yanlıştır. Buna biz de karşı çıkarız, bütün dünya da karşı çıkar." 

Bu söz, döndü dolaştı, kürsüde "Sayın Başbakan davet etti" ye dönüştü. Tam tersine, 
böyle bir şey olduğu zaman, buna karşı çıkılacağı şeklindedir ve "hiçbir şekilde tek başına 
kimse oraya gitmemelidir, bu yanlış olur" denilmiştir, alınan bilgiler üzerine, eğer g(»zlemci 
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ya da denetimci adıyla veya başka bir adla oraya gidilecekse, bunun birlikte yapılması lazım 
ve bu sorunun çözümünü birlikte bulmamız lazımdır. 

Yine Sayın Başkanın müsamahasına ve hoşgörüsüne sığınarak şunu söylemek istiyorum 
-Bunlar Türkiye bakımından önemli olduğu için söylüyorum, diğerleri genel görüşmenin mü
zakereleri sırasında görüşülecektir- dendi ki: "Rusya ile boru hattı konusunda pazarlık yapıldı" 

Burada, bu konuyu çok daha iyi bilen değerli arkadaşlarım var. Rusya ile, Azerbaycan 
petrol boru hattının pazarlığı yapılmamıştır. Değerli arkadaşlarım, şu anda, Kazakistan'ın Tengiz 
Bölgesinden Kazakistan petrolü ve bir miktar Rus petrolü Karadeniz'in Novorossisk limanına 
geliyor ve daha gelmeye devam edecek boru hattı var, tamirini bitiriyorlar. Yani, bunun Azer
baycan petrolüyle ilgisi yok. Onların kafalarında düşündükleri şu : Halen Kazakistan'ın Ten
giz Bölgesinden gelen ve belki Sibirya'dan gelen Rus petrolü, Karadeniz'in Novorossisk Lima
nına, günde 50 bin varilden başlayıp artarak gelmesi... Bu, öyle Azerbaycan petrol boru hattı
nın pazarlığı falan değildir. Rusya'ya söylenen şudur: "biz, İstanbul Boğazından, önümüzde
ki dönemde petrol taşınmasına müsaade edecek durumda değiliz," Onların düşündükleri,' Mont
rö Antlaşmasına göre, serbest geçiş hakkı da vardır, hiçbir şekilde geçiş hakkını engelleyemez
siniz; ancak dolaylı önlemler alabilirsiniz. Rusya'ya açıklıkla şu söylenmiştir; "Siz, önümüz
deki dönemde, gerek bu petrolü, gerek daha sonra artabilecek olan Kazakistan ya da Türkme
nistan petrolünü boğazlardan geçiremezsiniz. 10,5 milyon nüfusa ulaşacak olan istanbul'un 
güvenliği için buna müsaade edemeyiz, çevre bakımından buna izin verilemez. Kaldı ki, şimdi 
petrol tankerlerinin büyüklüğü 300 bin 500 bin dvvt'lere çıkmıştır; bu nedenle bunlar buradan 
geçemez. Onun için, gelin, Boğaz dışında bir çözüm arayalım. Bu çözüm birkaç şekilde olabi
lir. Bunların teknik, ekonomik çalışmaları yapılır, mesela, o limana gitmeden, bir boru hattıy
la Gürcistan-Türkiye üzerinden Akdeniz'e indirilebilir. İkincisi; o limandan, Karadeniz'in bir 
limanına tankerle gelir, oradan boru hattıyla Akdeniz'e getirilir. Yani, önümüzdeki dönemde, 
görmeniz, kabul etmeniz lazım ki, Orta Asya'nın, o bölgenin petrolünün'Avrupa'ya, dünyaya 
taşınmasının en ekonomik, en güvenli yolu Türkiye üzerinden Akdeniz'dir." 

' • ' l • • 

Rusya'ya söylenen budur. Gidip de, Rusya'ya : "Siz, gelin, Azerbaycan petrolünü şu böl
geden geçirin" denilmemiştir, bunun pazarlığı yapılmamıştır. Dediğim gibi, mekanizma ku
rulmuştur ve o yapılan protokolle Rusya'da bunun olanaksızlığını görmüşler, "bunu birlikte 
inceleyelim ve başka bir yol arayalım" demişlerdir. Yoksa, dediğim gibi, bu süre içinde de pet
rol tankerlçri Boğazdan geçmeye başlayacaktır. Bu önlenmeye çalışılmıştır; gidip, Rusya ile başka 
bir ülkenin petrol boru hattının pazarlığı yapılmamıştır. 

Sayın Başkan, bir cümle daha söyleyip konuşmama son vereceğim; çünkü, bütün bunlar 
genel görüşmede tekrar konuşulacaktır. 

Yine, Sayın Eler, Birleşmiş Milletlerin 51 inci maddesini söz konusu etti. Yani, "51 inci 
maddeye göre yardım istenebilir" falan dedi. Değerli arkadaşlarım, bir şeyi daha bilmemizde 
yarar var: Uluslararası hukuk açısından, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilan edilmiş bir 
savaş söz konusu değildir. Yani, şu sırada uluslararası hukuk açısından bir Ermenistan-
Azerbaycan savaşı yoktur. Bunu, ne dünya kabul ediyor, ne uluslararası hukuk kabul ediyor. 
Olay, dış görünüşü bakımından, -elbette ki katılıyorum, her türlü destek var. Kendi toprakları 
içinde, isterseniz çete deyin, isterseniz bağımsızlık peşinde koşan maceracılar deyin, ne derse
niz deyin- her türlü destekle uluslararası hukuk açısından Karabağ Ermenilerinin başkaldır
ması olarak, hem Karabağ'ı elde etmişlerdir, hem de Karabağ'ın üzerinde, tıpkı, bize göre, 
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Irak'ın, Kuveyt'i işgalinden farksız bir şekilde Azeri topraklarını işgal etmişlerdir. Yani, ulus
lararası hukuk açısından, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir savaş yok. Bu konuda ne 
Azerbaycan Meclisinin ne Ermenistan'ın ilan ettiği, uluslararası hukukun kabul ettiği, iki ülke 
arasında bir savaş yok. O nedenle, söylenen bazı şeyler... 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Yanlış anlaşıldı, ben öyle bir şey söylemedim. 
DIŞtŞLERt BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben uluslararası hukuku söylüyo

rum, uluslararası hukuk açısından söylüyorum; yoksa, gerçek başka türlüdür. Bunların hepsi
ni söylüyoruz, doğrudur; ama uluslararası hukuk açısından iki ülke arasında ilan edilmiş bir 
savaş yoktur. 

Ben, bunların yanlış anlaşılmasına olanak vermemek için sadece düzeltme olarak değin
dim. Esası genel görüşme sırasında daha ayrıntılı olarak görüşülecek. Bu olanağı sağladığı için 
Sayın Başkana teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'm, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in partisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ergezen, konuşması sırasında, geçtiğimiz dö
nemde bu Mecliste yapılan bazı konuşmalarda, bazı İslam ülkelerinin Azerbaycan politikaları
nın yanlış olduğunu, o politikalar orada uygulanırsa, Türkiye'nin çok büyük bir kayba uğraya
bileceğini ve bunların, hem Doğru Yol, hem SHP ve hem de ANAP sözcüleri tarafından ifade 
edildiğini zabıtlara geçirdiler. . i 

ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık, buna bir sataşma olarak kabul edip, yerinden mü
dahaleyle böyle bir şey olmadığını ifade ederek, söz isteminde bulundular. | 

İçtüzüğün bana verdiği yetkiye göre bunu bir sataşma olarak kabul ettim. İstediği takdir
de her üç grubun sözcüsüne bu konuda söz vereceğim. i 

Buyurun Sayın Aşık. j 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, bütün konuşmacıların, konuşmaları sırasında 
hatta sataşmalara cevap verirken bile, aşağı yukarı, Anavatan Partisine sataşmalarda bulun
duklarını gördük. İzin verirseniz, bu nedenle tek bir cümleyle sınırlı kalamayacağım; ama ev
vela sizin de bahsettiğiniz, Sayın Zeki Ergezen'in sataşmasıyla ilgili konuya cevap vermek is
tiyorum. 

Çok değerli arkadaşımız Sayın Ergezen'in zannediyorum, heyecanı ve parti sevgisi, dü
şüncelerini aştığı için diğer gruplarla birlikte -ki, diğer gruplar ne şekilde yorumlarlar bilmiyo
rum; ama ANAP Grubuna katiyen yakışmayan bir davranış biçimi- ANAP Grubuna da sataş
mada bulunmuştur. Anavatan Partisinin hiçbir sözcüsü, hiçbir üyesi, hiçbir dönemde, Azer
baycan'ın Müslümanlaşmasından rahatsız olduğunu ima dahi eden herhangi bir beyanda bu
lunmamıştır. Bunu, zabıtlara geçmesi bakımından önemle altını çizerek söylüyorum. 

Gene, Grubumuza yapılan bir diğer sataşma da şudur! "1990 yılında Azatlık Meydanın
da Rus tankları Azeri gençlerini, insanlarını ezerken siz neredeydiniz?" dendi. Ayrıca, "Bu, 
Azerbaycan'ın iç işidir)' dediğimiz iddia edilmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan da dahil, sayın sözcülerin hepsi nasıl olur da böyle bir 
şeyi yaparlar? Bugünkü Azerbaycan'ın durumuyla, 1990 yılındaki durumu nasıl karıştırırlar 
anlamak mümkün değil. 1990 yılında Azerbaycan bağımsız bir devlet değil, Rusya'nın pir par
çası ve Rusya'nın orayı işgali falan da söz konusu değil, zaten Rusya'nın bir parçası Azerbaycan. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sovyetler birliğinin bir parçası, Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sovyetler Birliği'nin gayet tabiî, Sayın Bakan. 
"Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken oraya kalkıp niye müdahale etmediniz? O halde, 

siz etmediğinize göre, biz de şimdi Ermenistan'a etmemekte haklıyız..." Yani, bağımsız Azer
baycan Devletiyle, Sovyetler'e müdahale etmeyi eğer birbirine karıştırır da, bugünkü kendi ha
talarınıza mazeret veya kılıf ararsanız yazık olur, fuzulî konuşmuş oluruz. 

Sayın Bakan, gene çok özür dilerim, size "2 bin çadır lazım" demişler... 
BAŞKAN — Genel Kurula hitap edelim efendim lütfen., 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Baku yönetimi, bir kere öyle bir tutum içerisinde ki... Bakü'ye 

100 kilometre kala yolu kesmişler, göçmenleri Bakü'ye sokmuyorlar, rahatımız bozulmasın di
ye. Ben eminim ki, Baku yönetimi, kaç kişinin açıkta yattığını dahi bilmiyor sizden 2 bin çadır 
istediğine göre. 2 bin çadır 10 bin kişi barındırır. Halbuki 700 bin kişi açıktadır. Nasıl olur 
da Azerbaycan yönetimi 2 bin çadır ister. Ben buna inanmıyorum. Birisinde bir hata var. Ben 
gittim ve gözlerimle gördüm; sadece bir şehirde 95 bin kişi açıkta. İsmini şimdi telaffuz ede
meyeceğim, 80 bin nüfuslu bir şehirde 95 bin kişinin açıkta yattığını gözlerimle gördüm. 

Bir konuyu dikkatlerinize arz ederim: Azerbaycan'da, belki de bütün Rusya'da, evlerin 
toplam alanı otuz-kırk metrekare, yani Türkiye gibi değil. Bir ailenin yanına, bir başka ailenin 
sığınması söz konusu değil; bir ailenin yanında, bir çocuğun bile ikamet etmesi mümkün değil. 
Göçmenlerin tamamı sokakta yatıyor ve Baku yönetimi, kimsenin Bakü'ye girmesine müsaa
de etmiyor, rahatları bozulmasın diye. Böyle bir durumda 2 bin çadır nedir?!. 2 bin çadırı biz 
Somali'ye gönderiyoruz... 40 milyon dolar küçük görünmesin diye, "400 milyar lira yardım 
yaptık" diyorlar... 40 milyon dolar yardımı geçen sene Afrika'ya yaptı Türkiye. Azerbaycan 
savaş içinde... Bununla övünemezsiniz. 

"Efendim, biz kredi kullandırmadık..." Nahcivan'a nasıl kredi kullandırılır; bunu merak 
ediyorum; hangi projeye karşı?.. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, toparlayın. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir şeyi söylemem lazım: Nahcivan'a, Ankara'daki makarna 

fiyatanın üç misli fiyata makarna satılmış göstermek suretiyle kredi kullandırılmış ama... Ma
karna projesiyle... Faturalar da var bende. 

BAŞKAN — Bunları genel görüşmede görüşeceğiz efendim; lütfen toparlayalım... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Yalnız, Sayın Başkan, bir husus var: Burada bir tabir var... 

Sayın Dışişleri Bakanı, kendisiyle ilgili, basında çıkan ve eğer yanlış manaya gelen birtakım 
sözler varsa, bunları düzeltme durumundadır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Düzelttim canım! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ama bunlar, günlerce hiç tekzip edilmemiş... Bakınız, sizin 

ağzınızdan deniyor ki... 
NİHAT MATKAP (Hatay)— Maksadı aşıyor Sayın Başkan... 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki, peki, genel görüşmede... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, Sayın Dışişleri Bakanımız, bugünkü konuşmaları fırsat bilerek 

onu düzeltmiş oldular efendim... Burada, Meclis zabıtlarına geçirdiler. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Genel görüşmede bunları daha geniş şekilde arz etmeye çalı

şacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Yalnız, bir hususu ifade etmek istiyorum! Genel görüşmeden 

maksadımız şudur Sayın Bakan: Bugün burada gördük ki, Parlamentoyla siz aynı düşünmü
yorsunuz, Hükümet içinde de aynı düşünmüyorsunuz. Sayın Mutman SHP adına çıktı dedi ki... 

BAŞKAN — Sayın Aşık, Rica ederim... Size bu maksatla söz vermedim... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bir cümle... Bir cümle... 
BAŞKAN — Efendim, hep bir cümleyle gidiyor... Lütfen bağlayın.., 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Mutman dedi ki: "Bağımsız Devletler Topluluğuna gi

rilmesi doğrudur, zaten girilmemesi yanlıştı." 
Ama, Doğru Yolun sözcüsü dedi ki: "Bağımsız Devletler Topluluğuna Azerbaycan'ın gir

memesi için mücadale etmemiz lazım." 
öyle anlaşılıyor ki, sadece Parlamentoyla değil, aynı zamanda Hükümet ortağınızla da 

mutabık değilsiniz. 
Genel görüşmede, Parlamentodan, bu konuda, Türk Mîlletinin isteği doğrultuda bir ka

rar çıkmasını, bir tavır belirlenmesini talep edeceğiz. Bunu, "genel görüşmeye ne gerek var" 
sözünüze karşılık söylüyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

o BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tayan, sanıyorum biraz önce söylediğim konuda... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Refah Partisi sözcüsü Sayın Zeki Ergezen'in Doğru Yol Partisi 

ile ilgili bahse konu sözlerini şiddetle reddederiz. Sayın Ergezen'in bu beyanları baştan aşağı 
yanlıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisinin Sayın Grup Başkanvekili de, Sayın Ergezen'in kendi partileriyle ilgili 

beyanının yanlış olduğunu ifadeyle zapta geçirdiler. 
BAŞKAN —- Sayın Matkap, buyurun efendim. •' v 

NİHAT MATKAP (Hatay) — SHP sözcülerinin de geçmişte böyle bir beyanatı yoktur; 
reddediyoruz! 

BAŞKAN — SHP'nin Sayın Grup Başkanvekili de, Sayın Ergezen'in, kendileriyle ilgili 
söylemiş olduğu gibi bir beyanlarının olmadığını ifadeyle zapta geçirdiler, reddettiler efendim. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Basri Eler, işaret buyurmuştunuz, bir konu mu vardı efendim? 
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HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Kürsüden arz edeyim efendim... 
BAŞKAN — Hayır efendim, yerinizden alayım önce. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Yanlış anlaşılma var; Sayın Bakanımız demin çok 

önemli... 
BAŞKAN—-Onu genel görüşmede düzeltiriz efendim... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Ama... 
BAŞKAN — Efendim, böyle, cevâba cevap olunca bu konuşmalar bitmez. 
Çok teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri... 
ZEKt ERGEZEN (Bitlis)-T Bir cümle söyleyebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Hayır efendim, söyleyemezsiniz, usul yok, usul değil! 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Ben arkadaşlarıma o zaptın fotokopisini çekip vereceğim... 
BAŞKAN — Siz onlara gider özel olarak söylersiniz; ama bunu zabıtlara geçirecek şekil

de söylemezsiniz. 
Teşekkür ederim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, bir şey arz edeyim efendim... 
BAŞKAN — Neyi arz edeceksiniz efendim?! Siz bir beyanda bulundunuz, Sayın Bakan 

da bu beyanınızın doğru olmadığını ifade ettiler. 51 inci maddenin... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Hangi hususun yanlış anlaşıldığını, izin verirseniz bu

radan arz edeyim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir münakaşa açmıyoruz. Siz konuşmanızda bir görüş 

söylediniz, Sayın Bakan da o görüşünüze iştirak etmediklerini ifade ettiler. 
Konu anlaşılmıştır efendim. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. r— Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana ge
len son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/34) (Devam) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının Azerbaycan'da 
meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) (Devam) 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana 
gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36) (Devam) 

4. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgili izlenen dış 
politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/37) (Devam) , 
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5. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydm Güven 
Gürkan'ıh, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/38) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, genel görüşme önergesi üzerinde yapılan öngö-
rüşmeler tanıamlanmışıtr. 

Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim: Genel görüşme açıl
masını kabul edenler... Etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmiştir. 

Genel görüşme günü Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Kurulun onayına sunu
lacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmıştır. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alan (11/22) esas numaralı 

gensoru önergesiyle denetim konularını görüşmek için, 28.9.1993 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1935 

İJSÜİPE 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal

dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

2.'— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

.3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/167) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/166) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

•5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/165) (S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

6.— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/164) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

7. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/163) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi :• 
16.9.1993) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) 

9. — Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir'in, Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/161) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma 
tarihi : 16.9.1993) 

10. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/160) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 
16.9.1993) F T l 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, Millî bir kuruluş olan P.T.T.'yi, telafisi mümkün olmayan sonuçlarını dikkate 
almadan özelleştirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/22) (Görüşme günü : 28.9.1993 Salı) 

S E Ç İ M 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlannı ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Ankara-Milletvekili H. UIuç 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) 

4. — 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) 

5. — 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) 

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

7. —• 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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) 

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

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

14. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

22. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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24. — 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 İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

26. — 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) 

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

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

29. — 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) 

30. — 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) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurut
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amaciyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/49) 

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

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

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

35. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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36. — 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) • 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin tli 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) 

40. — 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 araştırniası açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

41. — 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) 

42. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

43. — 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) 

44. — 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) 

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

46. —- 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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47. — 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) 

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

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

50. -— 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) 

51. — 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) 

52. — 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) 

53. •—• 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) 

54. — 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) 

55. — 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) 

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

57. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 
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58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 ar kadısının, 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) 

59. — 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, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

. 60. — 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) 

61. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal 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) 

62. — 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) 

63. — 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 (İO/91) 

64. — 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) 

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — Ordu Milletvekili Sadi Pehllvanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

68. — 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) 
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69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) ° 

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

73. — 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) 

74..— 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) 

75. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

76. — 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) 

77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Murâtgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü id
diasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

78. _ 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) 

79. — 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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80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 tarihin
de Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

81. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğliı ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki terör 
olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey
dana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 

83. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının Azerbay
can'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/35) 

84. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey
dana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşe açıl
masına ilişkin önergesi (8/36) 

85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin Av
rupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve politikaların 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,'İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

87. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu Ve 20 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayo
lunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

88. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uygula
ması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1.15) 

89. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun demokra
tik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

90. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde incelemek ve alın
ması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

91. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye Baş-
bağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 
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I 92. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te Ağrı'nın 

Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin saptırıldığı id
dialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

93. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl karayo
lunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili ihmal iddia
larını araştırmak amacıyla/Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

94. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan-Kemaliye-
Başbâğlar köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/122) 

95. -T- istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 21 arkadaşının, istanbul belediyeleri ile 
ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
tırmaı açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

96. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Kemali
ye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

97. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Diyadin 
ilçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/125) 

98. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem Ga
zetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Parisi Bitlis ti Başkanı tsak Tepe'nin oğlunun kaçırı
larak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuşturulması 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, tçtüzsüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) , 

99. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van ili Bahçesaray ilçe
si Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/127) 

100. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 arkadaşı- : 
nın, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 193 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

101. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanmaraş-
Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya biyo
lojik silan kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/129) 

102. — Konya Milletvekili MustafaJÜnaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektörünün 
sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

103. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir Gölü 
olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden karşılaşılan 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş,-
kin önergesi (10/131) 

104. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKİ yolsuzluğun
da yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal ilişkile
rin açıklığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
Maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

105. —' Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycanla ilgili izle
nen dış politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci Maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/37) 

106. — Doğruyol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilive Bursa Milletvekili Tur
han Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve İçel Mil
letvekili Ayedm Güven Gürkan'm, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/38) 

6 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 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, tmar, 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 Kanun 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 İle 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 10. — Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı: 357) (Da
ğıtma tarihi 15.7.1993) 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anava
tan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mus
tafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi 
ile İçel" Milletvekili Istemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınları
nın' Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/f745) 
(S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 15.7.1993) 
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X 12. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimen
kul Kiralan Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sa
yılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
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) 

13. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

15.— Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

16. — 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 ismail 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) 

17. — 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) 

18. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku-, 
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 19. — 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) 

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — 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 25. — 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 26. — 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) 
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X 27. — 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) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komısyonlan raporlan (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

30. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün 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 komis
yonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. — 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 komisyonlan ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi :11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan 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 (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — 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 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1,1993) . 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

36. — 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 37. — Hizmet ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna tlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 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 38. — 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 39. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında 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. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 
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X 40. •— Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılmmasının 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 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 42. — 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 43. — 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 44. — 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 45. — 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 46. — 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 47. — 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 48. — 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) 

49. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezî 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 50. —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) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyatdemokrat 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) 

52. — 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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53. — 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) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

54. — 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 55, — 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 Jşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi ; 16.11.1992) 

56. — 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) 

57. — Tanm Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun iki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 58. — 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) 

59. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir 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) 

61. ~— 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) 

62. — 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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

63. — 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 ilişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

64. — 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) 

, .__ ; . , , . 1 7 
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65» —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) 

66. — îhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

67. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının TaYzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ye 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — Denizli Milletvekili Adnan Keskih'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) 

76. —Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

_ Tâl _ .— : ; _ 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . 

77. — 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) 

78..— 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) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve"20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184MS. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. — 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) 

82. — 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) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7,2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaşürma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 5.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge- . 
cici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — Taşınmaz Mal Zilyedliğinc Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasamn 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) 

90. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik'Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

92. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — 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) 

97. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

98. — Şırnak 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) 

99. — 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) 

100. — 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) 

101. — 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 ye Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

20 
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102. — Samsun Milletvekili îhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü 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 103. —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) 

104. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

105. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarild : 11.1.1993) 

106. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

107. — 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) 

108. — 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) 

109. — 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) 

110. — 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) 

.111. — 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) 

112. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

113. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı.Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. -— 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) 
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115. — 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) 

116. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti 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) 

118. — 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) 

119. — 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) 

120. —- 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) 

121. — 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) 

122. — 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) 

123. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) , 

124.— 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) 

125. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 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) 

126. —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) 
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127. — 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) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. — 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) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, tskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın^ 
dirlik, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

132. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim 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) 

133. — 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 134. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi i 9.4.1993) 

X 135. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin 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 136. — 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 : 9.4.1JJ93) 

137. — Samsun Milletvekili Ilyas 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 138. —Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 139. — 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) 

140. — 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) 
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14İ. — 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) 

142. — 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) 

143 — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağılma tarihi : 3.5.1993) 

144. — 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) 

145. — 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) 

146. — 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) ' - . 

147. _ Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il 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) 

148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kara
deniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 

149. _ Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

150. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 7269 
Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 351) (Da
ğıtma tarihi : 24.6.1993) 

151.'-- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1993) 

152. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/538) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi•: 1.7.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 273) 

Sımak Milletvekili Mahmut Âlınak'm, Yasama Dokunulmaz-
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/183) 

T. a 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 8.1.1991 
Sayı: 08-3-304-26365 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Almak'in 
yasama dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzinsiz pankart asmak suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Almak hak
kında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 4.10.1990 gün ve CİGM-
1-123-21-1990/040220 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 4.10.1990 
Sayı : CİGM. 1.128.21.1990-040220 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın 
yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İzinsiz pankart asmak suçunu işlediği iddia olunan Mahmut Almak hakkında yapılan ha
zırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Kars Il'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üze
rine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Anka
ra Cumhuriyet Başsavcılığının 10.9.1990 gün ve Hz : 1990/60691-3/7219 sayılı müzekkeresiyle 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kars Milletvekili Mahmut Ahnak hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyon Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden x 

Kurulu Karma Komisyon 20.1.1993 
Esas No. : 3/183 
Karar No. : 21 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
• • • • ' . > ' ' 

Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Sımak Milletvekili Mah
mut Almak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulun Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 21.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında izinsiz pankart asmak suçu 
isnad edilen Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Almak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak Üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Saraçlar O. Mümtaz Soysal 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Uğur Aksöz Cafer Sadık Keseroğlu 
Adana Sinop 

Üye Üye 
Coşkun Gökalp Ahmet Sanal 

Kırşehir ** Adana 
Üye • / Üye 

Yüksel Yalova Avni Akyol 
Aydın - Bolu 
Üye ç Üye 

Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 
benizli Gümüşhane 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.. Sayısı : 273) 
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Üye 
Ali Oğuz 
tstanbul 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Osman Seyji 
Nevşehir 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Üye 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Fevzi ŞihanlıoğlU 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 273) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

-T. B. M. M. (S. Sayısı: 274) 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alıhak'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/169) 

T.C. . , - • . . 
Başbakanlık 10.8.1989 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-14573 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Görev esnasında ve ifa eylediği vazifeden dolayı İçişleri eski Bakam Mustafa Kalemli'ye 

telgrafla hakaret ettiği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Almak hakkında tanzim edilen 
soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 26.7.1989 gün ve CtGM.1.128-53.1989/38033 sayı
lı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'riın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı ' 26.7.1989 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.1.128.53.1989/38033 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak 

BAŞBAKANLIĞA 
Görev esnasında ve ifa eylediği vazifeden dolayı içişleri eski Bakanı Mustafa Kalemli'ye 

telgrafla hakaret ettiği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında TCK.nun 268/3 
üncü maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 27.5.1989 gün ve Basın hz. 
1988/525 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte, takdim kılınmıştır. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden , ' 20X1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/169 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, îçtüzüğünJ09 ncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere vermiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında görev esnasında ve ifa eyledi
ği fazifeden dolayı içişleri Bakanına telgrafla hakaret etmek suçu isnad edilen Şırnak Milletve
kili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar ver
miştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerim gereği gibi yerine getirebilmelerim sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grub haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasımn sağlandığım, Anayasamızın 83 
ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Komis
yonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Almak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
Sözcü 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
O. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Kâtip 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 
Üye 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

(S. Sayısı : 274) 
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Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Üye 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye. 
Mehmet Fevzi Şifianlıoğlu 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 274) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T..B. M. M. (S. Sayısı: 275) 

Sımak Milletvekili Mahmut Âlmak'm Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması fîakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/167) 

T.C. 
Başbakanlık 14.3.1989 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-04736 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 

TCK.nun 480/1.4 üncü maddeleri gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının 33.1989 gün ve CtGM.1.128-8.1989/10805 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türlüye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

' ' • • • • . . Turgut özffl 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.U28.8.1989 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Almak 

BAŞBAKANLIĞA 
Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 

TCK.nun 480/1.4 maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 2.3.1989 gün 
ve Basın hz. 1989/159 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Fahrettin Kurt 
Adalet Bakanı V. 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden 20.1.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/167 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, içtüzüğün 109 ncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir, . 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında neşren hakaret suçu isnad edilen 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olma
dığına karar vermiştir. ' 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 
ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Komis
yonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Saraçlar O. Mümtaz Soysaİ 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Uğur Aksöz Cafer Sadık Keseroğlu 
Adana Sinop 

Üye • Üye 
Yüksel Yalova Avni Akyol . 

Aydın Bolu 
Üye Üye 

Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 
Denizli ' Gümüşhane 

Üye Üye 
Ali Oğuz M.SadıkAvundukluoğlu 
İstanbul v Kırıkkale 

Üye Üye 
Mustafa Yılmaz Yahya Uslu 

Malatya Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 275) 
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Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

tstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye . 
Mehmet Şihanlıoğlu 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 275) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 276) 

Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmaz-
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/166) 

. , T.C. 
Başbakanlık 143.1989 . 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-04735 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 

TCK.nun 480/1.4 üncü maddeleri gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının 33.1989 gün ve CİGM.1.128-8.1989/10806 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM. 1.128.8.1989 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak 

BAŞBAKANLIĞA 

t Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 
TCK.nun 480/1.4 maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 2.3.1989 gün 
ve Basın hz. 1989/158 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasahıa Dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Fahrettin Kurt 
Adalet Bakanı V. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
- Anayasa ye Adalet Komisyonları 

Üyelerinden 20.1.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/166 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Sımak Milletvekili Mah

mut Ahnak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 ncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. • ' . * • ' • . 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında neşren hakaret suçu isnad edilen 
Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olma
dığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 83 
ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Komis
yonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 'c • 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
ihsan Saraçlar O. Mümtaz Soysal 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Uğur Aksöz Cafer Sadık Keseroğlu 
Adana Sinop 

•• - Üye Üye 
Yüksel Yalova Avni Akyol , 

Aydın Bolu 
Üye Üye 

Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 
Denizli ! Gümüşhane 

Üye Üye 
Ali Oğuz M. Sadık Avundukluoğlu 
İstanbul Kırıkkale 

' Üye . Üye 
Mustafa Yılmaz Yahya Uslu 

Malatya Manisa x 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 276) 
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Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu 

Şanlıurfa 

"<^S8B>~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 276) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

X B. M. M. (S. Sayısı: 277) 

Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/165) 

T.C. . 
Başbakanlık 14.3.1989 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-04734 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Ahnak 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İfa ettiği görevden dolayı Başbakan Turgut özal'a neşren hakaret suçunu işlediği iddia 

olunan Kars Milletvekili Mahmut Ahnak hakkında TCK.nun 480/1.4 ve 273 üncü maddeleri 
gereğince tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 3.3.1989 gün ve 
CİGM.1.128-8.1989/10802 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

TUrgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Şayi: CÎGM.1.128.8.1989 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Ahnak 

BAŞBAKANLIĞA 
İfa ettiği görevden dolayı Başbakan Turgut özal'a neşren hakaret ettiği iddia olunan Kars 

Milletvekili Mahmut Ahnak hakkında TCK.nun 480/1.4 ve 273 ncü maddeleri uyarınca ko
vuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığınca talep olunmuş, buna dair 2.3.1989 gün ve Basın hz. 1986/156 sayılı yazı ekinde 
alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kars-Milletvekili Mahmut Almak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama "Dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Fahrettin Kurt 
Adalet Bakanı V. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adale( Komisyonları 

Üyelerinden , ' 20.1.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

EsasNoi : 3/165 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Şırnak Milletvekili Mah

mut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 ncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında Başbakan'a neşren hakaret 
suçu isnad edilen Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bâzı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. -

Raporumuz, Genel KuruPun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
Sözcü 

UğurAksöz \ • y 
Adana 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Başkanvekili 
O. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Kâtip 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 
Üye 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 277) 
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Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 277) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 278) 

Nevşehir Milletvekili Esat Kıratîıoğlu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/164) 

T.C. 
Başbakanlık 16.9.1988 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: 08-3-304-16624 

Konu : Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
İfa ettiği görevden dolayı Başbakan Turgut Özal'a hakaret ettiği iddia olunan Nevşehir 

Milletvekili Esat Kıratlıoğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığı
nın 9.9.1988 gün ve CİGM.1.128-64.1988-41820 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasTnın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

TUrgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.9.1988 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.U28.64.1988/41820 

Konu : Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 

BAŞBAKANLIĞA 
İfa ettiği görevden dolayı Başbakan Turgut özal'a hakaret ettiği iddia olunan Nevşehir 

Milletvekili Esat Kıratlıoğlu hakkında TCK.nun 482/Son ve 273 ncü maddeleri uyarınca ko
vuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığınca talep olunmuş, buna dair 6.9.1988 gün ve Basın hz. 1988/384 sayılı yazı ekinde 
alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden 20.1.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/164 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili Esat 

Kıratlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 ncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında Başbakan'a hakaret suçu is
nad edilen Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasama dokunulmazlığınin kaldırılması
na gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Nevşehir Milletvekili 
Esat Kıratlıoğlu.hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Saraçlar O. Mümtaz Soysal 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Uğur Aksöz Cafer. Sadık Keseroğlu 
Adana Sinop 

Üye Üye 
Yüksel Yalova Avni Akyol 

• . Aydın Bolu 
Üye Üye 

Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 
Denizli Gümüşhane 

Üye Üye 
Ali Oğuz M. Sadık Avundukluoğlu 
İstanbul Kırıkkale 

Üye Üye 
Mustafa Yılmaz ' s Yahya Uslu 

Malatya Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 



— 3 — 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Feyzi Şihanhoğlu 

Şanlıurfa 

3HB&; 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 279) 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/163) 

T.C. 
Başbakanlık 18.7.1988 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-14435 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Birden fazla adam öldürmek, adam öldürmeye tam teşebbüs suçlarım işlediği iddia olu

nan Ahmet Türk hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 4.7.1988 
gün ve CİGM.1.128-51.1988-32221 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

TUrgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 4.7.1988 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.1.128.51.1988/32221 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Birden fazla adanı öldürmek, adam öldürmeye tam teşebbüs suçlarını işlediği iddia olu

nan Ahmet Türk hakkında Çorum Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yar
gılama sırasında adı geçenin Mardin İl'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkındaki evrakın tefrik edilerek, Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilmesine dair Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin 2.6.1988 gün ve 1978/395 sayılı 
müzekkeresini havi fezlekeli evrak, anılan yer Cumhuriyet Savcılığının 3.6.1988 gün, 1978/412 
sayılı yazısı ile alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. \ 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden. 20.1.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/163 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Mardin Milletvekili Ah

met Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 ncu madde
sine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. l 

Hazırlık Komisyonu 15.12.1992 tarihli Raporu ile hakkında birden fazla adam öldürmek, 
adam öldürmeye tam teşebbüs suçu isnad edilen Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

- Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığım, Anayasamızın 
83 ıicü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Saraçlar O. Mümtaz Soysal 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Uğur Aksöz Cafer Sadık Keseroğlu 
Adana Sinop > 

Üye Üye 
Yüksel Yalova Avni Akyot 

Aydın Bolu 
Üye Üye 

Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 
Denizli Gümüşhane 

Üye Üye 
Ali Oğuz M. Sadık Avundukluoğlu 
İstanbul Kırıkkale 

Üye Üye 
Mustafa Yılmaz Yahya Uslu 

Malatya Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

Şanlıurfa 

•JÜ^>z 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B.-M. M. (S. Sayısı: 200) 

Tunceli Milletvekili Kamer'Genc'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Baklanda Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları' Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/162) 

T.C. 
Başbakanlık 24.5.1988 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: 08-3-304-10663 

Konu : Tunceli Milletvekili Kamer Genç 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif suçunu işlediği iddia olunan Tunceli Milletvekili Ka

mer Genç hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 20.4.1988 gün 
ve CİGM.1.128-29.1988-20003 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Tlirgut özal 
Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 20.4.1988 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CtGM.1128.29.1988/200034 

Konu : Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif suçunu işlediği iddia olunan Kamer Genç hakkında 

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin 
Tunceli İl'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması için hakkındaki evrakın tefrik edilerek, Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair Tun
celi Ağır Ceza Mahkemesinin 30.3.1988 gün ve 1986/74 sayılı müzekkeresini havi evrak, anılan 
yer Cumhuriyet Savcılığının günsüz 1988/2 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılın
mıştır. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç hakkında kovuşturmaya devam olünabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyufulmasınâ delâletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlar Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden 20.1.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/162 
Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Tunceli Milletvekili Ka

mer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Komis
yonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 ncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 22.10.1992 tarihli Raporu ile hakkında Cumhuriyeti alenen tahkir ve 
tezyif etmek suçu isnad edilen Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Ko
misyonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Tunceli Milletvekili Ka
mer Genç hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi
ne karar vermiştin 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Saraçlar O- Mümtaz Soysal 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Uğur Aksöz Cafer Sadık Keseroğlu 
Adana Sinop 

/ Üye Üye 
Yüksel Yalova Avni Akyol 

Aydın Bolu 
Üye Üye 

Hasan Korkmazcan Mahmut Oltan Sungurlu 
Denizli Gümüşhane 

Üye Üye 
Ali Oğuz M. Sadık Avundukluoğlu 
İstanbul Kırıkkale 

Üye Üye 
Mustafa Yılmaz Yahya Uslu 

Malatya Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Elaattin Elmas 

istanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 

Şanlıurfa 

i^kii^-t: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 281) 

Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir'in Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/161) 

T.C. 
Başbakanlık 9.3.1988 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-06446 

Konu : Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Suç işlemek için teşekkül vücuda getirmek ve sahte fatura temin etmek suçlarını işlediği 
iddia olunan Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdcmir hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 2.2.1988 gün ve 05571 sayılı yazı sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 33 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

TUrgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2.2.1988 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.U28.43.1987/05571 

Konu : Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir 

BAŞBAKANLIĞA 

Suç işlemek için teşekkül vücuda getirmek ve sahte fatura temin etmek suçlarını işlediği 
iddia olunan Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir hakkında TCK.nun 313/1, 345, 80 
ve 74 maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş, buna dair 26.1.1988 gün ve hz. 1987/6969 
sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kütahya Milletvekili Hüseyin Cavit Erdemir hakkında soruşturmaya devam olünabilme-
sini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz 
olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu , 
Adalet Bakanı 



Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyon Üyelerinden 20.1.1993 

Kurul Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/161 

Karar No. : 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kütahya Milletvekili Hü
seyin Cavit Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi Komisyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, İçtüzüğün 109 ncu 
maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 15.12.1992 tarihli Raporu ile hakkında suç işlemek için teşekkül vü
cuda getirmek ve sahte fatura temin etmek suçp isnad edilen Kütahya Milletvekili Hüseyin Ca
vit Erdemir'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, yasa
ma meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, yasa
ma meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böylece 
bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını^ Anayasamızın 83 
ncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözününe almış, Hazırlık Komis
yonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Kütahya Milletvekili Hüse
yin Cavit Erdemir hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

İhsan Saraçlar O. Mümtaz Soysal 
Samsun Ankara 

. Sözcü Kâtip 
Uğur Aksöz Cafer Sadık Keseroğlu 

Adana Sinop 
Üye ' . " ' , ' Üye 

Coşkun Gökalp , Yüksel Yalova 
Kırşehir Aydın 

Üye Üye 
Avni Akyol Hasan Korkmazcan 

Bolu Denizli 
Üye Üye 

Mahmut Oltan Sungurlu Ali Oğuz 
Gümüşhane İstanbul 

Üye Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu Mustafa Yılmaz 

Kırıkkale Malatya 
Üye Üye 

Yahya Uslu _ Osman Seyfi 
Manisa Nevşehir 
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Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

Şanlıurfa 

Üye . 
Cemal Şahin 

Çorum 
Üye 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

• ^şŞşıfo-
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

1 B . M . M , (S. Sayısı: 282) 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Baklanda Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/160) 
T. a 

Başbakanlık 
Pçrsonel ve Prensipler Genel Müdürlüğü " - • 25.2.1988 

Sayı: 08-3-304-04915 
Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî duyguları yok etmek ve zayıflatmak için propaganda yapmak, silahlı çete mensupla

rım hâl ve sıfatlarım bilerek yardım etmek silahlı çete elemanlarının hareketlerini teshil etmek, 
kanunun cürüm saydığı fiili açıkça övmek ve bölge farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etmek suçlarım işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası İle Adalet Bakanlığının 17.2.1988 gün ve CİGM. 
1.128.12.1988/08310 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
TUrgut özal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 17.2.1988 
Sayı: CİGM. 1.128.12.1988-08640 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün-
yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Millî duygulan yok etmek veya zayfılatmak için propaganda yapmak, silahlı çete mensup

larını hâl ve sıfatlarını bilerek yardım etmek, silahlı çete elemanlarının hareketlerini teshil etmek, 
kanunun cürüm saydığı fiili açıkça övmek ve bölge farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etmek suçlannı işlediği iddia olunan Ahmet Türk hakkında Diyarbakır Devlet Gü
venlik Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin Mardin İrin
den Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, Hak
kında evrak, tefrik edilerek, Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair, Diyarbakır devlet Gü
venlik Mahkemesinin 29.1.1988 gün ve 1988/15 saydı yazısı ile alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı . 



Anayasa ve Adalet Komisyon Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon 20.1.1993 
Esas No. : 3/160 

Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Mardin Milletvekili Ah
met Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 15.10.1992 tarihli toplantısında Gündeme alınmış, içtüzüğün 109 uncu madde
sine göre kurulun Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 15.12,1991 tarihli Raporu ile hakkında millî duyguları yok etmek ve
ya zayıflatmak için propaganda yapmak silahlı çete rnensuplerına yardım suçu isnad edilen 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadı
ğına karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz; 13.1.1993 tarihli toplantısında, bütün demokratik ülkelerde, ya
sama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak ama
cıyla bazı ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların tanındığını, bu şekilde farklı bir statüye tabi tut
manın amacının, onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, 
yasama meclisleri üyelerinin parlamento toplantılarına katılmalarına engel olunmaması ve böy
lece bağımsızlığın bir başka yönden de güvence altına alınmasının sağlandığını, Anayasamızın 
83 üncü maddesinin de bu görüşler doğrultusunda vazedildiğini gözönüne almış, Hazırlık Ko
misyonunun Raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin niteliğine göre Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. . " " • . ' 

Raporumuz, Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Saraçlar O. Mümtaz Soysal 

Samsun Ankara 
Kâtip 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Sözcü 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Coşkun Gökâlp 
Kırşehir 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 
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Üye , 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
Üye 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Yatya Uslu 

Manisa 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Üye 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Muhalifim 

Üye 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Üye 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

J3H2>: 
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