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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Körfez savaşının toplumumuz üzerindeki etkilerine ve 
Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun, Avrupa Konseyinin çalışmaları ve Körfez 
krizine ilişkin gündem dışı konuşmalarına; 

Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin cevap verdi. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/591) yeniden incelenmek üzere komis
yona geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; bir defaya mahsus olmak üze
re tasarının Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verildiği bildirildi. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Anayasa Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

DYP Grubuna ait olup, açık bulunan : 
Anayasa Komisyonu üyeliğine, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim, 
Kamu tktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliklerine, Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk, 
Dilekçe Komisyonu üyeliğine de Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu; 
Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesinin (10/94) öngörüşmesi, Hükümet temsilcisi Genel Kurulda hazır bulun
madığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Sa
tış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke tarımına daha yararlı hale 
getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin (10/95), yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Grupların, Hükümetin de katıldığı beyan edilen taleplerinin Başkanlıkça da uygun görül
mesi üzerine, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçilmeksizin; 

23 Ocak 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Çanakkale 

Erluğnd Ozdemir Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
Tasarılar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/779) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.1.1991) 

2. — Gümrük Kanunu ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/780) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.1.1991) 

3. — Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/781) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.1.1991) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro ekonomik denge

leri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi kararına 
aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi ülkelerden 

ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlandığına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajansı A.Ş.'ne 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmamasının nedenine iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1991) 

3. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, turizm alanı olarak planlanan Kızıl-
kum ve Mogado alanları için ilanen tahsis yapılmamasının nedenine ilişkin Turizm Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1991) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize yönelik muhtemel bir füze saldırı
sında ilk hedef olabilecek yerleşim yerlerindeki vatandaşların korunması için alınan önlemle
rin yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1822) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.1.1991) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, muhtemel bir kimyasal veya nükleer saldırıya karşı 
ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.1.1991) 

6. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, tarım satış kooperatifleri birlikleri ile birlik
lere ait fabrikaların son beş yıldaki kâr-zarar durumlarına ve birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 21.1.1991) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, iki bayan tutuklunun Ankara Merkez Cezaevi 
idare binasında siyasî polis tarafından sorgulandığı ve bir tutuklunun tecritte tutulduğu iddia
larına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekİH E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertugral Özdemir (Ordu) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet

vekillerinin, yüksek sesle, mevcudiyetlerini bildirmelerini rica ediyorum. 
(Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı konuşma talepleri vardır, onları yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kayseri Mületveküi S. Halil Özsoy'un, bir grup SHP'li milletveküinin TRT Gerul Mü

dürlüğündeki davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in cevabı. 
BAŞKAN — İlk olarak, Kayseri Milletvekili Sayın Halil özsoy, son gelişen olaylar hak

kında konuşacaktır. 
Buyurun Sayın özsoy (ANAP sıralarından alkışlar) 
S. HALİL ÖZSOY (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime başlama

dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Dünkü olayı bütün Türk Milleti gördü. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hangi olayı, savaşı mı? 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Rahmetli İnönü'nün bir lafı var; "Eşkıyanın ne yapaca

ğı bilinmez denir." (ANAP sıralarından ''Bravo" sesleri, alkışlar) 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Senden âlâ eşkıya olmaz. 
S, HALİL ÖZSOY (Devamla) — Şahidi kuvvetlidir; bir grup SHP'li milletvekili, dün, 

TRT Genel Müdürünün Özel Kalem Müdürünü -hepimizin gözleri önünde, videodan seyretti
ğimiz biçimde- ne muamele ile karşı karşıya bıraktığını bütün Türk Milleti de gördü, bizler 
de hep birlikte seyrettik. Yüce milletin verdiği dokunulmazlık zırhını, savunmasız insanlara; 
yarın bir şeker fabrikası genel müdürüne, yarın bir sayın valiye, yarın Yüce Meclisin bu yüce 
katına da kullanmayacaklarını kim ispat edebilir? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Vali tokatlayanlar, aranızda... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Dün, ANAP aleyhtarlığı ve Sayın özal husumeti yüzün

den, siyasî kariyerini, akademik kariyerini, sendikal kariyerini yitirenleri, tüketenleri, birlikte, 
hep beraber gördük. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — İsimlerini de say Sayın özsoy. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Birkısım köpek de vardı, birkıstm it de vardı. 
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BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen... Lütfen, salona yakışır biçimde konuşalım... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Bütün bunlarda, Türkiye'de, Türk siyasetinde kronik 

Halk Partisi gericiliğinin son numunelerini gördük. Buna karşılık, SHP milletvekillerinin yap
tığı bilgi almak değildir; elbette milletvekilinin bir bürokrattan bilgi almaya hakkı vardır; zira, 
bunların tavırlarına bakılırsa, mahalle kabadayılığı bile bu seviyede düşük değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Terbiyeli konuş!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mahalle kabadayılığını siz yaptınız; vatandaşı da alıştıran 

sizsiniz. 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — SHP milletvekillerinin bu davranışı, hangi siyasî terbi

yenin varisi olduklarının açık kanıtıdır. Biz, öteden beri bunların ittihatçı çizgisinin günümüz
deki devamı olduklarını söylüyoruz, ulusumuzu inandırmaya çalışıyoruz. Bunlar, ancak, köp
rü üstünde gazeteci vururlar; bunlar, ancak, Babıali'ye baskın düzenlerler. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Gerçekleri söyle. 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Hükümet devirmeye yeltenen İttihat Terakkicilerin ma

nevî torunlarıdır bunlar. (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin gibi, 12 Eylül askerî darbesinin ürünü değiliz. 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Bunlar, artık, devrin değiştiğini, insanın değiştiğini, dün

yanın değiştiğini; artık, kuru gürültüye pabuç bırakılmayacağını göremeyecek kadar siyasî di-
nazorlardır. (SHP sıralarından "Ayıp, utan utan" sesleri) 

Evvelki yıl, halkımızın zinde güçlerine davetiye çıkardılar, Romanya halkını örnek göste
rerek halkımıza davetiye çıkardılar, beceremediler; işçimize davetiye çıkardılar, beceremediler; 
bu yıl işçileri sokağa dökmeye yeltendiler, beceremediler; "Sine-i millete döneceğiz" dediler, 
dönemediler; saplantıları başlarına vurdu. Bu kadar beceriksizlik üstüste gelince, iktidarsızlık 
saplantıları başlarına vurdu, ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz de milletvekiliyiz, bizde de bir şeyler 
yapılıyor diyebilmek için, bula bula, vukuat çıkarma yolunu buldular; gidip, TRT memurları
nı tartakladılar... Bu, siyaset değildir; onun için, biz, buna siyasî bir cevap vermek istemiyo
ruz; bu, düpedüz bir zabıta vakasıdır ve cevabı da o mercide verilecektir. 

Artık Türkiye'den, Türk Milletinden, iktidar olmaktan, muhalefet olmaktan umudunu 
kesenler, bütün umutlarını Saddam'a bağladılar. (SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Ayıp, ayıp; utan!.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Utan, utan!.. 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Saddam, Kuveyt'i işgal etti, yağmaladı diye, bunlar da 

TRT'yi işgal etti, TRT'yi yağmaladılar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, SHP 
sıralarından gürültüler) 

İnsan tenezzül etmez; orada bulunan bir iki şekeri, bir iki çikolatayı birbirlerine ikram 
etmeyi ve zorla almayı marifet saydılar. Bu muhalefetin tavrı kime yaramakta, kim bundan 
faydalanmakta? Elbette ki, Saddam'a cesaret vermekte, elbette ki Saddam'a yaramakta... Bu
günkü Saddam'ın direnişinde, Saddam'ın, bugün Kuveyt'ten çıkmayışında elbette bunun pa
yı, bu sayın milletvekillerinin zihniyetinin de katkısı vardır. (SHP sıralarından gürültüler) 

Türkiye'deki siyasî muhalefet, yalnız dış politikadaki olup bitenleri kaçırmakla kalmayıp, 
iç politikadaki aktivitelerini de kaybettiler. Savaş çıkınca, dış politikadaki görünüşlerini, 
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Türkiye içindeki görüntülerini de kaybettiler ve bütün umutlarını Saddam'a bağladılar; ama, 
şunu bilmeliler ki, Ortadoğuda Saddam olmayacak, Ortadoğu politikasında Saddam gibilere 
destek olanlar, Saddam gibi olanlar Ortadoğu politikasında olmayacaklardır. 

Bir gazetenin sayın yazarından emir alacak kadar küçülüp, gidip dün TRT'yi basanlar, 
bu milletin temsilcileri olmaya hak iddia edemezler; onu söylemek istiyorum sayın milletvekil
leri. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — tşgalci adamsın sen, işgalcisiniz... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Amerikan uşağı... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — "Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin en 

önemli dönemeçlerinin yaşandığı bu dönemlerde, eşkıyanın ne yapacağı belli olmaz diyorum." 
Sayın inönü söylüyor bunu. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen sükunetle dinleyelim. Lütfen... (SHP sırala
rından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bunu böyle konuşturamazsınız... 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Yüce Meclisin çatısı altında, önce, birbirlerimizi dinle

mek ve ülke meselelerini tartışmak için bulunuyoruz. Sayın milletvekilleri, elinizi vicdanınıza 
koyun... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizde vicdan var mı? 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Kuveyt'e Saddam'ı biz mi gönderdik? Irak, savaşı dur

duralım, barış yoluna gidelim dedi de, hayır biz savaş mı yapalım dedik? Burada kimin adına 
konuşuyorsunuz, kimden yanaşınız? Saddam'dan yana mısınız, Türk Milletinden yana mısı
nız?. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Türk Milleti senin yüzüne tükürür... 
BAŞKAN — Sayın özsoy, lütfen toparlayınız... (SHP sıralarından gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar... 
VEDAT ALTUN (Kars) — Parlamentoya yakışan üslup bu mu? 
BAŞKAN — Sayın AUun, lütfen... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hakaret ediyor Sayın Başkan. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi... Sayın Çiftçi... (Gürültüler) Efendim, bir dakika... Hakaret 

ederse size de söz hakkı veririz. (Gürültüler) 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) —- Oturun yerinize, burası TRT değil. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... (Gürültüler) Sayın milletvekilleri... (SHP ve ANAP 

sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
VEDAT ALTUN (Kars) — Üsluba, seviyeye bak. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sokak kabadayısısın sen. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz... (Gürültüler) Muhterem arkadaşlar, 

lütfen oturunuz. (Gürültüler) 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hakkı var mı böyle konuşmaya? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl, böyle hakaret ettiriyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, hakaret varsa, sayın grup başkanvekilinizin söz talebi vardın 
Sayın özsoy, lütfen bitiriniz... 
ÖMER ÇlFTÇl (Ankara) — Ayıp, ayıp; o partiye yazık. 
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HALÎL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Utan, utan, bir de bakan olacaksın; bakan böyle söz
leri alkışlamaz... Utan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özsoy, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sana yakışıyor mu?... Bir partinin genel başkan yar-

dımcısısın... 
BAŞKAN — Cemal Bey, lütfen... 
ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Ayıp, ayıp!.. O partiye yakışmaz; yazık... 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen... (Gürültüler) 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Sayın milletvekilleri,.. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Yılmaz... Sayın Çiftçi... Lütfen... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi, bir noktaya daha temas et

mek istiyorum; bir "Yüce Divan" lafıdır gidiyor. Evet, diyorum ki, millet şahit olsun, dünya 
âlem şahit olsun ki, sizin Yüce Divan tehditleriniz bizi korkutamaz; sizin Yüce Divan tehditle
rinizi biliyoruz; sizin Yüce Divan tehditleriniz, Yassıada katliamıdır. Sizin Yüce Divan tehditle
riniz, düzmece mahkemelerde insan asmaktır. Bizim Yüce Divanımız, bu milletin sinesidir. O 
katliamı yaptıktan sonra, yaptırdıktan sonra, otuz yıldır bu millet size iktidar olmayı nasip 
etmemiştir, bundan sonra anamuhalefet partisi olmayı da nasip etmeyecektir. Siz bundan son
ra anamuhalefet partisi de olamayacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın özsoy, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. (SHP sıralarından gürültüler) 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan hakaret etmesi için onunla anlaştınız mı? 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Tarih, bugün nasıl ki, "İkinci Cihan Harbi" denilen 

insanlık felaketinin faturasını Adolf Hitler ve ondan sonra da onu cesaretlendiren Stalin'e çı
karıyorsa, Körfezdeki facianın faturasını da önce Saddam'a, sonra da onu cesaretlendirenlere, 
silah satarak cesaretlendirenlere, Bağdat'a kadar ayağına gidip cesaretlendirenlere çıkaracak
tır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Irak'a para yardımı yaptınız. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Halepçe katliamından sonra Saddam'ın ayağına kim gitti? 
VEDAT ALTUN (Kars) — Yazıklar olsun sana. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın Altun... 
Halil Bey, lütfen... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Yüce Divandan biz korkmayız, Saddam'a cesaret veren

ler korksun, bu milletin yüzüne karşı, bu şekilde TRT'ye baskın yapanlar korksun. (SHP sıra
larından gürültüler) 

VELİ AKSOY (İzmir) — Bağır, bağır. 
BAŞKAN — Halil Bey, lütfen bitiriniz, süreniz doldu. Lütfen... (SHP sıralarından gü

rültüler) 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Günaydın Sayın Başkan. 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — SHP, son yıllardaki çizgisiyle, yalnız iktidar olma şansı

nı değil, anamuhalefet olma şansını da baybetmiştir. (SHP sıralarından gürültüler) Numuneye 
bakın, numuneye; bu millet görüyor numuneyi. (SHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Halil Bey, lütfen; sözlerimizi arkadaşlarımızı kırmayacak, rencide etmeye
cek şekilde seçelim, rica ediyorum. 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Sayın tnönü, dünkü demecinde, "Vatandaş çaresiz" di
ye bir ifade kullandı; vatandaş çaresiz değil, çaresiz olan Türkiye'deki muhalefettir; çaresiz olan, 
bilhassa, Anamuhalefettir. (SHP sıralarından gürültüler) 

VELÎ AKSOY (İzmir) — Bağır, bağır! 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Nedir SHP'nin bu telaşı? Çaresizliğini, dün akşam T V'den 

seyreden insanlar ibretle izlediler. Bunu bir daha söylüyorum; yapılacak ilk genel seçimde, de
ğil anamuhalefet partisi, yüzde 10 barajını bile aşamayacaksınız. (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — öyleyse gelin seçime gidelim. 
S. HALÎL ÖZSOY (Devamla) — Dokunulmazlık zırhına sığınarak TRT'ye baskın yapa

cağınıza, devlet memurlarını döveceğinize, neden oturup önümüzdeki seçimlerde barajı nasıl 
aşacağınızı düşünmüyorsunuz? Bunu da sizin yerinize biz mi düşünelim, bunu da ANAP mı 
yapsın? (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Buyurun seçime gidelim. 
S. HALÎL ÖZSOY (Devamla) — Beyler, çağımızda siyasetin bitpazarında dahi müşterisi 

bulunmayan sizin anlayışınızdaki sosyal demokrasiye bile, sayenizde çok yazık oluyor, çok ya
zık oluyor. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sırala
rından gürültüler) 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Adi herif!.. Adi herif!.. Hitler bozuntusu, Saddam'ın arkadaşı. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın özsoy'un konuşması üzerine, SHP Grubu Baş-

kanvekilinin, hakaretten dolayı, sataşmadan dolayı söz talebi vardır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Böyle bir hakaret yok. 
BAŞKAN — Affedersiniz efendim, sürçülisan oldu. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Hakaret yok efendim. 
BAŞKAN — Sataşmadan dolayı söz talebi vardır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Hangi cümle sataşma?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuşmaya cevap mı vereceksiniz? 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Hükümet adına cevap verecekler. 
BAŞKAN — Ben, şimdi, konuşmalara devam ediyorum; sonunda, Sayın Güneş'e söz ve

receğim. 
ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Bakan cevap verecek. 
BAŞKAN — Sayın Bakan hangi konuşmaya cevap verecek, daha bir konuşma olmadı ki... 

Bu konuşmaya mı cevap verecekler? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Evet efendim, ona cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Arzu ediyorsanız, buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Muhalefet konuşsun, ondan sonra 

efendim. 
BAŞKAN — Muhalefet konuştuktan sonra ben size söz vermem efendim. 
Eğer, Hükümet adına bu konuşmaya cevap verecekseniz, buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Evet efendim, ona cevap vereceğiz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne cevabı?.. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına, gündem dışı konuşmaya cevap vermek hakları 

vardır. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Anadolu Ajansının yayınını niye değiştirdin? Anadolu Ajan

sının haber bültenini niye değiştirdin, onun hesabını ver. Devletin resmî evraklarını tahrif eden 
bir adam bu kürsüye çıkabilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç lütfen... Sayın Genç, bir dakika... Söz hakkı sizin 
değil... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Devletin resmî evraklarını tahrif eden bir adam nasıl bakan
lık yapar? 

BAŞKAN — Sayın Genç, dinlemiyorsunuz ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tahrifat yapan adam bakan sıfatıyla oraya çıkamaz. Bunla

rın hesabını çok ağır soracağız. Size bundan sonra... 
BAŞKAN — Sayın Genç, zaman zaman, kürsüdeki hatipten daha çok konuşuyorsunuz. 

Lütfen, önce dinleyiniz; grubunuzdan bir arkadaşınız cevap verir. 
Sayın Bakan, buyurun lütfen. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; dün cereyan eden... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bugün bir adım attık; bundan sonra bu adımın altında sizi 

boğacağız ve bunun hesabını sizden çok acı soracağız. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — ... TRT baskınıyla ilgili olarak... 
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Ziyaretti, ziyaret!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — ... Kayseri Milletvekili Halil öz-

soy'un konuşmasıyla ve konuyla ilgili görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızda söz almış 
bulunuyorum, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Basmadık, ziyaret ettik. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Baskın değildi, ziyaretti. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 22 Ocak 1991 

Sah günü saat 11.30 sıralarında, 25-30 kadar SHP'li milletvekili TRT Genel Müdürlüğü bina
sını basmışlar... 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Bakansın, bakan gibi konuşsana!.. 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Konuyu saptırmaya çalışmayın. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — ... görevlileri tartaklamışlar, Genel 

Müdürü tehdit etmişlerdir. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Yalan söyleme, Bakan gibi konuş! 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, TRT'nin ko

nuyla ilgili videobantını bütün milletvekillerine dağıtacağım ve oradan, "baskın" ifadesini bi
zatihi kendilerinin kullanmış olduklarını göreceksiniz. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Tartışmanın tamamını mı dağıtacaksınız? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — ... Zaten, dün TRT'de de yayınlan

dı; ama, ben gene de, bantı, bütün milletvekillerine dağıtacağım; bir ibret aynası olarak seyret
sinler. 
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Genel Müdürü tehdit etmişler... (SHP sıralarından gürültüler) 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Bakan, tamamını mı dağıtacaksınız? 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Tamamını mı dağıtacaksınız? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Tabiî, tabiî, tamamını. 
Körfez kriziyle ilgili olarak kendi görüş ve politikaları istikametinde yayın yapması için 

TRT Kurumunu zorlamışlar -çok özür dileyerek söylüyorum- bir kabadayı edasıyla, savunma
sız bir devlet memuru ile âdeta bir hesaplaşma oturumu yapmışlardır. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Tarafsız olması icap ederdi. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — 20.00 Haber Bültenini seyreden mil

yonlarca vatandaşımız, olayın nasıl cereyan ettiğine televizyondan bizzat seyrederek, şahit ol
muşlardır. Nitekim, dünden beri, birçok vatandaşımız, telefon ve telgraflarla, hayret, teessür 
ve öfkelerini bize dile getirmişler, dile getirmeye de devam etmektedirler. Bugün basından da 
takip etmiş oluyorsunuz. Bu çirkin tertibi, Türk siyasal hayatının inkâr kabul etmez bir tarih 
aynası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına, böyle tescil ettiriyorum. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yalan olarak... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Şimdi, müsaade ederseniz, sergile

nen bu baskın eylemini, ifade ettiği anlama uygun bir değerlendirmeye tabi tutmak istiyorum. 
TRT Kurumu, Anayasamıza göre, sadece siyasî iktidara karşı değil, siyasî muhalefete kar

şı da bağımsızdır. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Halil Özsoy'a söyle. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Çalışmalarından, kafası kızan şu 

veya bu milletvekiline karşı sorumlu değildir. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu ile idarî ve adlî 
makamlara karşı sorumlu tutulmuştur. 

Siyasal denetim yapmak isteyenlerin muhatabı, memurlar değil, Hükümet ve ilgili bakan
dır. Mekanı da memurun makamı değil, bu Yüce Meclistir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hani bağımsızdı?.. Anadolu Ajansının haberini değiştiri
yorsunuz... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bunun usul ve esasları ise, Anaya
sa başta olmak üzere, kanunlarımızda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde belirtilmiştir. 

Bir demokratik ülkede, bir hukuk devletinde, kanun ve kuralları hiçe sayarak, baskın, tehdit 
ve hatta hatta, zorbalıkla... 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ayıp, ayıp!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — ... memur ve müesseseler, şunun 

bunun keyfî istikametlerine ram edilemezler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — iktidarı zorla elinde tutanlar zorbadır, milletin açık oyuna 

rağmen iktidarda zorla duranlar zorbadır. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hâkimin hükmünü beğenmediği 

için, mahkemeyi basıp, hâkime, makamına hesap sormayla bu olay arasında ne fark vardır? 
VEDAT ALTUN (Kars) — Amma yaptın?!. Helal olsun sana. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Unutulmamalıdır ki, her kaba kuv

vet, daha güçlünün yumruğu ile ezilmeye mahkûmdur. (ANAP sıralarnıdan "Bravo" sesleri) 
Onun içindir ki, her medenî ülkede, bütün kişi ve kuruluşlar, demokratik meşruiyetin içinde 
kalmak zorundadırlar; aksi halde, demokrasi yaşatılamaz. Bu itibarla, dün bu olaya katılan 
milletvekilleri, demokratik meşruiyetin dışına düşmüşlerdin 
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ERDAL KALKAN (Edirne) — Demokrasiyi katleden, sizin Cumhurbaşkanınız. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — tnsaf ile söyleyiniz, dış politika ve 

Körfez ile ilgili karar ve uygulamaların, TRT Genel Müdürüyle ve onun makamında tartışıl
ması hangi izan ve hukuk kuralına uyar? 

TRT Kanununun 24 üncü maddesi açıktır; "Devletin dış politikasıyla ilgili yayınlara uy
gulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilerek, TRT Kurumuna bildirilir" diyor. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Müsaade ediniz... 
Şu anda, hudutlarımızın hemen yakınında, dünya tarihinin ve son yüzyılın en büyük ola

yı cereyan ediyor. Böyle bir olay cereyan ederken, bütün ülkeler, haber ve yayınlar dahil, kendi 
millî menfaatlarını, devletlerinin güvenlik ve bütünlüğünü koruyan tedbirler alıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz, sizin, millî menfaatları koruyacağınıza güvenmiyoruz. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Şimdi, hepinizin itiraz ettiği 

CNN'den bahsedeceğim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz, bizim menfaatlarımızı koruyamazsınız. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade et, sabırlı ol değerli ar

kadaşım. 
Bakınız, içinizde lisan bilen değerli arkadaşlarım vardır. Günlerden beri CNN'i takip edi

yorsunuz. CNN, dünden beri, ekranlardan yazılı olarak şu anonsu yapıyor, tngilizcesi de bura
da. Ben izninize sığınarak Türkçesini okuyacağım : "CNN, savaşla ilgili bilgileri, size, müm
kün olduğu kadar eksiksiz sunmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, bazı hükümetler, enfor
masyona ve savaş yerlerine ulaşmamıza muhtelif derecelerde sınırlamalar getirmiştir. Irak, İs
rail, Suudi Arabistan ve Ürdün, haberlere sınırlamalar ve bazı düzenleyici esaslar uygulanmak
tadır. Amerika Birleşik Devletleri ve ingiliz askerî makamları da, bazı bilgilere ulaşılmasına 
sınırlar koymuştur." Elbette, bazı konularda, Türkiye Devleti adına yayın yapan ve Anayasa
nın teminatı altında olan TRT de Türk Devletinin yanında olacaktır; bunda şaşacak ne var?.. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bunda hayret edecek ne var Allah aşkına?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunda hayret edilen bir şey yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bakınız, başka bir haber okuyo

rum : "öte yandan Dahran'da, gazetecilerin kaleme aldıkları ya da görüntüledikleri tüm ha
berler, önce Amerikan makamlarınca sözgeçten geçiriliyor" ve devam ediyor... 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi sadece basit bir habercilik açısından göremeyiz. Eğer, içinde 
bulunduğumuz durumu anlamakta zorluk çekiyorsak, bundan sonra -rica ediyorum- biraz da
ha geniş ufuklu bakınız. Basit bir hadise içinde değiliz. TRT'yi tehdit ederek, baskın yaparak 
bü meselenin içinden çıkamayız, çıkamazsınız ve milletten sempati alamazsınız, tnanın, dün
den beri fevkalade üzülüyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen, kendi adına üzül... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşım, oradan, böyle, 

laf atarak bir şey elde edemezsin. Sakin ol kardeşim, sakin ol... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bize konuşma hakkı vermiyorsunuz... Gelin, televizyonda 

karşılıklı olarak halkın karşısında konuşalım... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — İki sebepten üzülüyorum : Bir ta

nesi, Anamuhalefet Partimizin böyle bir eyleme nasıl girebildiğine inanamıyorum, düşüne-
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miyorum, ondan üzülüyorum. Çünkü, millet, bu Meclisten çok şey bekliyor, hele böyle bir 
zamanda çok şey bekliyor; ama, biz nelerle uğraşıyoruz... 

İkinci olarak, bir millî müesseseyi ve onun savunmasız insanlarını bu şekilde baskı altına 
alarak, o müesseseyi ve o insanları tedirgin etmenin doğuracağı mahzurlan düşünerek üzü
lüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, bu meseleyi basit olarak görmüyorum. Her yönüyle tar
tışalım ve bundan sonra, herkes, içinde bulunduğu gerçeklerin ve demokratik sistemin bize yük
lediği mükellefiyetlerin sorumluluğu içinde davransın. Meseleyi basit görmüyorum. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Olayı çarpıtıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, onun için

dir ki, her medenî ülkede, bütün kişi ve kuruluşlar demokratik meşruiyetin içinde kalmak zo
rundadırlar. Genel Müdür, Yüce Meclisin, yani bizlerin yaptığı yasayı gösteriyor; itibar etmi
yorsunuz. Yoksa, bu sayın milletvekilleri, kendilerini yasaların üstünde mi sayıyor? 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Onu sayanlar da var. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; yasama dokunulmazlığının ardına sığınılarak yasaları çiğneme ve kaba kuvvete başvurma, 
bu hakkın istismarıdır... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Kaldırın dokunulmazlıkları... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, cevap vermek için orada bulunuyor; ama, ce

vap vermiyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hiçbir hukuk devletinde, bir hak

kın kötüye kullanılmasına, kanun müsaade etmez, himaye etmez, kısama dokunulmazlığı, mil
letvekillerine, suç işlemede serbestlik için değildir; milletvekilini Meclisten uzaklaştırarak, oy 
vermesine veya kürsüden düşüncesini söylemesine engel olunmasın diye tanınmıştır. Hilafına 
hareket edilmesi halinde yasama dokunulmazlığının kaldırılması, bir karşı terbir olarak, ana
yasalarda yer almıştır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Kaldırın... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; geçmişte, tek tük de olsa, böylesi zorbalıklara özenenler görülmemiş değildir... 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Dün akşam da Başbakan yaptı, televizyonda tehdit etti bizi. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — ... şimdi, onlardan birçoğu, karşı

mızdaki bu şeref sıralarında yoktur; büyük milletimiz onları ilk seçimlerde tasfiye etmiştir; ye
nilerinin akıbeti de, hiç şüphesiz, aynı olacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sizi tasfiye edecektir. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ne var ki, bu son olayda, katılan

ların kendi ifadeleriyle de sabittir ki, eylem, bir muhalefet partimizin yöneticilerinin başkanlı
ğında ve o parti adına yapılmıştır. Bence, işin en hazin ve düşündürücü yönü de budur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bu, garip, haksız ve yakışıksız eylemden sonra, bu kürsüden arz ediyorum ki, bu gibi ka
nunsuzluklara bir daha müsaade edilmeyecektir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ne yapacaksın?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hukuk devletinin bütün müeyyi

deleri kendiliğinden işleyecek ve demokrasimiz, bu gibi ayıplan bir daha yaşamayacaktır. (ANAP 
sıralarından''Bravo" sesleri, alkışlar) 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan... Sayın Bakan... (ANAP sıralarından, sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — öyle anlaşılıyor ki, hızla değişen 
ve gelişen... (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Musa Gökbel... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — öyle anlaşılıyor ki, hızla değişen 

ve gelişen dünya ve Türkiye gerçekleri karşısında, olayları takip edemiyorsunuz. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Gökbel!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Sanki, kendinize ve politikalarınıza... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bir suç var da gereğini yapmıyorsan, namussuzsun!.. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Allah belanı versin senin!.. 
BAŞKAN — Sayın Gökbel!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Dinleyiniz, dinleyiniz... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Gereğini yapmıyorsan, namussuzsun! 
BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen... Sayın Gökbel, lütfen... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, sakin dinleyiniz. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Gökbel... 
ÖMER ÇlFTÇt (Ankara) — özaPa, "Markos" diyen sen değil miydin? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — öyle anlaşılıyor ki... 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi.... 
ÖMER ÇtFTÇl (Ankara) — Yazar Pompa'yı kurtarmak için devletin sırtından neler vur

duğunun hesabını ver öncel.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — öyle anlaşılıyor ki, hızla değişen 

ve gelişen dünya ve Türkiye gerçekleri karşısında, olayları iyi takip edemiyorsunuz, sanki, ken
dinize ve politikanıza güven duygunuzu kaybetmiş intibaını veriyorsunuz. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Yazar Pompa'yı kurtarmak için devletin sırtından vurduğun 
vurgunun hesabını ver!.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hiç olmazsa, buradaki mevcudi
yetinizin sebebi olan demokrasiye ve milletimize saygınızı kaybetmeyin, kendinize de, topluma , 
da zarar vermeyin. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Dün, özal'a "Markos" diyen sen değil miydin? 
Yazar Pompa'nın hesabım ver!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hepsinin hesabı var. Bunlar boş 

laf, boş... Boş laf, boş, boş... 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Hırsız.'. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen... 
Muhterem arkadaşlar, gündem dışı konuşmalara devam ediyoruz. 
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2. — Adana Milletvekili Mehmet Holü Dağlt'mn, Körfezdeki sıcak savaş ve Adana'da halkın 
yaşadığı panikle ilgili gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Haüt Dağlı, Adana'daki olaylar hakkında söz iste
miştir. 

Buyurun Sayın Dağlı. (DYP sıralarından alkışlar) 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gökbel, Sayın Güneş'in Grubunuz adına söz talebi var; onu yerine 

getireceğim ben. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Ben şahsım adına istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına... Yok öyle bir şey. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, anlatmama izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, usul meselesi bu, Ben keyfime göre vermiyorum bunu. Lütfen... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Buradan anlatmama izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, şu konuşmalar bitsin, sonra sizinle konuşuruz. (ANAP 

sıralarından, "Zorla çık, zorla" sesleri) 
Buyurun Halit Bey. 
MEHMET HALlT DAĞLI (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yedi günden 

bu yana devam eden Körfezdeki sıcak savaş ve onun neticesi olarak dün Adana'da, Adana hal
kının yaşadığı panikle ilgili gündem dışı-söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, biraz evvel konuşan Kayseri Milletveki
li, çok değerli arkadaşımız Halil özsoy'un muhalefetin tutumuyla ilgili sözlerine katılmadığı
mı ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından "Anamuhalefet" sesleri, gürültüler) Şimdi, "Mu
halefetin bu tutumu Saddam'a cesaret veriyor, Saddam'dan yana mısınız?" sözlerine katılma
dığımızı ifade etmek istiyorum. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — DYP olarak, ne diyorsun? 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, zaman zaman, bu Mec

liste, geçmiş dönemlerde de, bundan önceki siyasî partiler devirlerinde de, bunalımlar, sıkıntı
lar yaşandı, örneğin; 1974'teki Kıbrıs Harekâtı... Kıbrıs harekatında, Parlamento, tek bilek, 
tek yürek oldu. Neden oldu biliyor musunuz?.. Sebebi gayet sarih : O dönemdeki hükümet, 
anamuhalefet partisini bilgilendirdi ve doğrudan doğruya Türkiye'nin takip ettiği bir millî dış 
politika vardı ve o millî dış politika çerçevesinde, anamuhalefetle ve muhalefet partileriyle hü
kümet aynı noktada birleşti ve aynı şekilde hareket etti. Şayet, Irak meselesinde, Kuveyt mese
lesinde ve Körfez meselesinde iktidarla muhalefet aynı noktada birleşmemişse, bunun vebali 
ve günahını muhalefette değil, -kusura bakmayın- Hükümette aramak lazımdır. Bu işin mü
sebbibi Hükümettir. (DYP sıralarından alkışlar) Bütün bunlara rağmen, herkes şunu iyi bil
melidir ki, Hükümetimizin takip ettiği yanlış politika neticesinde Türkiye bir saldırıya uğrar
sa, cepheye en önce gidecek gruplardan birisi Doğru Yol Partisi Grubudur. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, şimdi, lütfen Adana'ya gelelim... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, harekâtın başlamasından 

hemen sonra incirlik Havaalanından kalkan bir F-111 uçağı Adana'nın Hadırlı köyünde bir 
portakal bahçesine bir bomba düşürüyor... Allah'a şükür, bomba patlamıyor. 22 Ocak 1991 
Salı günü, yani dün öğle saatlerinde, bir Patriot füzesi havada imha ediliyor ve bu füzenin 
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parçaları Adana halkının üzerine düşüyor; Allah'tan, boş bir araziye düşüyor da can kaybı 
olmuyor. Akşam 20.55'te kırmızı alarm veriliyor; sirenler çalıyor, halk paniğe kapılıyor. Koşan 
koşana... Bir taraftan vatandaşlar kaçıyor, Sabancı Kız Yurdundan kız çocuklarımız, gece kı
yafetleriyle, geceliklerle caddelere koşuyorlar ve kapalı yer bulmak için vatandaşlarımız koşuyor... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sokaktakiler içeri kaçar; yanlışın var senin. 
BAŞKAN — Efendim, muhterem milletvekilleri... 
MEHMET HALİT DAĞLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yanlış sizde. 
BAŞKAN*— Sayın Dağlı, bir dakika müsaade eder misiniz? Sayın Dağlı... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Yanlış neden sizde, biliyor musunuz? Hükü

met, bilgileri doğru vermiyor, size bile doğru bilgi vermiyor, bırakın muhalefeti; ondan dolayı, 
siz de yanlış biliyorsunuz. 

BURHAN KARA (Giresun) — tşin mantığı var, sizin söylediğiniz yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Dağlı... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyelim. Hatipten sonra Hükü

metin cevap vermek hakkı var. Lütfen dinleyiniz. 
Buyurun Sayın Dağlı. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Olayın etkisiyle baygınlık geçiren ve hastaneleri 

dolduran ahali, nereye gideceğini bilmeyen, gördüğü kapalı yere koşup saklanan halk... Zaten 
imkânı olan Adanalılar, tncirlik'ten harekât başlayınca yaylalara ve yazlık evlerine göç etmiş
lerdi; dün akşam da büyük bir kısmı şehri terk etti. 

Değerli milletvekilleri, bizim Hükümet, ümidini Saddam'ın Türkiye'ye saldırmamasına 
bağlamış. Bakınız, İncirlik Üssünün bulunması dolayısıyla en kritik illerimizden biri olan Ada-
na'da, sığınak yerleri daha dün akşam basına açıklanmış. Açıklanan duruma göre, Adana'da 
44 tane sığınak yeri var. Bu 44 sığınak yerinin büyük bir kısmı mağaza, saunalar, işhanları, 
yani geceleri kapalı olan yerlerdir. Bu 44 sığınaktan ancak 10 tanesi gece açık olan yerler ve 
bu 44 tane sığınağın insan barındırma kapasitesi 5 bin. 

Değerli milletvekilleri, Adana'nın merkez nüfusu 930 bin olduğuna göre, 5 bin kişiyi sığı
nakta barındırdık diyelim, 925 bin kişiyi nerede barındıracağız? Acaba, Hükümet bununla il
gili bir tedbir almış mıdır? 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Allah korur. 
MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Adana'nın dağları ne güne duruyor? 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Zamanında siz Adana'ya sığınak yaptınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Üğdül... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bana ne kadar laf atar

sanız atın, hiçbir lafın altında da kalmam. Her türlü şeyi, her zaman ve her şart altında sizlerle 
tartışmaya da hazırım değerli kardeşim. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

tSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen, Adana'ya son bir ayda hiç gitmemişsindir. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Adana'ya 900 tane gaz maskesi gönderilmiş, 

900 tane. Meseleyi biraz ciddiye alın değerli arkadaşlarım, yarın belki sizin vilayetlerinizin ba
şına da aynı olay gelebilir. Vatandaşlarımız Adana'da panik içerisinde. Dün akşamki televiz
yon haberlerinde, "Sirenler çalınca, Adanalılar üç dakika içinde sığınak yerlerine çekildi" de
nildi. Sığınak, dediğim gibi sığınak; evlere çekilmişler, çocuklar ağlıyor. O evlerde sessiz seda-
'sız, "Acaba üzerimize füze mi düşecek?" diye bekleyen halkın ıstırabını ve sıkıntısını takdirle
rinize bırakıyorum. 
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MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Adana'ya canımız feda Sayın Dağlı. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Şimdi, Hükümet televizyona çıkıyor, "Tedbir 

aldık, tedbir aldık" diye birtakım övünmeler içerisinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletle
rinde bir gaz maskesinin maliyeti 26 dolar 40 sent ve bu da bizim paramızla aşağı yukarı 85-90 
bin lira ediyor; ama, bizde bir gaz maskesinin fiyatı 1 milyon liraya yakın. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — 400 bin lira. 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Devamla) — "Serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz, dünya 

fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları eşdeğer hale gitirdik" diyen ve Türkiye'ye çağ atlattığını id
dia eden Hükümet, bu durum karşısında, 85-95 bin liraya gaz maskesini getirip, Türk halkına 
ve özellikle kritik bölgelerde bulunan, güneyde yaşayan vatandaşlarımıza vermeliydi. Maale
sef, böyle bir şey yoktur. Üstelik de, Maliye Bakanı Sayın Kahveci'nin beyanı vardır ve kendisi 
diyor ki, "Türk ekonomisi, Türkiye bütçesi, Türk vatandaşına maske vermeye gücü yetecek 
derecede değildir." (SHP ve DYP sıralarından "Sayın Başkan, Sayın Bakan sigara içiyor salonda" 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Adana'da alınan sivil savunma tedbirleri yetersizdir. Sivil savunma 
konusunda halkımız yeterli bilgiye sahip değildir. Kırmızı alarmın hangi manaya, sarı alarmın 
hangi manaya, beyaz alarmın hangi manaya geldiğini bilmemektedir. Değerli milletvekilleri peki, 
maske için paramız yok, birkaç milyon broşür bastırıp, bu broşürleri halkı aydınlatacak şekil
de dağıtamaz mıyız? Ama, maalesef, hükümetimiz hiçbir terbire başvurmamaktadır. Başta söy
lediğim gibi, siz Saddam, Türkiye'ye hücum etmeyecektir, Türkiye'ye füze atmayacaktır" de
mektesiniz. 

Adana'ya ve Türk topraklarına Saddam Hüseyin'in, Scud El Hüseyin ve El Abbas füzele
ri Allah'a şükür ki düşmedi; ama, ekonomimiz üzerinde atom bombası etkisi yapacak ölçüde 
tahribat yaptı. Ekonomi tahrip oldu. Eskiden, bir yerde sel felaketi olur, yangın felaketi olur, 
deprem felaketi olur, o bölge afet bölgesi olarak ilan edilirdi. Hükümet, Körfez Savaşından 
zarar gören illerimizi, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini, ekonomik felaket bölgesi 
olarak ilan etmelidir, bu bölgeye özel tedbirler getirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bu bölgeden -biraz önce de söylediğim gibi- halkımızın bü
yük çoğunluğu göç etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, toparlayınız lütfen. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Devamla) — Irak'a ihracat yapan fabrikalar kapanmakta

dır. Fabrikalardan işçi çıkışı devam etmektedir. Bankalar, kredileri durdurmuştur. Toprak Mah
sulleri Ofisi, bir haftadan bu yana, müstahsilin alacağını ödememektedir. Taşımacılık durmuş
tur. Senetler ödenmemektedir. Çeklerin karşılığı çıkmamaktadır. Narenciye ve sera ürünleri ih
racatı tamamen durmuş; üretici, malını yok pahasına satmak mecburiyetinde kalmıştır. Esnaf 
-gıda maddesi satanlar hariç- siftah yapamadan dükkânını kapamak durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, Adana'dan bizleri telefonla arayan hemşerilerimiz, "incirlik'ten kal
kan uçakların gürültüsü bizleri sabaha kadar uyutmuyor, tnsan kabus içerisinde yaşayabilir 
mi? Bir gecede yüzlerce uçak iniyor ve kalkıyor. Uçaklar dolu kalkıyor, boş iniyor. Bizler, Türk 
vatandaşı olarak, geleceğimizi öğrenmek hakkına sahip değil miyiz? incirlik bizim yanımızda, 
uçaklar tepemizde dolaşıyor. Almanya'daki, Amerika'daki insanlar, bizim geleceğimiz hakkında 
bizden daha fazla bilgiye sahipler. Bu nasıl yöneticilik anlayışı, böyle Hükümet olur mu?.." 
diye soruyorlar. Hükümetin, gelişmelerden, halkı ve Parlamentoyu zamanında haberdar etme
mesi ve bilgi akışındaki eksiklikler ve yanlışlıklar yüzünden, Adana ve Türk halkı rahat değildir. 
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Batı'da ve Amerika'da, devleti yönetenler, hepimizin her akşam izlediği gibi, her türlü ge
lişmeyi, brifingler vererek, kendi kamuoylarına ve dünya kamuoyuna duyurmaktadırlar. Maa
lesef, Türkiye'de, böyle bir olay yoktur. Halkı endişeye düşüren de budur. Türk halkı, Türki
ye'de olup bitenleri, yabancı ajanslardan, CNN'den, NBC'den, BBC'den öğrenmektedir. Bu
rası demokratik bir ülkedir, her türlü olan biteni öğrenmek, her Türk vatandaşının hakkıdır. 
Hükümet, bunu yapmaya zorunludur, insanlığın düşmanı olan bu savaşın bir an önce bitmesi
ni Cenab-ı Allah'tan diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; biraz önce konuşan Adana Milletvekili Sayın Halit Dağlı'nın gündem dışı konuş
masıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dün Adana'da cereyan eden olayları kısaca bilgilerinize arz etmek 
istiyorum : 

Dün, 22 Ocak 1991 Salı günü saat 13.09'da, Adana'da konuşlandırılmış bulunan bir Pat-
riot füzesinin, bir hedef varmış gibi ateşlenmesinden çok kısa bir süre sonra, herhangi bir he
defin olmadığı anlaşıldığından, bu füze, kendini imha etmiştir. Bu olaydan dolayı herhangi 
bir can ve mal kaybı olmadığı gibi, Türkiye'ye yönelik herhangi bir hareketten dolayı da bu 
füze havalanmamıştır. 

Bunu arz ettikten sonra, ikinci olarak, yine biraz evvel arkadaşımın anlattığı olaya değin
mek istiyorum : Dün akşam 20.53 sıralarında Diyarbakır Harekât Merkezinden bir kırmızı 
alarm verilerek, Adana'ya yönelik bir hareket olduğu nedeniyle kırmızı alarm verilmesi isten
miş, bunun üzerine Adana'daki ikaz alarm sistemlerimiz çalışmış ve çok kısa bir süre içerisin
de Adana'daki vatandaşlarımız, kendilerini korumak üzere, sığınak veya sığınma yerlerine gir
mişler; gerçekten, çok kısa bir süre içerisinde, Adana'nın cadde ve sokakları boşaltılmış; an
cak, kısa bir süre sonra, bir uydu yanılması olduğu tespit edilmiş, bir füzenin Irak'tan Tel Aviv'e 
yönelmiş olduğu anlaşılmıştır. Derhal, durum Adana'ya bildirilmiş, beyaz siren verilmiş ve 5 
dakika sonra -aşağı yukarı saat 21.00'de- Adana'da beyaz siren (Tehlikenin geçtiğini bildiren 
siren) vatandaşlara duyurulmuştur ve vatandaşlarımız yine -15 dakika öncesinde olduğu gibi-
cadde ve sokaklara çıkmış, işlerine devam etmişlerdir. 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — öyle bir siren verilmedi Sayın Bakan, ben oradayım; be
yaz siren verilmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Peki, dışarıya nasıl çıktılar; 
nasıl çıktılar dışarıya? Nasıl duyuruldu bu? 

Uydu yanılmasından kaynaklanan bu yanlış alarmdan dolayı da, müessif bir hadise ol
mamıştır. 

İRRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Adanalılar yanlış mı haber gönderdi? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bura

da, yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum : Bakınız, burada konuşan değerli arkadaşımız, 
iyice tetkik edip incelemeden konuşmaktadır. Ben sadece birini söyleyeceğim. Burada, biraz 
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evvel dediler ki, "Adana ilimizde 800 tane maske vardır" Bu doğru değildir arkadaşlar, sadece 
bunu söylemek istiyorum : Adana ilimizde şu anda 8 000 tane maske var ve halen gönderil
mektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Adana'nın nüfusu kaç, Sayın Bakan? (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

tÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Efendim, mesele, olayı araş
tırmadan sormadan gelip burada ezbere konuşmuş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Adana ilinde vatandaşlarımızın bir taarruz halinde sığına
bileceği genel sığınak yanında, kendileri tarafından evlerinin bir tarafında, bir köşesinde hazır
lamaları için, sığınma yerleri yapmaları için de yeteri kadar broşür bastırılmış, yalnız Adana'-
da değil, bütün güney ve güneydoğu illerimizde dağıtılmıştır. Bu broşürler, sığınak veya sığın
ma yerlerinin nasıl olacağı, vatandaşlarımızın evlerinin bir odasını nasıl sığınak haline, sığın
ma yeri haline getirebileceklerine dair bilgiler de ihtiva etmektedir. Bu broşürlerin yanında da, 
bastırıp, çoğaltıp illere gönderdiğimiz videokasetlerle, halkımızın toplu olarak bulundukları 
halk eğitim merkezlerinde, kahvehanelerde veya vilayet ve kaymakamlıklarca temin edilen sa
lonlarda da bu eğitimler yaptırılarak, bunlar, vatandaşlarımıza anlatılmaktadır. Müsaade eder
seniz, Adana'da yapılan sivil savunma ile ilgili hizmetleri de biraz sonra size arz edeceğim. 

Adana'da dün akşam meydana gelen alarm olayının en önemli, dikkat çekici yönü de, 
yurdumuzun diğer taraflarında olduğu gibi, Adana'da da, alınmış olan sivil savunma tedbirle
rinin etkinliği ve halkımızın bu tedbirleri uygulamakta gösterdiği dikkat ve başarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Adana'da, her türlü sivil savunma tedbiri alınmıştır. Şimdi, bu ted
birlerin neler olduğunu da size kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Adana ilimizdeki bütün sivil savunma servisleri ve bu servislere bağlı ekipler, eksiksiz olarak 
teşkil edilmiş, il merkezinde 7 300, ilçelerde 2 800 gönüllü sivil savunma mükellefi -yani, 
vatandaşlarımız- savunma hizmetlerine bizzat katılmışlar, bunlar, ayrıca araç ve malzeme ile 
teçhiz edilerek, eğitimleri tamamlanmıştır. Ayrıca, planlanan ve planlamaya tabi işyerleri ve 
bazı bankalarda bulunan 5 020 sivil savunma ekip elemanlarına da aynı tür eğitim verilerek, 
resmî daire ve sivil savunma görevlileri arasındaki koordinasyon da sağlanmıştır. Böylece, Adana 
tünde, eğitilmiş ekip elemanı sayısı 15 120'ye yükselmiştir. Keza, mükelleflerin devamlı ve dev-
rî eğitimleri yaptırılarak, 100 bin kişinin yalnız Adana ilinde eğitimden geçirilmesi sağlanmış
tır. Bunlardan sonra 16 Kasım 1990 günü Adana'da yapılan büyük bir tatbikatla, uygulamada
ki yeterlilik durumu da hem bizler tarafından hem de değerli Adanalılar tarafından gözlenmiştir. 

Bunun yanında, Adana'da mevcut hastaneler, sivil savunma ekipleriyle takviye edilmiş; 
ayrıca, gerektiğinde kullanılmak üzere 5 700 ek yatak kapasitesi hizmete hazır hale getirilmiş
tir. Halen 19 500 görevli sivil savunma mükellefi ile Adana ilimizde halkımıza hizmet veril
mektedir. 

Bu tedbirlere ilaveten, bütün kamu kuruluşları da, 24 saat süreyle çalışma düzenine geçi
rilmiştir. 

Ayrıca, gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilecek yerler belirlenerek, uygun vasıtalarla 
halkımıza duyurulmuş, ikaz ve alarm sistemlerimiz de eksiksiz olarak tesis edilmiştir. Dün mey
dana gelen yanlış alarm hadisesi, alınan tedbirlerin denenmesi bakımından yararlı olmuştur 
demek de mümkündür. ı 

Sonuç olarak : Tedbirlerimizin başarısı açıkça görülmüş olup, gereksiz telaş ve heyecana 
kapılmaya da mahal yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer, vatandaşımız telaş ve heyecan içindeyse, eğer huzursuz ise, bunun 
sebebi, tamamen, siz muhalefet partilerimizin tutum ve davranışlarındandır. 

ALt ESER (Samsun) — Ayıp ayıp... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Utanmanız yok mu sizin? 
ÎÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Aziz milletimiz bu Yüce Mec

lisimizden çok şey beklemektedir; en azından, güzel bir birlik ve beraberlik örneği göstermek 
suretiyle, milletimizi rahatlatabilir, milletimize huzur sağlayabiliriz. 

Bu duygularla, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALÎ ESER (Samsun) — Politika yapıyorsunuz... Ayıptır! Her zaman birlik içindeyiz. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Aldığınız tedbirleri gidip hep beraber görelim. 
Utanmanız lazım... 

3. — Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, SEKA isçilerinin grevi nedeniyle Hükümetin 
tutum ve davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Rüştü Kurt, SEKA grevi nedeniyle Hükümetin 
tutum ve davranışları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kurt. (SHP sıralarından alkışlar) 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce, tümünüzü saygıyla selamlarım. 
Bugün, ülkemizde SEKA işletmesine bağlı 9 işyerinde 10 200 işçi 15 gündenberi grevde 

bulunmaktadır. Ancak, Hükümet, sanki ülkemizde böyle bir olay yokmuşçasına, sanki 9 işye
rinde çalışan 10 200 işçinin böyle bir eylemi hiç olmamışçasına, tam bir vurdumduymazlık içinde, 
âdeta kulağının üzerine yatmıştır. Hükümet, SEKA işçilerinin sorunlarıyla bugünedek hiç il
gilenmemiş ve inatla da bu tutumunu devam ettirmektedir. 

Kamu İşverenleri Sendikası ise, bu konuda, dediğim dedik zihniyeti içinde, sendika yöne
ticilerine karşı son derece anlayışsız davranmakta veya benim dediklerimi kabul edersiniz ya 
da siz bilirsiniz anlayışı içerisinde, katı tutumunu devam ettirmektedir. Hükümet ise, bu olup 
bitenlere seyirci kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ne zaman SEKA işçileri haklı isteklerini dile getirseler, 
ne zaman insanca yaşama düzeyine kavuşacak bir ücret talebinde bulunsalar, Hükümet, SE
KA işçilerinin bu haklı isteklerine kulak tıkamakta, sırtını çevirmektedir. Hükümet, SEKA iş
çilerinin sorunlarına ve haklı isteklerine anlayışla yaklaşmamakta ve âdeta, SEKA işçilerini 
greve gitmeye zorlamakta, özendirmekte, teşvik etmektedir. 

Yine üzülerek söylüyorum ki, Hükümet, sanki SEKA işçilerinin greve gitmesinden mem
nun olmakta ve böyle bir görüntü, böyle bir izlenim vermektedir. Hükümetin bu tutumunu 
anlamak mümkün değildir. 

tki sene önce de, SEKA işçilerinin yaptıkları greve Hükümet tam bir fütursuzlukla seyirci 
kalmış, grevin uzaması için âdeta elinden gelen tüm gayretleri göstermiştir. Bu arada, grev sü
resince, bazı holdinglerin kâğıt ithal ederek çok tatlı kazançlar, gelirler elde ettikleri yolunda 
yoğun söylentiler de kamuoyunda sürmüş gitmiştir. Bu söylentilerin dumanları halen tütmek-
teyken, bugün, Hükümet, yine SEKA işçilerinin grevlerine sırtını dönmüş, sanki, greve gider
seniz bana ne; ben bundan memnun olurum gibi, anlaşılmaz bir tutum sürdürmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bugün, 10 200 SEKA işçisi grevdedir. Bu insanlar, keyfinden grev 
yapmıyorlar; bu insanlar, herhangi bir siyasî amaç için grev yapmıyorlar; bu insanlar, bugün 
bir yaşam kavgası veriyorlar ve vermektedirler. 

Şöyle, rakamlara bir göz attığımızda, bugün, SEKA işyerlerinde çalışan 23 yıllık SEKA 
işçisinin net, çıplak ücreti 350-370 bin liradır. Yine, tüm sosyal haklar bunun üzerine eklendi
ğinde, 25 yıllık bir SEKA işçisinin eline, eğer üç vardiya çalışıyorsa 550 bin lira, tek vardiya 
çalışıyorsa 500 bin lira geçmektedir. Bunlara, senede verilen 4 maaş ikramiyeyi de katarsak -ki, 
ikramiyeler çıplak ücret üzerinden verilmektedir- 25 yıllık bir SEKA işçisinin eline, tüm sosyal 
haklar dahil, senede verilen 4 tane ikramiye de dahil, 600 ila 650 bin lira arasında para geç
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türk-tş'in endekslerine göre, 4 kişilik bir ailenin, bir işçi ai
lesinin, sadece mutfak masrafı 700 bin lira civarındadır. Devlet istatistik Enstitüsünün rakam
larına bakarsak -ki, Hükümete bağlı bir kuruluştur- 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masra
fı 550-600 bin lira civarındadır, tşte bu rakamlar, bu gerçekler ortada iken, 25 yıllık bir SEKA 
işçisini hâlâ 600-650 bin lira civarında bir ücretle çalıştırmanın, bizler için, Hükümet için, tüm 
Türkiye için bir utanç nedeni olduğuna inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, Çaycuma Fabrikasında meydana gelen ilginç bir olayı 
da sergilemek istiyorum. Diğer SEKA işyerlerinde olduğu gibi, Çaycuma Fabrikasında da grev 
vardır. O müessese de grevdedir; ama, Hükümet, yasaları hiçe sayarak, Çaycuma Fabrikasında 
bulunan 5 bin ton kraft kâğıdını, "daha evvelden satış bağlantısı yapıldı" gerekçesini ileri sü
rerek, dışarıdan başka işçiler getirip, kamyonlara yükleterek Zonguldak limanında boşaltma 
işlemini yaptırmıştır. Biraz evvel, Sayın Devlet Bakanı Mehmet Yazar, yasalara saygıdan söz 
etti. Sayın Bakan, siz, önce, hükümet olarak yasalara kendiniz saygılı olun da ondan sonra 
başkalarını saygıya davet edin... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakanın kendisine saygısı yok ki yasalara saygısı olsun. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Çaycuma'da yaptığınız, açık seçik olarak, iş yasa

larına, grev yasalarına, Anayasaya aykırı tutum ve davranıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bağlarken, Hükümetten, özellikle, SEKA iş
çilerinin haklı isteklerine kulak vermelerini istiyorum; bu insanları bugünkü şartlar altında, 
Türkiye'de, kendini, çoluk çocuğunu, ailesini geçindirecek, insanca yaşatacak bir ücret düzeyi
ne kavuşturmalarını, özellikle istiyorum. Bu insanları, bugün, 600 bin lira, 500 bin lira gibi, 
çok komik ve Türkiye'deki hayat şartlarının çok gerisinde kalan bir maaşla geçindirmek gibi 
bir şeyden kendinizi sıyırarak SEKA işçilerinin seslerine kulak verin. Bugün, Türkiye'nin, SE-
KA'nın grevde olması nedeniyle günlük kaybı 3,5 milyar lira civarındadır. Bu millî servete ya
zıktır, bu insanlara yazıktır. Bu insanların sesine kulak verin, bunların sorunlarını bir an evvel 
çözümleyin. Olayı, bir siyasî veya politik mesele olarak değil; bir, insanca yaşam kavgası, in
sanca yaşam düzeyine ulaşmak isteyen 10 200 tane, yürekli, yiğit, yurtsever SEKA işçisinin me
selesi olarak algılayın ve bu işi bir an evvel çözüme kavuşturun. 

Tümünüze saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt, 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Çiçek; buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, toplusözleşmelerle ilgili olarak, işyerleri değişik olsa dahi, muhalefetin söyledi
ği, söyleyeceği de aynı; bizim de her defasında söyleyeceğimiz cevaplar aynı, ama, belli ki, top
lusözleşme vesilesiyle başka şeyler söylenmek isteniyor, biz de, mecburen, burada daha evvel 
söylediklerimizi tekrar mecburiyetinde kalıyoruz; onun için de, affınıza sığınmak istiyorum. 

Şimdi, evvela, şu lafların manasını anlamak mümkün değil : "Hükümet bu işlere lakayt 
kalıyor, Hükümet, sanki grevin devamında bir fayda umuyor" gibi, sözler söyleniyor... Aslın
da, Hükümetin tutumunu anlamak mümkündür de, bu kürsüde toplusözleşmeler vesilesiyle 
söylenen sözler arasındaki çelişkiyi anlamak mümkün değildir. Bazen, burada ifade ediliyor, 
deniliyor ki, "Hükümet bu işlerde niye taraf oluyor?" Bir sonraki konuşmada da, "Hükümet 
bu işlere niye müdahale ediyor yahut etmesi gerekiyor, niye etmiyor?" deniliyor... 

Şimdi, biz bu işlere müdahale edecek miyiz etmeyecek miyiz? Etmemiz isteniyorsa ona 
göre cevapta bulunalım, etmememiz gerekiyorsa ona göre cevapta bulunalım... Evvela, muha
lefet bu meseleye nasıl bakıyor? 

Bu grevin devamında Hükümetin ne faydası vardır; bu yerde değil, ister özel sektörde, is
ter kamuda, bir işyerinde grev yapılıyorsa, bundan ne sevinç duyacağız, insanlarımızın ekmek 
parasından mahrum edilmesinde iktidar olan bir partinin, iktidarın ne menfaati vardır da, me
seleyi hemen bu kadar keskin hatları ile orta yere koymaya çalışıyoruz? 

Daha evvelki konuşmamda da istirham etmiştim; bu konuda söz söylenirken, evvela şunu 
öğrenmek istiyoruz : Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de, bu işlerin nasıl düzenleneceği
ne, nasıl yapılacağına dair de 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası vardır. 

Burada beyanda bulunacak arkadaşlarımız diyebilir mi ki, 2822 sayılı Yasa, Hükümete 
şöyle bir yükümlülük yüklüyordu, şöyle bir mükellefiyet getiriyordu, Hükümet bunun gereği
ni yapmadı; filanca maddedeki şu lazımeye riayet etmesi lazım geliyordu, Hükümet buna da 
uymadı diye müşahhas bir şey söylemek mümkün mü?. Yok. 

Kavli mücerret birtakım beyanlarla; sanki, birileri işçiyi çok seviyor da öbürleri karşısın
dayım ş gibi, insanlar arasında böyle ayırım yapmayı fevkalade yanlış bulurum. Kaldı ki, grev, 
işçiye tanınmış bir haktır; bunun kullanıp, kullanılmamasına karar verecek olan da, ilgili sen
dikanın kendisidir. 

Biz, içinde yaşadığımız olağanüstü şartlara rağmen, şu ana kadar -belki kendileri iktidar
da olsalardı elli defa bu grevleri ertelerlerdi- grev erteleme yoluna hiç gitmedik, grev hakkının 
layıkı veçhile kullanılabilmesi bakımından, hiçbir müdahalede bulunmadık. 

O halde, ücret nasıl teşekkül edecek? İşçi sendikası ile işveren sendikası karşı karşıya gele
cekler, müzakere ve münakaşasını yapacaklar, karşılıklı teklifler verilecek, hesabı kitabı yapı
lacak, razı olunursa anlaşma yapılacak, razı olunmazsa elbette greve gidilecektir. 

Hem yasalara grev hakkını koyacaksınız, ondan sonra da, niye bu grev hakkı kullanılıyor, 
greve neden gidiliyor tarzındaki bir yaklaşım, aslında grev hakkının mantığına da ters düşer. 
Kaldı ki, biz, bu noktada, lakayt da kalmadık. Kamu işveren sendikası, toplusözleşme müza
kerelerinin başladığı günden beri, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere, bu müzakerelerin 
açık olduğunu söylemiştir. 
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Müzakereler yapılmıştır, iş, karşılıklı teklif noktasına geldiği zaman, maalesef, bir anlaş
ma sağlanamamıştır. Niye sağlanamamıştır? Verilen ücretler az olduğundan da değildir. Bunu 
burada açık olarak ifade ederim. Bir defa daha burada söylemiştim; biz, birtakım teklifler ver
dik, siz olsaydınız, hangi rakamı verirdiniz, bir defa da onu söyleyin; madem bu konuyu bu 
kadar teferruatlı olarak gündeme getiriyorsunuz, şu kadar zamandan beri kaç işçinin fayda
landığını biliyorsunuz. Biz bir ücret teklif etmişiz; bu ücret az mıdır?.. Neden azdır?.. Hiç de 
öyle değil... 

Bakınız, SEKA'ya bağlı işlerlerinde iki tane sendika faaliyet gösterir; bir tanesi Selüloz-tş, 
diğeri de Ağaç-tş'tir. Aynı dönemde toplusözleşmeler başlamıştır. Ağaç-tş Sendikası, Bolu'da, 
tam grev aşamasına gelmişken, yapılan müzakerelerin sonucunda, verilen ücreti makul bul
muştur, uygun bulmuştur, imza atmıştır; ama, aynı işyerlerindeki bir başka sendika, bu sözleş
meye imza atmamıştır. Demek ki, Hükümet, Kamu İşverenleri Sendikası, burada ifade edilen 
şekliyle bir olumsuz tavır içerisinde değildir, bir fikri inadî içerisinde de değildir; ama, Türki
ye'de, teşekkül etmiş bir ücret tablosu var, bu tabloya paralel olarak bu ücretleri teklif etmiştir 
ve bunların hiçbirisi sanıldığı kadar az da değildir. 

Bir başka husus daha var : Toplusözleşme düzeninde, biz istesek de istemesek de, karşı 
tarafın da adım atması gerekmektedir. Bugün, bu saat itibariyle ' Toplusözleşmelerde bir tıka
nıklık var; ücret tekliflerini tek tek mi vereceksiniz, yoksa 1989 yılında olduğu gibi, toplu hal
de mi vereceksiniz, lütfen bu müzakereye gelin" diye -bugün basından da bilen arkadaşlarımız 
vardır- üç kamu işveren sendikasını Türk-tş'e tekrar gönderdik. Müzakere iki taraflı olur; tek 
taraflı müzakere yapmak mümkün değil. Gelirlerse müzakere yaparız, gelmezlerse, karşı tarafı 
müzakere masasına oturtacak bir yöntem, bir usul, bir mecburiyet, 2822 sayılı Yasada yoktur. 
O takdirde, iki tarafın, karşılıklı anlayış içerisinde, uygun bir zamanda, uygun bir zeminde bir 
araya gelmeleri gerekmektedir. 

Nitekim, bu konuşmalar başladığı günden beri, eskiden sendikaları gayri resmî olarak top
lantıya çağırırken, bu defa telgrafla çağırıyoruz; "Lütfen gelin, müzakere yapın" diyoruz. Hem 
Hükümet olarak hem de Kamu İşveren Sendikası olarak, SEKA'ya bu çağrı yapılmıştır, bu 
telgraf çekilmiştir. Gelmişler, müzakere yapılmış; ama, her defasında, sendikacılar da -belki 
kendi politikaları yönünden- bir başka sendikanın toplusözleşme imzalamasını beklemektedir. 
Yani, benim gördüğüm psikoloji odur ki, hiçbir sendika, ilk imza atan sendika olmak isteme
mektedir diğer sendikaların ithamından, diğer sendikaların kendisine muhtemel tecavüzlerin
den çekindiği için. 

SEKA'daki grevin bitmemiş olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu psikolojidir. Aslın
da, verilen ücretler hiç de az değildir. 

Sizi rakamlara boğmak istemiyorum; ama, Kamu İşveren Sendikası olarak verdiğimiz teklifi 
ifade ediyorum : Birinci altı ay; 1 Temmuz 31 Aralık tarihi itibariyle, Kamu-tş olarak, Selüloz-
Iş'e teklif ettiğimiz ücret 1 milyon 986 bin liradır. Buna karşılık, işçi sendikasının istediği, 3 
milyon 981 bin liradır. Biz, ikinci altı ay, yani içinde bulunduğumuz ocak ayı itibariyle, 2 mil
yon 572 bin lira teklif etmişiz, bütün ödemeleriyle beraberdir; buna karşılık, sendikanın istedi
ği, 6 milyon 447 bin liradır. Eğer, hakikaten, siz olsaydınız bu ücretleri verebileceğinizi ifade 
ediyorsanız, bir dahaki konuşmada gelin burada bunları ikrar edin; bunlar belge olsun, ondan 
sonra deyin ki, "Hükümet bu meseleye olumlu yaklaşmadı, Kamu İşveren Sendikası 
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çok katı tutum içerisindedir" Bunlar doğru hadiseler değildir; çünkü, Kamu İşveren Sendikası 
da netice itibariyle devlet adına sözleşme yapan devletin görevlileridir, katı bir tutum içinde 
olmasının hiçbir mantığı da yoktur, sebebi de yoktur. 

Saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 
1. .— İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, Kayseri Milletvekili S. Halil Özsoy'un gün

dem dışı konuşmasında Gruplarına sataşıldığına ilişkin açıklaması. 

BAŞKAN — SHP Grup Başkanvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş'in, Sayın Özsoy'un ko
nuşmasında Grubunu-suçladığı ve sataşıldığı nedeniyle söz istemi vardır; talep bizce de uygun 
görülmüştür. 

Sayın Güneş, tecrübeniz, güzel natıkanız ve nazik üslubunuzla, cevap hakkı doğurmaya
cak şekilde konuşmak üzere, buyurun (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan, cevap akşam yayınlanacak mı? 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; TRT ile ilgili şikâyetlerimiz vardır; TRT'nin, yayın politikasında ve TRT'nin, yayı
nına ilişkin yasalara gösterdiği dikkat konusunda şikâyetlerimiz vardır. 

Sayın Bakanın okuduğu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun bir başka maddesi ve 
fıkrası şöyle demektedir : "Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu 
ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir 
siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlanna alet olmamak" 
Bunlara dikkat göstermek, yayınlarını bu açıdan, bu ilkelere oturtarak yapmak zorundadır. 
Biz, TRT'nin, bu dikkati göstermediği kanısındayız... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Ama, kabadayılıkla değil Sayın Güneş. 
HASAN FEHMl GÜNEŞ (Devamla) — ... yasanın bu emirlerine uymadığı kanısındayız. 

TRT'nin, görevini yerine getirmediği kanısındayız; TRT'nin, taraflı yayın yaptığı kanısındayız. 

Bu şikâyetlerimiz, dünden bugüne oluşmuş şikâyetler değildir, uzun süredir devam edege-
len şikâyetlerimizdir; ama, Körfez krizinin ülkemizdeki duyarlılığı yükselttiği bir dönemde, 
TRT'nin tutumu ve yayını bu şikâyetlerimizi artırmıştır, yoğunlaştırmıştır. Bu şikâyetlerimizi, 
ilgililere, Sayın Bakana, Başbakana, TRT ilgililerine, görevlilerine duyurmak için, barışçı bü
tün yolları denedik. Ne yapılabilirse söyledik... 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Sığındığınız mazerete bakın... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Mazeret mi bu Sayın Güneş?!. 
HASAN FEHMl GÜNEŞ (Devamla) — Beyanatlar verdik, açıklamalar... 
BAŞKAN — Sayın Dağyar, Sayın Akkaş, lütfen müdahale etmeyiniz... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sizin için üzülüyorum; İçişleri Bakanlığı yapmış bir 

insansınız. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Size yakışmıyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Beyanatlar verdik, açıklamalar yaptık, yazılar 

'yazdık, ziyaretler yaptık... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Yani, TRT'yi basmak hak oldu?!. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Müsaade edin... Yani, sizi kıracak, sizi üzecek 
bir şey söylemiyorum sanıyorum; yaptıklarımızı anlatıyorum, müsaade edin anlatayım. 

Tekrar ediyorum. Açıklamalar yaptık, yazılar yazdık, ziyaretlere gittik; bu şikâyetlerimizi 
söyledik, anlattık, fayda etmedi. Bunun üzerine, dün, bazı milletvekili arkadaşlarımız, bu şi
kâyetlerimizi tekrar söylemek, yayın politikasıyla ilgili uyarılarımızı yapmak üzere TRT'yi zi
yarete gittiler. (ANAP sıralarından "Ziyarete değil, işgale gittiler" sesleri, gürültüler) 

HAMDt ÖZSOY (Afyon) — Dayaklı ziyaret. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Söylediklerine sen inanıyor musun Sayın Güneş? 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — İşgaldi, işgal! 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sizin seçtiğiniz, Sayın Bakanın seçtiği, Sayın Öz-

soy'un seçtiği terminolojiyi kullanmaya mecbur değilim; ben daha zarifini kullanıyorum. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Değilsiniz; ama, olayı yanlış olarak 

kabul edin; işgaldi. 
HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Dayaklı ziyaret, dayaklı. 
BAŞKAN — Sayın Ersümer, lütfen efendim... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Ziyarete gittiler; amaç buydu, bunun için gittiler, 

ziyarete gittiler. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sonra tekme işi ne oldu? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Ve hatta, orada arkadaşlarımız konuşma sırasın

da -bantları izlediğiniz zaman göreceksiniz- "Biz nezaket ziyaretine geldik" diye birkaç defa 
yinelediler. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sonra bir tekmeleşme oldu, o tekmeleşme neydi? 
BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen efendim... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bir dinleyin beni de sonra karar verin lütfen. 
Arkadaşlarımızın bu ziyareti, daha kapıdan itibaren, görevlilerce, zorla durdurulmak is

tendi, önlenmek istendi. Arkadaşlar önce TRT binasına sokulmak istenmedi, sonra da Sayın 
Genel Müdürün odasına sokulmak istenmedi. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — İşgal olunca! 
MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Sayın Güneş, TRT'deki görüntüler sahte miydi? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, TRT, topluma, doğru ve za

manında bilgi verme görevini yerine getirmemektedir; özellikle Körfez krizi sırasında yerine 
getirmemektedir; savaşla ilgili, bölgemizdeki gelişmelerle ilgili, bizim Hükümetimizin politi
kasıyla ilgili yeterli ve doğru bilgi vermemektedir. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Yeterli bilgiyi veriyor efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Vermemektedir, bunu inkâr edecek durumda de

ğiliz. TRT, yanlı yayın yapmaktadır; muhalefeti susturan, muhalefetin sesini kısan, sadece ik
tidarın görüşlerini kamuoyuna sunan, kamuoyunun tek yönlü oluşmasını amaçlayan bir yayın 
yapmaktadır. Bunlar, kesin doğrudur. (ANAP sıralarından "Hayır efendim" sesleri) 

TRT, ulusal niteliğini terk etmektedir. TRT, yabancı bir yayın organını tercüme etmeyi yeğ
lemiştir. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Onu da becerememiştir. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Yabancı bir yayın organını tercüme etmekte, ken

di, özel, ulusal sözünü, sesini çıkarmamaktadır. Ulusal yayıncılık bu değildir. Bir başka yayın 
organının arkasına saklanıp, onun dediklerini söylemek; ama, Türkiye'yi ilgilendiren kısımlar 
gelince susmak... 

— 455 — 



T.B.M.M. B : 72 23 . 1 . 1991 O : 1 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ve kesmek... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — ... doğru değildir. Kamuoyuna karşı saygılı değil

dir. (SHP sıralarından alkışlar) 
ALÎ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu işgali mi gerektirir Sayın Güneş? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Bu şikâyetlerimizi, arkadaşlarımız, yetkili Genel 

Müdüre iletmeye gittiler. (ANAP sıralarından "30 kişi" sesleri) Bu kadar iyi niyetle ve bu ka
dar haklı nedenlerle yapılmış bir hareketin nedenini -bunlar niye geldiler? Nedeni neydi?- dü
şüneceğimize, bunu tartışacağımıza, olayı bir kavga şekline sokmak ve olayın o tarafını öne 
çıkararak, hem TRT'den hem de Hükümet çevresinden böyle yanlı bir yayın yapmak ve kamu
oyuna bunu sunmak, gerçekten, TRT'nin olayları saptırma ve kışkırtma açısından yeteneğinin 
göstergesi olmuştur. (ANAP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET DELÎCEOĞLU (Adıyaman) — Neyi savunuyorsunuz?.. Bakanlık yapmış bi
risiniz... Memuru tartaklıyorlar... 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Bunların hesabını soracağız. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu olay sırasında, Sayın Baş

bakanın da, Sayın Yazar'ın da, Sayın özsoy'un da bu kürsüden kullandığı, "Baskın, kabada
yılık, zorbalık" sözlerini kabul etmiyorum. 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Sokak kabadayılığı... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) •— Kabul etmiyorum ve reddediyorum. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Bütün Türkiye gördü olayı. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Ayrıca, bu kelimeler, bu makamlarda bulunan 

insanların -ki, Sayın özsoy, başka görevleri de olan bir milletvekilidir, temsilî görevleri olan 
bir milletvekilidir, çok sevgili bir arkadaşımızdır, sizin de çok sevgili bir arkadışınızdır, Sayın 
Bakan öyledir, Sayın Başbakan öyledir- böyle görevlerde bulunan insanların ağızlarına alma
maları gereken yakışıksız kelimelerdir, kışkırtıcı kelimelerdir, saptırıcı kelimelerdir yakışıksız 
kelimelerdir. Bunları doğru bulmuyorum. 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Az bile konuştu, az, az! 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Biraz önce, Sayın Bakan, TRT'den bilgi almak 

için giden arkadaşlarımızla ilgili bandı vereceğini söyledi. Gerçekten, ben de rica ediyorum, 
diliyorum, nasıl kabul ederseniz, o bandın tamamını, baştan sona kadar -görüntüleriyle, 
sesleriyle- hepimize verin, hepimiz izleyelim. O olayı tam öğrenmeye ihtiyacımız var; ama, bandı 
baştan sona kadar sizin de izlediğinize emin değilim. İzlemeden, o kadar suçlayıcı ve işin kötü
sü, böyle bir zamanda kışkırtıcı beyanlarda bulunmanızı zamansız ve talihsiz buluyorum. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — O bantlarda, İstanbul'da yakılan lastikler yok, aynı saatler
de yakılan lastikler yok. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü kesmeyin. 
Buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, aslında cevap 

hakkını -benim değerlendirmeme göre- kötüye kullanmıştır. Sayın Bakan, Sayın özsoy'a ce
vap vermedi. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Veremezsin. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Ben değil, Sayın Bakan... 
Sayın Bakan, Sayın özsoy'a cevap vereceğim" diye kürsüye çıktı, Sayın özsoy'a cevap ver

medi, Sayın özsoy'u takviye etti, onunla aynı şeyleri söyledi. (ANAP sıralarından "Doğruyu 
söyledi" sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen, dinleyelim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bunlar kurnazlıktır; ama, Sayın Bakanın doğum 

yerine göre, büyük kurnazlık değildir, küçük kurnazlıktır. (SHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
Kuşkumuz yok ki, TRT, bir aile fotoğrafçısı durumuna düşmüştür. (ANAP sıralarından 

"Allah Allah..." sesleri) Evet, bir aile fotoğrafçısı durumuna düşmüştür; Sayın özal Ailesinin 
fotoğrafçısı durumuna düşmüştür. (SHP sıralarından alkışlar) . 

Bizim, TRT ile ilgili uyarılarımızı dikkate alın. Lütfen, ona bir çare bulun. Ona çare bul
mazsanız, o uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar[!]) Arkadaş
larımıza söylediğiniz, onları rencide eden sözlerden, onları tenzih ediyorum; ama, TRT'ye iliş
kin haklı uyarılarımızı lütfen dikkate alın. TRT, bu ülkenin ulusal kurumudur ve bu yasaya 
göre yayın yapmak zorundadır. Sadece iktidar için, sadece bir aile için yayın yaparsa, bu uya
rılara hep muhatap olacaksınız. Bunu önlemenin yolu, işi çarpıtarak, saptırarak, başka türlü 
anlatmak değil, çare aramaktır; onu bulalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET DELlCEOĞLU (Adıyaman) — Müracaat yeri orası değil... Ayıp oluyor... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Gerçekten, yasalar kimseye suç işleme hakkı 

vermez... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — TRT'yi, o fotoğrafından dolayı tebrik etmeniz lazım. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — ... kimseye tehdit etme hakkı da vermez. Sayın 

Başbakan da, Sayın Bakan da, konuşmalarında tehdit edici kelimeler kullanmışlardır. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Tehdidi akşam siz yaptınız; olayı saptırmayın... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi, ben mukabil bir şey söylüyorum. O tehdi

de karşı biz de yasal yollara başvuracağız; ama, Sayın Bakan, lütfen, orada kim suç işlemişse, 
mutlaka tahkikat açtırın; sonucunu bekliyoruz. Giden arkadaşlarımızın veremeyecek hiçbir hesabı 
yoktur, yapılmış bir hataları yoktur; abartıyorsunuz, çarpıtıyorsunuz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Lütfen, tahkikat açtırın, soruşturma açtırın. Zaten, soruşturmayı yetkili organlar aça
caklardır. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen toparlayınız. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Neyi toparlayacak?.. Hakaret ettiler, ağzımızı açmadık... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın özsoy'un, çok ağır sözlerine cevap vermeyeceğim... (ANAP sıralarından 

"Veremezsin" sesleri, gürültüler) Biliyorsunuz ki, veririm... 
BAŞKAN — Efendim, hatibi tahrik etmeyelim; lütfen, hadise çıkarmayalım. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — ... çok da iyi veririm... Vermeyeceğim; çünkü, 

olayı gerginleştirmek istemiyorum, olayı sertleştirmek istemiyorum. 

Sorumlu insanlara düşen, sorunu büyütmek değil, sorunu önlemektir, gidermektir; onu 
yapmaya çalışıyorum, Sayın Bakandan da onu yapmasını beklerdim; ama, şunu söyleyerek söz
lerimi bitiriyorum : SHP'liler... 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Yani, bir sorun var... 
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BAŞKAN — Nevzat Bey, lütfen efendim... 
HASAN FEHMİ CÜNEŞ (Devamla) — Evet, TRT'nin yayınıyla ilgili ulusal bir sorun 

var ve onu gidermek zorundayız. Sorun odur... 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Söylediklerinize siz de inanmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Nevzat Bey, lütfen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Şunu söyleyerek bitiriyorum : TRT'ye her gün 

baskın yapan, sizin İktidarınızdır ve Sayın özal'dır, (ANAP sıralarından "Aaa" sesleri, gürül
tüler) Baskını biz kabul etmiyoruz; her gün baskın yapan, yayınlarını etkileyen, bu makamlar
dır. önce, onlarla ilgili, gereğini yapmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Itlıalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girme Süresinin Uzatılma

sına ilişkin Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1520) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı madde
sine göre verilmiş bir kezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 27.7.1990 tarihli ve 101-71/04067 sayılı yazımız. 
İthalde Alınacak Damga Resmî Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girme Süresinin Uzatıl

masına İlişkin Kanun tasarısının işlerliği kalmadığından, Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı 
maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı, Hükümete geri verilmiştir. 

2. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in (6/1067) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/267) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 611 inci sırasında yer alan (6/1067) esas numaralı 

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

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge

len Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 1931969 Tarih ve 1136 Saydı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) (1) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih 
ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçil

mesi hususunun oylanmasında kalmıştık. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı nedeniyle yarım kalmıştı; yi

ne karar yetersayısını arayın lütfen. 
BAŞKAN — Sayarız efendim. Oylamaya gelelim, o sırada sayarız. 
Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Karar yetersayısı olmadığından, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saali : 16.35 

(1) 409 S. Sayılı Basmayazı 9.1.1991 tarihli 62 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Bafkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimin tkinci Oturumunu açıyorum. 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaştntn, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâ

kimler ve Savalar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler önceki birleşimde tamamlanmış ve maddelere geçil

mesinin oylamasında kalınmıştı. 
Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrası tle 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun S inci Maddesinin (b) Bendinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesinin birinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Meslekten çıkarma ile bu Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentle

rine göre verilen yer değiştirme cezaları hariç, disiplin cezası alan hâkim ve savcılar; uyarma, 
aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört yıl, kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesini durdurma cezalarının uygulanmasından itibaren altı yıl, 68 inci mad
denin diğer bentlerine göre verilen yer değiştirme cezalarının uygulanmasından itibaren yedi 
yıl geçtikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının 
sicillerinden silinmesini isteyebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 409 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesine aşağıdaki şekilde bir 

cümle eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Raşit Daldal 
Niğde 

Şakir Seker 
Sivas 

"68 inci maddeye göre aldıkları disiplin cezalan sicilinden silinenler, daha sonra aynı mad
deye göre disiplin cezası aldıkları takdirde bu cezaların sicilinden silinmesi talebinde bulunamaz." 

Gerekçe : 
Ek fıkra ile disiplin cezasının sicilden silinme hakkının kötüye kullanılmak istenmesi ön

lenmiştir. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katılamamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle yapılan değişiklik istikametinde oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda memur veya avukat olma niteliğini kay

betmiş olmak veya 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (0 
bentlerinde yazılı sebeplere dayalı olarak aynı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca meslekten 
çıkarılmış bulunmak." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci maddesinde yer alan 1136 sayılı Avukatlık Ka

nununun 5 inci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt önder Kırlı 

Ankara Balıkesir 
Hasan Fehmi Güneş Mehmet Zeki Uzun 

istanbul Tokat 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
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b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda memur veya avukat olma niteliğini kaybet
miş olmak veya 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bent
lerinde yazılı sebeplere dayalı olarak aynı kanunun 69 veya 70 inci maddeleri uyarınca meslek
ten çıkarılmış bulunmak (ancak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesi
nin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yazılı fiillerden dolayı kesinleşmiş bir disiplin kararı sonu
cunda hâkim ve savcı olma niteliğini kaybetmiş olanların, barolara kayıt ve kabulleri, Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulunun takdir ve kararına bağlıdır.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için, katılamıyoruz efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, değişiklik önergesiyle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan evvel, oyunun rengini belirtmek isteyen sayın üye var mı? 
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Aleyhinde söz isüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk; buyurun efendim. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, oyumun ren

gini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyeti say
gıyla selamlıyorum. 

Teklifin, 2802 sayılı Yasanın 75 inci maddesinin birinci fıkrasını değiştiren 1 inci maddesi
ne aynen katılıyoruz; ancak, önerge ile değiştirilen 2 nci maddedeki değişikliğe katılmamız müm
kün değildir; o da şu bakımdan : 

Eski metinde bu bent şu şekilde düzenlenmiştir : "Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonu
cunda hâkim, memur yahut avukat olma niteliğini kaybetmiş bulunmak" kesinleşmiş bir di
siplin kararının bulunması halinde hâkim ve savcılar, avukatlık mesleğinde, bu maddeye göre 
kabul edilemeyecekler. Ancak, değişiklik kabul edildiğine göre, meslekten ihraç edilen hâkim 
ve savcıların avukatlık yapabilmelerine imkân getirilmiş olmaktadır. 

Burada, görüşüme göre, bir çifte standart yaratılmış bulunmaktadır : "Hâkim ve savcılık 
yapamazsın; ama, avukatlık yapabilirsin" denilmektedir. Yine burada şunu sormak istiyo
ruz : Avukatlık mesleği, hâkim ve savcılık mesleğinden daha az saygın bir meslek midir? 

67 nci maddenin (b) bendinde "Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekle
riyle bağdaşmayan kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" veya 68 inci maddenin (a) ben-
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dinde "Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî 
onur ve saygınlığım yitirmek" (b) ve (c) bentlerinde de, "Görevini doğru ve tarafsız yapmama, 
hatır ve gönüle bakarak veya şahsî duygulara kapılarak görev yapma" eylemleri yer almakta
dır. Ayrıca, 69 uncu maddeye göre, bir yargıç, bu suçlardan birini 3 defa işleyip, 3 defa yer 
değiştirme veya derece yükselmesinin durdurulması cezasını almışsa, meslekten çıkarılmaktadır. 

Şimdi, bu hareketleri işlemiş bir hâkim ve savcıyı avukatlık mesleğine kabul etmek, avu
katlık mesleğinin onur ve ahlakını zedelemeyecek midir? 

Kanunlar, objektif ve umumî olmalıdır; adaleti, hakkaniyeti ve ahlakı korumalıdır. Bu 
kanun teklifinde, öncelikle, bu unsurlar yoktur; bir veya birkaç ahlaksızın korunması -çok 
affedersiniz- hedeflenmektedir. 

Yargı bir bütündür; hâkim, savcı, avukat bu mesleğin sacayaklarıdır. Bu ayaklardan birisi 
sağlam olmazsa, adalet tefessüh eder. 

Hâkimlik mesleğinden ihraç edilen bir hâkim veya savcının avukat yapılması doğru değildir. 
Bu bakımdan, oyumun rengi kırmızıdır. 
Saygı ile arz ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, oylarken sayıyı nazarı dikkate alırım. Lütfen yerinize buyurun. 
Efendim, lehte konuşmak isteyen var mı?.. (ANAP ve DYP sıralarından "Yetersayı yok" 

sesleri) 
Peki efendim, nazarı dikkate alacağım. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

işaret etmiştim, söz istemiştim... 

BAŞKAN — Efendim, şu sırada zâtı âlinize söz veremiyorum; oylamaya geçtik. (ANAP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, oyla
maya geçmeden evvel ayaktayım; "Oylamaya geçtim" bahanesiyle, söz vermeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, lehte ve aleyhte, burada, iki sayın üyeye söz verilecek. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hükümet her za

man söz isteyebilir. 
BAŞKAN — Hayır... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bana söz verme

yecek misiniz? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Zatı âliniz görmediniz Sayın Başkan; Sayın 

Bakan söz istediler. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... İstirham ediyorum, buyurun... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben, oylamaya 

geçmeden önce söz istedim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Zatı âliniz görmediniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, şu sırada, Sayın Bakana söz verme imkânımız yok. Sayın 

Oltan Sungurlu'yu ben daima takdir ederim; ama, imkân yok. Usulü bozmayalım; istirham 
ediyorum... 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Rica ediyorum 
efendim... 

BAŞKAN — Hayır. Oturduğunuz yerden kısa bir izahat... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Oylamaya geç

tim bahanesi yok; söz vermiyorsunuz, o sizin takdiriniz. Ben oylamaya geçmeden evvel söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, şu sırada bir Sayın bakana söz veremiyorum Sayın Sungurlu, şu 
aşamada... Şu aşamada... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yani, bana söz 
vermiyorsunuz... 

BAŞKAN — Hayır, şu aşamada zatı âlinize söz veremiyorum. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Vermiyorsunuz?!. 
BAŞKAN — Hayır, veremiyorum; usul bakimından mümkün değil. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, ben, 

oylamaya geçilmeden önce söz istemiştim. 
BAŞKAN — Geçilmeden de veremiyorum. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Vermiyorsunuz? 
BAŞKAN — Veremiyorum. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sıralarından gürültüler 

"Olmaz böyle şey" sesleri) Kabul etmeyenler... Efendim, karar yetersayısı olmadığı için 10 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.08 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : BaşkanvekUi E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

________ » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Saydı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Saydı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, kanun teklifini Komisyona geri çekiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu mümkün değil. Bunun bir tek yolu var, konuyu sayın milletve

killeri ve gruplar kendi aralarında konuşsunlar... Bu, ya kabul edilecek, ya reddedilecek; başka 
hiçbir yolu yok. Bu safhaya kadar gelmiş olan bir teklifi geri çekmek, Hükümete vermek veya
hut komisyona havale etmek imkânından mahrumuz. Ben burada yol öğretmiş gibi olmaya
yım; arkadaşlar birleşir, hep beraber, reddederler veyahut kabul ederler. 

Teklifin tümümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ekseriyet yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dikkat ediyorum Sayın Çorapçıoğlu. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı olmadığı için ve tekrar ara vermelerde de karar yetersayısı bulunamaya

cağı anlaşıldığından, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Ocak 
1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.21 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Zonguldak maden isçileri grevinin Sol örgütler 

tarafından yönetildiği ve grevcilerin belirli kişilerce tahrik edildiği iddiasına üişkin Başbakandan sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/1774) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygı 

ile arz ederim. 
Cevdet Selvi 

Eskişehir 

24 Aralık 1990 tarihinde TBMM'de Bütçe üzerinde yapılan eleştirilere yanıt verirken Zon
guldak maden işçilerinin grevinden de söz ettiniz ve "bu grevin sol örgütler tarafından yönetil
diği, sol örgütlerin Zonguldak'ta cirit attığı, grevcilerin belirli kişiler tarafından tahrik edildiği" 
biçiminde ifadelerde bulundunuz. 

1. Sözü edilen sol örgütler kimlerdir? Hangi çalışmalarda bulunmaktadırlar? 
2. Ekonomik hak mücadelesi veren işçiler ve onların örgütü sendika yöneticileri size gö

re "sol örgüt mensubu" mudurlar? 
3. Bu haklı grevi destekleyen, haklının yanında olmayı görev sayan SHP yöneticileri ve 

milletvekilleri bu "sol örgüt üyesi" diye nitelendirdikleriniz arasında mıdır? 
4. "Ocakların kapanacağını, kömürün ithal edileceğini" ulu orta söyleyen Cumhurbaş

kanı ve bazı bakanlar işçileri tahrik ettiğini söylediğiniz kişiler arasında mıdır? 
5. Bu ekonomik koşullarda işçilere geçimini sağlayamayacak seviyede ücret teklif eden 

yetkililerin de bu tahrik edenler arasında olduğu düşüncesinde misiniz? 

T. C, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-05-11-21-14 (1)/1170-002615 21.1.1991 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 11.1.1991 tarih ve 

07/106-878/01065 sayılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bütçe görüş

melerinin sürdürüldüğü sırada Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili olarak 
Sayın Başbakan'ın "grevcilerin belirli kişiler tarafından tahrik edildiği ve bu sol örgütlerin bu 
ti'de cirit attığı" yolundaki sözleri konusunda Sayın Başbakanımıza yönelttiği ancak ilgi ya
zıyla Bakanlığım tarafından cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bütçe konuşmasında sözü edilen sol örgütlerin kimler olduğu ve hangi çalışmalarda 
bulunduğu hususu Devlet'in istihbarat örgütleri tarafından bizzat Başbakan'a iletilmiş olması, 
veya bu konuda bilgilendirilmiş bulunması sebebiyle önergenin birinci maddesini teşkil eden 
bu soruya açıklıkla cevap vermenin, Devletin güvenliği ile ilgili olması açısından doğru olma
yacağı sonucuna varılmaktadır. 
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2. Çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştiril
mesi için işçiler ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarının ve çalışma 
şartlarının düzenlenmesi için toplu iş sözleşmesi yapılması ve uyuşmazlıkların çözüm yolları 
2821 ve 2822 sayılı Kanunlarla Sendikalar ve işçi-işveren teşekküllerine tanınan bir hak oldu
ğuna ve bu hakların Anayasamızın 48,49,50,51, 52, 53,54 ve 55 inci maddelerinde de sosyal, 
ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmesi sendika ve toplu iş sözleşmesi özgür
lüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu sebeple, önergenin 2 ve 3 üncü maddelerinde iddia edilen; "işçiler ve onların örgütü 
durumunda olan sendika yöneticilerinin," "Anayasa ve Yasa ile tanınan Kanunî bir grevi des
tekleyen kişilerin" "sol örgüt üyesi" olarak gösterilmesi veya bu şekildeki bir düşüncenin ka
bul edilir bir yönünün bulunmadığının bilinmesi gerekir. 

Zira, Sayın Başbakanımızda bütçe konuşmasında, demokratik kuruluşların hukuk çerçe
vesinde yapacakları hak arama hareketlerine hiçbir itirazlarının olmayacağını açık bir şekilde 
belirtmiştir. 

3. Sayın Başbakanımızın bütçe konuşma tutanaklarının incelenmesinde; Ocakların hiç
bir şekilde kapanmayacağını ve üretime devam edeceklerini ifade etmek suretiyle bu konudaki 
endişelerin yersiz olduğunu izaha çalışmışlardır. Hatta, bu iş için 1990-1991 yılı bütçelerinden 
ayrılan 560 milyar liralık bir yatırımın ocakların iyileştirilmesi ve yenileştirilmesinde kullanıla
cağını da beyan etmişlerdir. 

Hatta bu konu tarafımdan 8.1.1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
yaptığım konuşma sırasında da dile getirilmiş ve belirtilen miktardaki yatırım fonunun 36 mil
yar lirasının 1990 yılında fiilen harcandığı, geri kalan kısmınında Dünya Bankasından sağla
nan kredi ile birlikte bu yıl içinde kullanılarak yeni teknolojilerin getirileceği sayın milletvekil
lerine bildirilmiştir. 

Bu sebeple, ocakların kapatılacağı konusundaki sözlere itibar edilmemesi gerekir. 

4. Genel Maden İşçileri Sendikası ile Türk Kamu-Sen arasında Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışanlar adına sürdürülen sözleşme görüşmeleri özellik
le ücrete ilişkin maddelerde tıkanıklık göstermiş ve çok yönlü yapılan görüşmeler sonrasında 
da; 30 Haziran 1990 tarihinde ortalama 18 bin lira olan brüt çıplak ücretin birinci yılın ilk 
altı ayında 50 bin liraya, ikinci altı ayında 64 167 liraya yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
duruma göre, ilk altı ayda çıplak brüt ücret 1,5 milyon, ikinci altı ayda 1 milyon 925 bin liraya 
yükseltilmiş olmaktadır. Ücret ve sosyal yardımlardan oluşan giyinik ücretler ise birinci altı 
ayda 2 milyon 765 bin, ikinci altı ayda 3 milyon 406 bin liraya ulaşmaktadır. 

Bu miktarlar Zonguldak maden işçisinin 1990 Haziranında aldığı ücrete göre, ilk altı ay 
için % 177'lik, ikinci altı aylık dönem için ise, % 218'lik bir artışı ifade etmektedir. 

Yeraltı işçilerinden 144 sayılı Kanuna göre vergi kesilmemesi, sadece sigorta primi işçi his
sesi ile tasarrufu teşvik fonu karşılığı olarak toplam % 19 kesinti yapıldığının da unutulmama
sı gerekir. 

Bu sebeple içinde bulunulan ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek yukarıda belirtilen 
ücret artışlarının geçim düzeyinin altında kalacağı iddialarının da doğru bir yaklaşım olmadğı 
ve dolayısıyla bu şekilde düşünmeyenlerin de tahrikçi olarak ifade edilmesi ülke gerçekleri kar
şısında mümkün görülmemekte ve böyle bir düşünceye katılmanında yanlış bir imaj yaratma 
amacına yönelik olabileceği tahmin edilmektedir. 
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Bilgi edinilmesi ile önergede yer alan soruların izah edilmeye çalışılan hususlar çerçevesin
de değerlendirilmesini arz ederim. 

tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayaztl'm, TARİŞ'in 31.12.1990 tarihi itibariyle gerçekleş
tirdiği üzüm ve pamuk alımlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazdı 
cevabı (7/1792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 
Soru : 
31 Aralık 1990 Tarihi itibari ile ve üzüm ve pamuk ayrı ayrı gösterilmek üzere : 
1. Tariş tarafından satın alınan ürün miktarı ve bunların TL. olarak değeri ne kadardır? 
2. Üreticiye toplam ürün bedelinden ne kadarı ödenmiştir? 
3. ödenen miktarın ne kadarı peşin ödemedir? 
4. Peşin ödeme yapılmayan hallerde uygulanan vade ortalama kaç aydır? 
5. Tariş'in tüketiciye olan borcunun tutarı ne kadardır? 
6. Bu borç hangi tarihe kadar kesin olarak sıfırlanacaktır ve ödemeler hangi tarihlerde, 

hangi miktarlarda yapılacaktır? 

T C . 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-33 23.1.1991 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15.1.1991 tarih ve 7/1792-6569/29556 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, TARİŞ'in 31.12.1990 tarihi itibariyle gerçek

leştirdiği üzüm ve pamuk alımlarına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
31 Aralık 1990 tarihi itibari ile üzüm ve pamuk ayrı ayrı gösterilmek üzere : 
Soru : 1. Tariş tarafından satın alınan ürün miktarı ve bunların TL. olarak değeri ne 

kadardır? 
Soru : 2. Üreticiye toplam ürün bedelinden ne kadarı ödenmiştir? 
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Soru : 3. ödenen miktarın ne kadarı peşin ödemedir? 
Soru : 4. Peşin ödeme yapılmayan hallerde uygulanan vade ortalama kaç aydır? 
Soru : 5. Tariş'in, tüketici ye olan borcunun tutarı ne kadardır? 
Soru : 6. Bu borç hangi tarihe kadar kesin olarak sıfırlanacaktır ve ödemeler hangi ta

rihlerde, hangi miktarlarda yapılacaktır? 

Cevap : 1. TARtŞ'ce 31 Aralık 1990 tarihi itibariyle; 
— 525 milyar 515 milyon TL. tutarında 223 023 ton pamuk, 
— 78 milyar 748 milyon TL. tutarında 32 280 ton çekirdeksiz kuru üzüm satın alınmıştır. 
Cevap : 2. Pamuk için üreticiye 337 milyar 273 milyon TL. ödenmiş, 188 milyar 242 mil

yon TL. kalmıştır. 
Çekirdeksiz kuru üzüm için üreticiye 74 milyar 769 milyon TL. ödenmiş geriye 3 milyar 

979 milyon TL. kalmıştır. 
Cevap : 3-4. Kooperatiflere ürün teslim eden üreticilere ödemeler, Tariş'in kendi kaynak

larından ve sağlanan kredilerden karşılanmış ve imkanlar ölçüsende peşin olarak yapılmıştır. 
Diğer taraftan, üreticinin herhangi bir mağduriyete uğramamasını teminen, pamuk be

dellerinin ödenmesinde, 1.10.1990'dan itibaren her onbeş günlük gecikme için üreticiye 30 TL. 
fark verilmiş ve alımlar 11.1.1991 günü sona ermiştir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm bedellerinin ödenmesinde de yine 1.10.1990'dan itibaren her on
beş günlük gecikme için 30 TL. fark ödenmiş ve alımlar 30.11.1990 tarihinde sona ermiştir. 

Cevap : 5-6. Tariş'in, 18.1.1991 tarihi itibariyle, mubayaa ettiği pamuğun alım değeri yak
laşık 528 milyar TL. olup, üreticiye kalan borç 190 milyar TL. dır. 

78 milyar TL. tutarındaki üzüm bedelinden üreticiye kalan borç ise 975 milyon TL. dır. 
Söz konusu üretici alacaklarının bir an önce ödenmesi için tüm imkânlar kullanılmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

72 NC1 BİRLEŞİM 

23 . 1 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet, Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi z 
12.4.1990) 
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3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

4. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçi^eri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 6. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

7. — İzmir Milletvekili Işüay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

8. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te. 
febbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

9. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunıılmazhğının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

11. — Malatya Milletveküi İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye< 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

12. — Malatya Milletveküi İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. _ İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5 J990) 

19. — Ankara Milletvekili Tevt'ik Koçak'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi Î 
29.5.1990) 

X 20. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 22. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması-
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mn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo 
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarih! Î 27,9.199»! 

23. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında. Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.3990) 

24. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

25. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının iadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

26. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

30. — istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : .31.10.1990) 

31. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 32. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5,11.1990) 
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X 33. — Malatya Milletvekili Galip Demirerin, Bankalar ve Sigorta Şirketleri jle 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

34. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi i 8.11.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 40. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 41. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 



42. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın^ 
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S.* Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokoİ'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı :. 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(72 ııci Birleşim) 


