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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Gaziantep Milletvekili Ahmet Günebakan, savaşa dönüşen Körfez krizi ve Türkiye'nin tu

tumuna; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in istemi doğ

rultusunda son günlerde gerçekleştirildiği iddia olunan terörist eylemlere; 

Hatay Milletvekili öner Miski, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar, üreticilerin sorunları 
ve alınması gerekli tedbirlere; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 26 arkadışının, 11.4.1990 tarihinde yürürlü
ğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil makineleri ithalatıyla ilgili iddi
aları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/137) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sıra
sında yapılacağı açıktandı. 

ölüm cezasına hükümlü bazı kişilerin dosyalarının, geri verilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkereleri (3/1537, 3/1538) okundu; Adalet Komisyonunda bulunan adı geçen dosyaların Baş
bakanlığa geri verildiği açıklandı. 

DYP Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Tanır ve SHP Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Gaziantep Milletvekili Ahmet Günebakan'ın gündem dı
şı konuşmasında Partilerine sataşıldığı iddialarıyla birer konuşma yaptılar. 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun (88/1) 
sayılı tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için yapılacak ödemelerin yüksek tutulmasının 
nedenlerini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/38) (S. Sayı
sı : 508) üzerinde genel görüşme yapıldı. 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için ya
pılan seçim sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 Şubat 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.48'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrıd Ozdemir 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 

— 348 — 



T&MM. B : 81 13 . 2 . 1991 0 : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 2 . 1991 Çarşamba 

Teklifler 

1. T- Zonguldak Milletvekii Güneş Müftüoğlu'nun, Genç İşsizlere Devletçe Yardım Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/479) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.2.1991) 

2. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 743 Sayılı Türk Medenî Kanununun 170 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/480) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.2.1991) 

3. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, 27.5.1988 Tarihli ve 3461 Sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonunun kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
"Kapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/481) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.2.1991) 

4. _ Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen ve 2 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/482) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.2.1991) 

5. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ile Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, 18.3.1924 
Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 69 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/483) (tçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.2.1991) 

6. — tzmir Milletvekili Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük Değişiklik Teklifi (2/484) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1991) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 2 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/485) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1991) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 18 Arkadaşının, Kore ve Kıbrıs Gazilerine de 
Maaş Bağlanmasını sağlamak için 1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Yasa önerisi (2/486) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Güneydoğu Anadolu'ya gönderilen Hatay'lı dok
torların hassas bölgede yeralan Hatay İline iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1991) 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, polise adres soran bir vatandaşın maruz kaldığı 
muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş - Tekstil Fabrikasının yeniden faaliyete ge
çirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1991) 
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4. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, tzmir tli ödemiş ilçesinde Bağ - Kur irtibat bürosu 
açılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1880) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.2.1991) 

—————— 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM LYŞt KONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Nevzat Aksu'nun, ülkemizdeki bir kısım basın organları ile, muhale/et 

partilerinin, Körfez krizinde takip ettikleri davranış biçimlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — "Körfez krizi ve savaşı nedeniyle, ülkemizdeki davranış biçimleri" konusun
da, Çorum Milletvekili Sayın Nevzat Aksu'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aksu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce, ö/ellikle şu hususu belirtmek isterim : Maksadım, ne kimseyi kırmak, ne kimseyi 
incitmektir; ama, bildiklerimi de dosdoğru söylemek isterim. 

Daha sonra arz etmeye çalışacağım konulara girmeden önce, içinde bulunduğumuz Orta
doğu savaşı nedeniyle Hükümetimizin politikasının yüzde yüz doğru ve mükemmel olduğunu 
ifade etmek isterim. Bu doğruyu ispat için uzun boylu gayret sarf etmeye de gerek yok; bütün 
dünya politikamızı alkışlıyor. Yunanistan'ın, "Türkler bu savaştan güçlenerek çıkacak" diye 
yaygara koparmaları, yeter de artar bile; hatta, muarızlarımız olan bir kısım basının, parti li
derlerinin, cenaze ilanı verir gibi ortalığı velveleye vermeleri de ayrı bir onaydır. 

Değişen ve gelişen bir dünyaya ayak uyduramayanların, âdeta, yeteneksizliklerini kamufle 
etmek istercesine, hâlâ, "ambar tahtası" demelerini bir yana bırakıp, konuya geçmek isti-

— 350 — 



T.B.M.M. B : 81 13 . 2 . 1991 O : 1 

yorum. Böylesine önemli bir konuda, bir kısım basının ve muhalefet partilerimizin, millî tesa-
nüdü sağlama bakımından neden direndiklerini, bu etkenlerin neler olabileceğini, imkânlarım 
ölçüsünde açıklamaya çalışacağım. Geçmişe de bir nebze atıf yapmak istiyorum; malum, hafıza-ı 
beşer nisyan ile maluldür. 

Asırlarca "kavmi necib" diye kabullendiğimiz ve bir kaderi kardeşçe paylaştığımız Arap
lardan, Birinci Dünya Savaşından sonra tamamen ayrıldık. Kendilerini hoş tuttuğumuz "şerif" 
payeli yöneticileri, meşhur ingiliz casusu Lavvrence aracılığı ile ve paraya tamaen, bütün bu 
İslam kavimlerini İngiliz etki alanı haline getirmekte hiçbir sakınca görmemişlerdir. 

Bir tarafta bu yöneticilerin kandırdığı Arap halkı, diğer yanda Garp âleminin ifritlerinin 
ihanet çemberi içinde yüzbinlerce yiğidimiz şahadete ulaşmıştır. Olanlar, kavmi necibin çocuk
larına, surre alaylanyla asırlarca altın gönderen, kendi yemeyip onlara yediren, kendi giymeyip 
giydiren Osmanlıya olmuştu. 

Din uğruna savaştı, iğfal edilen dindaşlarınca sırtından bıçaklandı. 

Osmanlıya karşı düzenlenen bu sinsi tuzağın baş mimarı, tngiliz dostları tarafından, iha
netine karşılık Hicaz Kralı yapılan, Osmanlının eski Mekke Şerifi, entrikalar ustası Hüseyin'
dir. Oğulları, sırasıyla Ürdün'e 1949'da, Irak'a 1921'de kral oldular. Bunların kendileri ve oğulları, 
zehirlenerek, vurularak, idam mangaları önünde kurşuna dizilerek helak oldular, eriyip gittiler. 

Mekke Şerifi Hüseyin'in ölümünden hemen önce hasta yatağında yaptığı şu itiraflar, tari
hin bir ibret vesikasıdır. Bakınız ne diyor : "Bizim, bütün başımıza gelen ve gelecek olanlar, 
asırlarca efendimiz ve ekmek kapımız olan Osmanlıya karşı giriştiğimiz ihanetlerin ve isyanla
rın ilahî cezasıdır." 

Son Irak Kralı tkinci Faysal'in 1958'de katledilmesinden sonra, Irak'ta tam bir totaliter 
yönetim kurulmuştur; bunun bugünkü temsilcisi de Saddam Hüseyin'dir. Bu maceraperestle
rin vebalini de masum Irak halkı çekmektedir. Bu tarihî olguyu, bir anekdot olarak, geçmişi 
hatırlamak için arz ettim. 

Akıl sahibi herkes, bu savaşın, bir Müslüman - Hıristiyan savaşı olmadığını biliyor, öyle 
olsa, Mısır, Suriye, hatta tran, bu savaşa cephe alır mıydı? Türkiye, bir Hıristiyan ülkesi mi? 
Aksini düşünenler, ne bu ülkenin evladı, ne de Müslüman olamazlar. 

Sevgili Peygamberimiz, "Ben, güzel ahlakı tamamlamak için geldim" diyor. 

Kendi hırsı uğruna binlerce masumu ölüme gönderen, çoğunu sakat bırakacak bu savaşın 
şaşkın mimarına, Saddam ve arkadaşlarına "güzel ahlaklıdır" diyebilir misiniz? 

Bir başka hadiste, "Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah katında da güzeldir" deniliyor. 

Kendi ırkdaşının, dindaşının ülkesini zorla işgal edeceksin, malını mülkünü soyacaksın, 
kadınının, kızının ırzına geçireceksin, önüne geleni, sana ters düştü diye, öldürecek veya öl-
dürteceksin... 

Bunlar güzel mi?! Bunları mazur gören veya gösterenlere lanet olsun diyorum. Bunların 
beyinlerini yuğmuşlar, yıkamışlar, yerine de ters oturtturmuşlar! Bunlar, hem kel, hem fodul 
kişilerdir... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiyemiz, çoktan krizalit dönemini tamamlamıştır, 
onu bir saplantının esiri olarak hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu, işin tabiatına aykırıdır. 

21 inci asır, insan haklarının ve ferdî hürriyetlerin öncelik kazanacağı, demokratik yöne
tim biçimlerinin her tarafta egemen olacağı bir asır olacaktır. Bu asırda, sosyal meselelerin 
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çözümüne, toplumların birbirine daha saygılı davranmalarına ağırlık verilecektir. Bu asırda den
geler, akıl almaz bir hızla ve insan onuruna yakışır şekilde biçimlenecektir. Teknolojik gelişi
min ağırlığı Atlas Okyanusu kıyılarından, Pasifik kıyılarına taşınacak gibi görünmektedir. Yaşlı 
Avrupa, bu aralar hafıza kaybına uğramış ihtiyarlar gibi, şaşkın. Silah satışlarının geçerliliğini 
yavaş yavaş yitireceği bir dünyada Avrupa'yı düşünebiliyor musunuz?.. 

ALt ESER (Samsun) — Dilinin altındaki baklayı çıkar. 

NEVZAT AKSU (Devamla) — Dünya, Wander Wilki'nin tek dünyası değil; ama, birbiri
ni süsleyen bir mozaikten oluşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar hareketli bir dünyada, mazideki değerlere çakılı kalan bir 
Türkiye, özlemini çektiği yere ulaşamaz, önemli olan, mazideki değerlerle beraber geleceğe 
yürüyebilmektir; çıplak değil. ANAP'ın muhafazakârlığı budur. 

Dünya ile entegre olmak isteyen düşünceyi anlamak ve ona saygı duymak zorundayız. İti
raz, daima, dar görüşlülerin sığmağı olmuştur. Bir de, son zamanlarda, Atatürk'ün "Yurtta 
sulh cihanda sulh" vecizesi, bazı fikir fukaralarının istismarına neden olmaktadır. Dünyadaki 
sulhun, yurttakinden daha az önemde olduğunu nereden çıkarır bu bilgiçler?! Sulhu, sulhtan 
anlamayanlara karşı nasıl koruyacaksınız? Bunu bir bilen var mı? "Hazır ol cenge, istersen 
sulhu salah" diyen atalarımız, yanılmışlar mı acaba?.. 

Şu Körfez savaşıyla ilgili konular hakkında herkes allame kesildi! tşin acısı, bunların ço
ğu, sorumlu kişi ve kuruluşlardır. Dışarıdan gazel okuyanları veya bunların odaklandıkları ku
ruluşları, cevaba bile layık görmüyorum; ancak, basın ve muhalefet partilerinin durumuna mut
laka değinmek istiyorum. Bunlar, hem sorumlu kuruluşlar, hem de kendi gözlerindeki merteği 
görmeyip de, başkasının gözünde saman çöpü arayanlardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Nevzat Bey, yakışıyor mu sana bu sözü söylemek?.. 

NEVZAT AKSU (Devamla) — Türkiye'de basının, uzun yıllardır verimsiz ve de rahatsız 
olduğunu bir kenara bırakalım... Gazeteler, aslında halka gerçek bilgileri ulaştırmaktan sorum
ludurlar; bunu, dünya âlem biliyor. Bu son Körfez savaşı nedeniyle şahsî yorumlar, gerçek ha
berlerin yerini almaya başlayınca, bir keşmekeşliktir aldı yürüdü. Yorumlarının sağlığına mil
leti inandırmak için ülkeyi çaresiz gösterme, halka korku salma yolunu seçtiler, bunun için de 
ellerinden geleni artlarına bırakmadılar. Kendi öz vatandaşlarını umutsuzluğa düşürüp, dün
yaya geldiklerine pişman etmek, başarı (!) ise, bunu, kısmen de olsa başardılar! Bunların bu 
zırvalıklan, elbette, vatan ve millet sevgilerinin azlığından değil; sanırım, patronları adına olayları 
paraya çevirme içgüdülerinden kaynaklanıyor. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Paraya tapan, sizlersiniz. 

NEVZAT AKSU (Devamla) — Gazeteciliğin acımasız yanı bu olsa gerek. "Birilerine tut
sak olmak, gazeteciliğe ihanet" desek, yalan mı olur? 

Savaştan önce, "bu savaş çıkmaz" diye kalıbını basanlar, "Bu, Amerika'nın bir oyunu... 
Saddam, CIA'nın adamı" diyenler, "Bu savaş başlarsa, yer yerinden oynar" diyenler, bu alla-
meler (!), bu kâhinler (!), bu yaygaracılar şimdi biraz olsun sıkılıyorlar mı acaba?.. Yoksa, meslek 
onurları adına, istifa mı etliler? Bunların halktan özür dilemeleri gerekmez mi? Bu iş bu kadar 
ucuz mu? Nerede kaldı entellektüel itibar? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hani üç günde bitiyordu savaş?.. 

NEVZAT AKSU (Devamla) — Görüyoruz ki, yalancının mumu yatsıya kadar... 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hani üç günde bitiyordu savaş?.. 
BAŞKAN — Sayın Aksu, daha kaç sahife var efendim? 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Elimden geldiğince çabuk bitireceğim. Bu şeref kürsüsü

nü ilk defa işgal ediyorum Sayın Başkanım. Demek istediklerimi de söylüyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından "Aaaa!" sesleri) F 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu makul mazeret muvacehesinde, arkadaşımıza hoş
görü göstereceğinizi biliyorum. (Gülüşmeler, alkışlar) 

Devam buyurun Sayın Aksu. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Ancak, biz de elimizi vicdanımıza koyalım. Meslek onur

larından taviz vermeyen; halka, emekle yoğrulmuş bilgiler sunan, ülke yararını rejimlerin üstü
ne çıkaran gazetecilerimiz de var elbet. Çok az da olsa, gerçek kalem erbabı bu değerli insanla
rımızın önünde saygıyla şapka çıkarırız; bu, bizim için zevkli bir görevdir. Demek ki, bazen 
gazeteciler arasından da gazeteciler çıkıyormuş!.. Rüzgâr gülü olmak yerine, gülün rüzgârı ol
mak, o kadar zor mu? 

Sayın milletvekilleri, gelelim Doğru Yol Partimize... (DYP sıralarından "Aaaa!" sesleri, 
gürültüler) 

Körfez krizi ve Körfez savaşı hakkında bu partimizin bir görüşü olduğuna dair bir ima, 
bir fikir kırıntısına rastlamadık. 

MEHMET ÇAKİROĞLU (Trabzon) — Biz kırıntı değiliz; kırıntı sizlersiniz beyefendi. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — İktidarın, halkımızın onayına mazhar olmuş her müspet 

tutumuna karşı çıkmayı âdeta itiyat haline getiren inatçı bir lider ve onun suskun grubu... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, zabıtlara bakmaya lüzum yok; duyuyorsunuz... 
NEVZAT AKSU (Devamla) — ...liderinin kıskançlığı yüzünden, memlekete hizmet için 

çıkan fırsatları hiçe sayan bir parti... Olur şey değil. (DYP sıralarından gürültüler) 
Hem bir sağ parti olacaksın, onu iddia edeceksin, hem de politika uğruna her partinin 

koluna gireceksin!.. 
ölümün ecele faydası yok. Din ile kin; ikisi bir arada olmuyor. 
Kıskançlığın da bir hududu olmak gerekir. Ülkenin menfaati sözkonusu olunca, şahsî iş

ler biter, bitmesi gerekir. Yok, eğer bilgi ve beceriniz bu olayları kavramaya yetmiyorsa, susma
nız lazım. Aslında, Sayın Demirel, oldukça geliştirdiği, bir manevra kabiliyetine sahiptir; ama, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü ortamda sanki hidrolik bir kilitlenme oldu, öylesine 
gidiyor!.. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Cevap verilecek adam değilsin sen. Oranın hakkını ver; 
edepsiz adamsın sen. 

NEVZAT AKSU (Devamla) — inşallah, inşallah, dilerim, bir yerlere çarpmaz... 
MEHMET ÇAKİROĞLU (Trabzon) — O seni ilgilendirmez. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Mamafih, gene de son bir gayretle, "Gerekirse milletin 

yanındayız, biz millet için varız" gibi yedek parçalar imal etti ise de, bunlar, vatandaşın bağ
rında açtığı yaraları onarmaya yetmez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Sırf inat olsun 
diye, ülke ve dünyadaki olaylara şaşı bakmak, politika yapmak değildir. 

Bir de, Sayın Demirel'in dilinden düşürmediği ve kimsenin hoşuna gitmeyen bir deyimi 
var : "Benim işçim, benim köylüm, benim memurum, benim esnafım, benim dulum, benim 
yetimim..." Vesaire, vesaire. Yani, hep bana, rabbena!.. 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sen de de, sen de de... 
NEVZAT AKSU (Devamla) — "Benim pabucum, benim gömleğim, benim pantolonum!.." 
Vatandaşlar, kimsenin malı gibi değildir diye düşünüyorum... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Millette pantolon ceket mi bıraktınız da, 

"pantolon" diyorsunuz? 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Sizin hoşunuza gitmese de, bu vatandaşlar, partinizi yakın 

takibe almışlardır; bilginiz olsun isterim. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Gelin, seçime gidelim o halde... 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Biraz da SHP'den bahsetmek istiyorum. (SHP sıraların

dan "SHP'ye bulaşma" sesleri) Son TRT çıkartmasından sonra gerçek manada şapa oturmuş 
durumdasınız. (Gülüşmeler) Gene de, bu, partiniz için iyi bir deney olmuştur; anket merakını
zı gidermek için de iyi bir fırsat. 

Makamını işgal ettiğiniz TRT Genel Müdürüne gelen mektup ve telgrafları isteyiniz. Ki
bar insandır, bunları size verir, siz de yeni bir anket zahmetinden ve masrafından kurtulursunuz! 

BAŞKAN — Sayın Aksu, daha çok mu efendim? 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Bitiyor Sayın Başkanım. 
Bir de, ayağını kaydırdığınız memurlar vasıtasıyla, sizin de ne güzel kaydığınızı görmek 

bahtiyarlığına eriştik, özellikle bunun için teşekkür ediyoruz; tabiî, söz verdiğiniz için, yeni 
çıkartma (!) hareketlerinizi de bekliyoruz. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kimseyi dövmedim, seni döverim ha!.. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Bu defaki de alkolsüz olsun. 
1890 yılında Rusya'da kurulan sosyal demokrat partiyle bir göbek bağınız olabileceğini 

düşünmüyorum. Lenin, Brüksel ve Londra konferanslarından sonra, üyesi olduğu ve uğruna 
Sibirya'ya sürgüne gittiği bu partiyi kolayca Marksistleştirmişti. Bu iş belki de, o zamanlar bün
yesinde mevcut nihilistler ve sendıkalistler nedeniyle kolayca oluvermişti. Bu oluşum, insana 
çok temkinli olmayı öğütlüyor. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — O konuşmayı kim yazdı da verdi?! 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Sizler, aslında zamansız kurulmuş bir nevi işçi partisine 

de benziyorsunuz; ama, onlara da problem oluyorsunuz. O halde, siz nasıl bir partisiniz? An
laşılması oldukça güç. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, yeter artık, 20 dakika oldu. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Gerçi, bir arkadaşınız geçenlerde başarılı bir açıklama yaptı, 

hem de televizyonda; bilmem izleyebildiniz mi? Bu anlayışın dünyadaki ilk örneği siz oluyor
sunuz; bu da az bir şey değil! (SHP sıralarından gürültüler) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, kaç dakika oldu? 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Lütfen dinleyiniz. 
Bu anlayışa göre, sosyal piyasa ekonomisine açık, liberalizme dönük, yumuşak devletçi, 

siyasî milliyetçi sosyalist parti... Ben, sizin son durumunuzu böyle tanımlayabiliyorum. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, halkımız sizi, Saddam'ı şımartmak, sulhu geciktirmek, milletvekilli
ği dokunulmazlığının ne olup olmadığını anlamamakla suçluyor. Bunlardan haberiniz var mı? 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
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HASAN NAMAL (Antalya) — Kaç dakika oldu? 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Sayın lideriniz, dünyanın terörist ilan ettiği Saddam'a gi

diyor ve tabiî, nasihat alıp dönüyor. Bu tornistanın neyi ifade ettiğini anlayışınıza bırakıyo
rum. Bari, oraya kadar gitmişken, adamcağızı bir de iki yanağından öpseydinız! Malum, bu 
millet, zaten, sizin terörist öpme alışkanlığınızı biliyor! (SHP sıralarından gürültüler) Tek bil
medikleri, bu milletin prestijini neden böyle ucuza harcadığınız. 

Dokunulmazlık, milletvekillerine, temsil görevini yerine getirmede baskı altında kalma
mayı, Meclis içinde ve dışında düşüncelerini serbestçe ifade etmeyi, yasamaya karşı geçici ola
rak korunmayı bahşeder. Bu, halkın bir lütfudur, toplu bir ayrıcalıktır. Doğrusu, bunları siz
lerle paylaşmaktan sıkılmaya başladık!.. Bunu ülke yararına yeniden gözden geçirmekte fayda 
vardır. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — O metni kim yazıp verdi size? 
BAŞKAN — Sayın Aksu, bu ilk hitabınızın son sayfasını rica ediyorum. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim?.. 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen... 
NEVZAT AKSU (Devamla) — Kendini bilenlerin böyle bir ayrıcalığa ihtiyacı yoktur; he

le hele Sayın inönü'nün, TRT olayını hafife alması, tevil yoluna gideceğine, onaylaması, doğ
rusu, onun kabiliyetini, zirvesine çıkarmıştır. Bu, kendi takdiridir; saygı duyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hakkâri'nin Çukurcalından TRT aracılığı ile seslenen örnek bir vatan
daşımız, bakınız ne diyor : "Bizim Allah'ımız var. Saddam'ın geleceği varsa, göreceği de var." 

Bu sözlerdeki hazine, benim bütün buradaki konuşmalarımın fev kindedir; helal olsun. 
"Allah, hepimizin sağduyusunu ve vatan sevgisini artırsın" diyorum, hepinize en kalbî 

saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — tik defa kürsüye çıkmış olmayı, içtüzükteki zaman kı

sıtlamasını aşmanın makul bir mazereti diye telakki ettiniz. Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. 
Genel Kurulumuzun çok değerli, çok sayıda üyesi, müteaddit kere konuşma imkânı bul

duğu ve bu konuşmaları esnasında, zatı âliniz dahil olmak üzere, içtüzüğün öngördüğü süreyi 
hayli aşmış bulunduğu cihetle, Başkan olarak, dört yılda ilk defa Genel Kurula hitap etmek 
isteyen arkadaşıma, takdir hakkımı kullanarak, sizin kullandığınız zamanların bir kesret ifade 
eden cüzî miktarını aşma teloransı tanıdım. Olay bundan ibarettir, tutumum gayet açıktır. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Müsamahanız nedeniyle değil, gerekçeniz nedeniyle tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum gayet açıktır. Eğer tutanakları incelerseniz, zatı âliniz dahil, birçok 
sayın milletvekilinin her defasında süreyi katlarcasına aştığını göreceksiniz. Bu defa da, bu arkada
şıma birkaç dakika uzun konuşma hakkı tanıdım; binaenaleyh usulsüzlük görmüyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Gerekçeniz nedeniyle, müsamahanız değil... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. 
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M .TURAN BAYAZIT (İzmir) — Müsamahanız değil, gerekçeniz haksızdır, içtüzüğe say
gılı olun. 

BAŞKAN — içtüzüğe bu kadar saygılıysanız Sayın Bayazıt, bizzat siz, bundan önce de, 
bundan sonra da o sürelere riayet etmek durumundasınız, istirham ederim... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — içtüzüğü küçümseyemezsiniz. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, burada samimiyet, basiret, aklıselim olmazsa nerede olur yani? 

Hepiniz de biliyorsunuz ki, her değerli üye -size ismen tutanaklardan çıkarırım- siz dahil, 10 
dakika, 12 dakika, 18 dakika fazla konuşmuşlardır. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Müsamahanız değil, gerekçeniz içtüzüğe aykırı. 
BAŞKAN — İstirham ederim... Bir değerli arkadaşımız, dört yılda bir defa çıkmış, sureyi 

aşmış; olay bundan ibaret. 
Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Aksu'nun konuşması sırasında da "zabıt

ları beklemeye lüzum yok" diye yerimden ikaz ettim. Sayın Aksu, "Din ile kin, kıskançlık, 
yedek parça" gibi, grubumuza, Genel Başkanımıza hakaret telakki ettiğim kelimeler kullan
mıştır. Söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, grubunuza sataşıldığı iddiasıyla söz istiyorsunuz, değil mi? Hangi 
noktalarda, lütfeder misiniz? (DYP sıralarından gürültüler) Efendim, müsaade buyurun... 

Değerli arkadaşlarım, dün de aynı durum yaşandı, tutanakları getirttik, söz verdik, öyle 
değil mi? Niçin telaş ediyoruz?.. 

MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — Açık açık söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Çaktroğtu, istirham ederim efendim... Ben, yanlış yapmamak itinası 

olan bir Başkanvekiliyim. Bunun da en güvenilir belgesi, tutanaktır; getirtirim, bakarım, sa
taşma varsa söz veririm. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, konuyu siz de gayet güzel takip ediyorsunuz. 
Tutanakları getirmek zaman alıyor. Bunu söyleyeceğinizi bildiğim için, "Sayın Başkan, söz hak
kım doğdu" diye, dün de, bugün de yerimden sizi ikaz ettim. 

Bakın, "Din ile kini birleştirdiniz" dedi, "kıskançlık" dedi, "yedek politika" dedi. 
BAŞKAN — Doğru \bl Partisine mi dedi efendim? (DYP sıralarından "Evet, evet" sesleri) 
Sayın Aksu, konuşmanızda Doğru Yol Partisi Grubuna, "Din ile kini birleştirdiniz" şek

linde bir beyanınız oldu mu? 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Asla efendim asla. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekili, kendi beyanında Genel Kurul huzurunda "Hayır" 

diyerek, aksini ifade ediyorsa, bundan ancak memnun olmak gerekir. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Niye memnun olacağız efendim? 
BAŞKAN — Efendim, çünkü, müteessir olduğunuz durumun kendisi tarafından ileri sü

rülmediğini söylemesi, memnun olmayı gerektirir. Aklın yolu budur. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim, ısrar ediyorsanız... 
ADtL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, bu kürsüde küfür edecek, ondan sonra da ine

cek aşağıya, "Ben küfretmedim" diyecek!.. Olur mu bu yani?.. 
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BAŞKAN — Sayın Aydın, o zaman, her değerli arkadaşıma aksi iddia edilemeyecek bel
geyle muamele yapmak için, tutanakları getirteyim diyorum; ona sabretmiyorsunuz. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Hocaoğlu, maç mı seyrediyorsun? Dinlemedin mi? 
BAŞKAN — Sayın Nam al, Genel Kurulun toplantısı esnasında bir Başkanvekiline "Maç 

mı seyrediyorsunuz?" dediğiniz zaman, size cevap vermekte sıkıntıya düştüğümü görüyorsu
nuz!.. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, doğrular dile getirilecekse, bunun yarım saat sonra, bir saat sonra 
olmasının ne farkı olur? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — önemini kaybeder. 
BAŞKAN — İstirham ederim... Ayrıca, İçtüzük bu hakkı tanımış. 
Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Aksu, konuşmasında, grubumuza, Genel 

Başkanımıza ve benim anladığıma göre, şahsıma sataşmıştır; ancak, cevaba gerek görmediği
min zabıtlara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmiştir efendim. 
Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, son günlerde değerli arkadaşlarım bunu 

âdet haline getirdiler. Bizden konuşan bir arkadaşımızın cümlesinin bir kelimesini seçiyorlar 
ve "sataşma var" diyorlar. Lütfedip zabıtları getirtin, böyle bir şeyin olmadığı görülecektir. 
Başka ne söyleyebilirdi ki... Biz de burada bir sataşma görmüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili diyor ki; "Uygulamada, ço
ğunlukla muhalefete mensup değerli üyeler görüş ifade ettiği için, âdeta bir alışkanlık yerleşti; 
aksine bir görüş ifade edildiğinde rahatsız oluyorlar ve bunu usulsüzlük ya da sataşma gerek
çesiyle cevaplamak istiyorlar. Buna mahal yoktur. Bazen tktidar mensubu milletvekilleri de 
görüşlerini sunarlar. Bu hususun zabıtlara geçmesini istiyoruz." 

öyle mi efendim?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, ulusal birliğin önemine ve bu birliğin sağlanmasına 

katkıda bulunabilecek uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, "Ulusal 

birlik ve ulusal birliğin sağlanması" konusunda Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal'a 
söz veriyorum. 

Sayın Türkçakal, her sayın milletvekiline yaptığım gibi, tabiatıyla, hazırladığınız konu
nun layıkı ile sunulabilmesi için, süre kullanımında siz de, sizden önceki arkadışımız gibi, ra
hat olunuz efendim. 

Buyurun Sayın Türkçakal. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı konuşmamda, özellikle Körfez savaşı ne

deniyle değişik görüş ve düşüncelerin odak noktası haline gelen ulusal birlik konusu üzerinde 
durmaya çalışacağım. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
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Küçülen dünyamızda bazı değer ve kavramlar, artık tüm dünya insanının müşterek malı, 
müşterek duygu ve düşüncesi olma yolundadır. Bir ülke insanını, gelişen ve yeniden şekil bulan 
bu değerlerden soyutlama olanağı yoktur. Günümüzde ulusal birliğin sağlanması, bu evrensel 
değerlerin kabul edilmesi, kabul edilen evrensel değerlerin, ülkeyi yönetenlerce, sosyal, siyasal 
ve ekonomik alanlarda hayata geçirilmesiyle olanaklıdır. 

Nedir günümüzün evrensel değerleri?.. Hiç kuşkusuz, banş ve demokratikleşmedir. Tarih 
boyunca en üst düzeyde tüm dünya insanını etkileyen barış ve demokratikleşme, 1990'h yılla
rın iki temel kavramı haline gelmiştir günümüzde. Ülkemizin iç ve dış siyasetini oluştururken, 
bu evrensel değerleri iyi kavramak ve iyi özümlemek gerektiğini hepimiz bilmek zorundayız. 
Siyasal iktidar sözcüleriyle, Sayın Cumhurbaşkanının, 1991 yılını "demokratikleşme yılı" olarak 
kabul ettiklerini duymaktan ayrıca mutluyuz. Ancak, demokratikleşmenin ne ölçüde hayata 
geçirileceğini, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Yalnız, şu anda düşündüğümüz dü
zeyde demokratikleşme sürecine geçileceğinden emin değiliz. 

Siyasal iktidarlar için bu evrensel değerleri söylemek, kavramak ve hatta özümlemek de 
yetmez. Bu değerlerin toplumumuzda kök salması için tktidar Partisinin ciddî uğraş da verme
si gerekir. Ulusal birliği sağlamak, siyasal iktidarların aslî görevidir de... Hiçbir siyasal iktidar, 
ulusal birliğin sağlanmasından, muhalefeti sorumlu tutamaz; buna hakkı da yoktur; ama, bi
raz önce burada konuşan Sayın Aksu'nun, hâlâ ulusal birliğin sağlanmamasından muhalefeti 
sorumlu tutmasını, bu politik anlayışın bir sonucu olarak görüyoruz ve maalesef, siyasal birli
ğin sağlanması yolundaki umudumuz giderek zayıflıyor sayın üyeler. 

Ulusal birliğin sağlanması, siyasal iktidarın yapısı ve arkasında halk desteğinin bulunup 
bulunmamasıyla da yakından ilgilidir. Gücünü halktan almayan, yüzde 21'Iik oy oranıyla Meclis 
çoğunluğunu elinde tutarak ulusal iradeye ters düşen; ulusal iradeye ters düşen Meclis çoğun
luğu ile, ulusal birliğin sembolü olması gereken Cumhurbaşkanını seçen bir anlayış, günümü
zün evrensel değerleri olan demokratikleşme sürecine, barışa katkıda bulunabilir mi? 

Ulusal birliğe her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan günümüzde, Anayasa Mah
kemesinin, "ivediliği gerektirmeyen hallerde kanun hükmünde kararname çıkartması, Parla
mentonun yasama yetkisinin işlerliğini kaybetmesi sonucunu doğurur" şeklindeki kararına rağ
men, toplumumuzun temel yaşamını etkileyecek düzenlemeler için, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini devre dışı bırakacak yetki yasalarını Meclise sevk eden, aldığı bu yetkileri de bir tek kişiye 
devretme düşüncesinde olan bir iktidarın, ulusal birliği sağlaması düşünülebilir mi? 

Atatürk'ün, emperyalist güçlerin desteğinde Yunanlının Polatlı'ya dayandığı bir zaman 
dilimi içerisinde, biraz aşağıda, yine burada, yani Ulus'ta, ulusal Meclisi toplantıya çağırıp, 
sorunu Ulusal Mecliste tartışıp, çözüm yollarını orada aradığı unutularak, Körfez savaşıyla il
gili çözüm yollarını, Bush'la telefonla görüşerek bulmaya çalıştığını sanan bir Cumhurbaşka
nıyla ulusal birlik sağlanabilir mi? 

ANAP çoğunluğunca Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın özal'ın seçim şeklini ulusal ira
deyi temsil eden meclislerce cumhurbaşkanlıklarına seçildiklerinden hiç kuşku duyulmayan rah
metli tnönü ve rahmetli Bayar'ın seçiliş şekilleriyle mukayeseye kalkışan bir anlayışla ulusal 
birlik sağlanabilir mi? 

Sayın Özal'ın CNN'ye verdiği, "Müttefik devletler artık, üsleri ve hava sahasını kullana
bilirler. Karar Amerika Birleşik Devletleri Komutanlığına bırakılmıştır" şeklindeki demeciyle, 
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Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesindeki benzerliği unutarak-, SHP'li millet
vekillerinin TRT'yi ziyaretlerini -ahrar fırkası ağzıyla- İttihat ve Terakki'ye benzeten yaklaşı-
mından,ulusal birliği sağlaması beklenebilir mi? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Ziyaret değil, baskın. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla)'— Atatürk'ün, "Vatan bütünlüğü tehlikeye düşmedik

çe, savaş bir cinayettir" yaklaşımını çağ dışı sayıp, bir koyup üç almayı marifet sayan kumarcı 
bir yaklaşımla ulusal birlik sağlanabilir mi? 

Günümüzün siyasal tablosunda, ulusal iradenin gerçek anlamda temsilcileri durumunda 
bulunan muhalefet partilerini, Saddam'ın ordularına; genel başkanlıklarını da Saddam'a ben
zeten, bunu, sürekli -biraz önce sayın konuşmacının da ifade ettiği gibi- bu kürsüde tekrarla
yan bir anlayışla ulusal birlik sağlanabilir mi? 

Sadece Lord Curzon'un hatıralarını okuyarak tarih dersi vermeye kalkan, 30 Ocakta "Musul 
için bastırılsaydı sonuç değişik olabilirdi" dedikten sonra, 4 Şubatta, yani beş gün sonra, "Ben 
de tsmet Paşa gibi yapardım, daha fazlasını yapamazdım" diyebilen bir Cumhurbaşkanıyla 
ulusal birlik sağlanabilir mi? 

Değerli arkadaşlarım, burada, 4 Mart 1923 tarihli gizil oturumdaki konuşmalardan alı
nan bir pasajı Musul'la ilgili olduğu için okuyacağım. Bakınız, Sayın tsmet Paşa ne diyor? 
O, "Millî Şef" dediğimiz insan, kılıcının en keskin olduğu dönemlerde bakınız ne diyor, ulu
sal Meclise nasıl saygı duyuyor : "Barış ve savaş, özellikle Büyük Millet Meclisinin kararına 
bağlıdır. Bilmem bir yıl sonra, savaş için ya da barış için ne karar verecektir. Bunun üzerinde 
söz söylemek, yetkimin dışındadır, idrakimin dışındadır" diyor. 

Sayın özal'ın bunları da bu kürsüden okumasını tavsiye ediyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, savaşın acımasızlığı ve dehşeti karşısında, Türk insanının barışse

verliğini anlamayarak cengâverlik dersleri vermeye kalkan, halkıyla yabancılaşmış, Türk aske
rinin savaşçı niteliğini kaybettiğini, Türk Ordusunun hantallaştığını söyleyebilen, ordusuna güven 
duymayan bir Cumhurbaşkanı, ulusal birliğimizi sağlayabilir mi? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ulusal güvenlik, bir ulusun, benliğini, bağımsızlığını 
ve egemenliğini, toprak bütünlüğünü mutlaka koruyarak, birlik, huzur, adalet, banş ve daima 
artan bir mutluluk içerisinde yaşamını sürdürmesini güvence altına almaktır. Ulusal güvenli
ğin tanımı budur. Bu da ancak ve ancak ulusal birliğin sağlanması ile olanaklıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanının ve siyasal iktidarın, evrensel değerleri yok sayarak, halkına ya
bancılaşan, ordusuna güven duymayan yaklaşımlarıyla ulusal birliğin sağlanması nasıl olabi
lir? Böyle bir yaklaşım, olsa olsa, Amerika Birleşik Devletlerinin, halk desteğini yitirmiş siya
sal iktidarlar için kullandığı, "topal ördek" yakıştırmasına uygun düşmez mi? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmama burada son verirken, bu gündem dışı 
konuşmamın, ulusal birliğimizin sağlanmasına azıcık da olsa katkıda bulunacağı inancıyla, 
hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
3. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Meclis araştırması komisyonlarının çalışma 

tarzlartndaki aksaklıklara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma ko

misyonları ve çalışma tarzları konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'e 
veriyorum. 
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Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; buradan hitap et

mek şerefini altı aydan beri tadamıyordum; bugünlerde birkaç defa kürsüye çıkmak zaruretini 
hissettim; ama, bu çıkışlarımda Yüce Meclisin vakitlerini israf etmeden bir şeyler verebilirsem 
çok mutlu olurum. 

Konum şu : Sayın Başkanımın kıraat buyurdukları gibi, araştırma komisyonlarımızın du
rumları üzerinde konuşacağım. Efendim, 1961 yılından, 17 nci Döneme kadar,. 66 adet araştır
ma komisyonu kurulmuştur. Bunun 9 tanesi rapor haline dönüşmüş ve Yüce Meclise verilmiş
tir; 26 tanesi tam devre biterken rapor yazılma süresine gelmiş; fakat, seçimler araya girince, 
komisyonlardaJcadük olmuştur. "Kadük olma", aslında kanunlar için kullanılan bir deyimdir. 

Batılı gözle baktığınız zaman, bu komisyonların fevkalade zor çalıştığı, komisyon baş
kanlarının âdeta ıstırap çektiği, Meclis bütçesine biraz zarar verdiği, toplantılara devam ve ademî 
devam bakımından sıkıntılar yarattığı görülmüştür. Şöyle arz edeyim : Bir araştırma komisyo
nunda 9 tane değerli milletvekili olduğuna göre ve 9 tane de araştırma komisyonu olduğuna 
göre -ve bunlar derdest-i rüyet çalışıyorlar, dolayısıyla- 81 tane sayın milletvekili yok. Zaten 
biz -bu tabirim için kusura bakmayınız- bu Meclise alaturka devam ediyoruz. Tabiî, buna çok 
üzülüyorum, fevkalade üzülüyorum. Milletin parasını, milletin vaktini israf ediyoruz ve bu ko
misyon çalışmaları da bir türlü bitmiyor. Bunların içinde seneyi idrak etmiş olanlar var. Ben, 
arkadaşlarımı tayip etmiyorum. Hani, bir komisyon, muvakkat bir katvizittir. Televizyona çı
kar, münakaşalara girer, çıkar; hani bir şeydir... Hani Meclis, araştırma yaptırdığı komisyonla
rın iki tanesine de otomobil vermiş... Ben, öyle kalîl bir menfaati düşündükleri kanaatinde de
ğilim; ama kardeşim, bir iş verilir, biter. Mesela Horzum olayı ile ilgili Komisyon.,. Sayın Le-
din Barlas Bey Komisyon Başkanı; devamlı sıkıştırıyorum. Çünkü, Horzum'un bende yankısı 
var... Bütçe ve Plan Komisyonundayken, "Yahu şu İsrail, gitti, Güney Amerika'dan kendisinin 
aleyhine çalışan Alman'ı yakaladı, getirtti" demiştim. Şu Horzum olayı, mademki memleket
te böyle kötü bir şey... Yok mu bunu İsviçre'den getirecek bir kuvvet diye... Hatta arkadaşla
rım, "Fazla ileri gidiyorsun, başın belaya girer" dediler; ben de, "Yok canım, bizim başımız 
niye belaya girsin? Bu, memleket meselesi" dedim. Hakikaten, horzum getirildi veyahut da 
geldi, tahkikatı devam ediyor... Ben mi suçluyum, o mu suçlu, genel müdür mü, çıksın bu mey
dana... Yani, beklemesi doğru değil. 

tşte, bu bakımdan, bu komisyon çalışmalarının yeni bir veçheye girmesi lazım. 

Değerli milletvekilleri, dün hepiniz buradaydınız... "Terlik Raporu"... Okunuşu öyle... inanır 
mısınız, basında terlik meselesi başladığı zaman, yemin ediyorum, ben tesiri altında kaldım. 
Çünkü, çıkarcı tüccarların, çıkarcı sanayicilerin, çıkarcı ithalatçıların, ihracatçıların bu mem
lekette bulunduğu kanatindeyim; ama ekseriyetle değil tabiî... "Eyvah, bizim devrimiz doldu, 
bu ANAP'ın zamanında" dedim. Allah selamet versin, SHP'Ii dostlarımız yüklendiler, yük
lendiler, milyarlar falan gitti ortalıktan... Bayağı tesir altında kalıyor insan. Ne de olsa, bunlar 
da benim memleketimin vatandaşları. Dün gördünüz ki, Terlik Komisyonunun raporu balon 
gibi söndü. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Siz söndürdünüz. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sizce öyle, sizce öyle, gizlediniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz, vicdanen inanıyor musunuz? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Beyefendi, vicdanen inanıyor musunuz sözünüze... 

— 360 — 



T.B.M.M. B : 81 13 . 2 . 1991 O : 1 

Terlik Komisyonu hep bareber şu kadar süre namuslu çalıştı, ne çıktı altından? Hiçbir şey; 
ama, terliğe gelinceye kadar Başbakanımın vakar ve haysiyetiyle oynandı, Hükümetimin vakar 
ve haysiyetiyle oynandı, Parlamentonun saygınlığıyla oynandı. 

Beyler, bu Parlamento saygınlığını kaybederse, Türkiye Cumhuriyeti kaybolur. Parlamen
tonun saygınlığını her yerde düşünmek mecburiyetindeyiz. 

T 

Onbeş gün evvel bize gönderilen -onu da inşallah başka bir gün arz edeceğim- anahtarlık 
zait. 

Allah kahretsin böyle bir düşünceleri varsa. Benim milletvekilimin, benim değerli millet
vekilimin, 60 milyon insan içerisinden 450 tane seçilmiş ahlaklı, namuslu milletvekillerimin, 
ufak bir meseleyle dahi asabının bozulmasına taraftar olamam, tster SHP'den olsun, ister Doğru 
Yol Partisinden olsun, ister ANAP'tan olsun, benim milletvekilim, benim parlamenterim... 

O halde, terlik dosyası, bizi rahatsız etti. Şimdi Cumhurbaşkanım olan o tarihte Başbaka
nımı üzdü, genel başkanları üzdü, Parlamentoyu üzdü. "Şimdi, bunun altından ne istiyorsun 
Orhan Bey?" arz edeceğim. Mecliste araştırma komisyonları olarak halen 9 tanesi çalışıyor : 
Çevre Sorunları Komisyonu, doğum tarihi 1988; Pamuk Üreticilerinin Sorunları Komisyonu 
(1989); Belediyelerin İmar Planı Üzerinde Düzenleme Çalışmaları Komisyonu (1989); Konut 
Sorunu.(1989); Horzum Olayı (22.11.1989); Tıp Fakültelerinden Mezun Olan öğrencilerin... 
(31.1.1990); Belediye ve ti Genel Meclislerinde ki Yolsuzluklar (3.4.1990); Ankara'da Hava Kir
liliği (11.9.1990). 

Beyler, erken seçimlerin konuşulduğu bir devirde 9 tane dosya derdesti rüyet... Nasıl gö
rev yapacağız biz? Binaenaleyh, bu dosyaların bir ara gelmesi lazım. Diyeceksiniz ki, "Meka
nizma işlemiyor." 

Doğrudur. Milletvekili toplantıya gitmiyor; çünkü, müeyyide yok, yaptırım yok. Sadece 
onun ahlakına, vazife şuuruna ve saygınlığına kalmış bir iş. Zavallı komisyon başkanları, elle
rinde birer defter yahut kalem, odalardan milletvekili arıyor. Bakın, iktidardaki partinin mil
letvekili olarak ben bunu ifşa ediyorum. 

Amerika'nın sistemini görüyorsunuz; Nixon'un başına gelen beli ayı hatırlar mısınız, ney
di? Watergate Otelinde bir tane dinleme aleti koyup dinlediler ve koskoca Reisicumhur düştü. 
Şimdi ben Sayın Doğru Yol Partisine ve Sayın SHP'ye atıf yapıyorum : O halde, ileride, mat
baalarda, gazetelerde hazırlanan önergeleri buraya getirmeyin, tçinizde çok değerli insanlar var. 

ALİ ESER (Samsun) — Burada Danıştay kararları var. Ayıp oluyor. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bizim hakkımızda araştırmayı iyi yapın ve 

vurduğunuz zaman yere düşelim... 
ALt ESER (Samsun) — Belgeler burada. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ama, sizin yaptığınız, tamamen seçmene 

mektup... 
ALt ESER (Samsun) — Ayıp oluyor. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Tamamen bizi rahatsız etmek... 
ALt ESER (Samsun) — Ayıp oluyor. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ama, bunun kıymeti yok... 
ALt ESER (Samsun) — Çok ayıp oluyor. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bakın, ben size söyleyeyim : Partilerin iç işle
rine müdahaleyi ben ayıp sayarım ve suç sayarım. Yarın bendeniz de, SHP yahut Doğru Yol 
Partisi hakkında araştırma önergesi vereyim... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ver. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ver. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Vereyim bir tane de ben. 
BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok. Lütfen... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Soruyor. Versin. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Çakıroğlu... 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hayır, vereyim ben de, yani her ne kadar iç 

mesele olmasına rağmen, karışmamama rağmen, vereyim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak benim, hukuken, kanunen ve ahlaken karar verdiğim 

Körfez meselesinde ayrılıkçı olarak çıktınız karşımıza; ama, kendi iç bünyenizde değerli bir ha
tibiniz ve eski genel sekreteriniz sizi tayip etti. Demek ki, oluyor bu işler; ama, biz buna karış
mıyoruz. Çok yakında, öyle zannediyorum ki Körfez meselesi sebebiyle bir araştırma önergesi 
gelebilir. Sayın milletvekilleri, hazırlanın, bu konuda bir araştırma önergesi gelebilir. Burada, 
"Körfez mi, değil mi?" diye bir araştırmayı, yasa itibariyle, devletler hukuku itibariyle nor
mal olan bir hususta araştırmayı isterseniz, olmaz bu iş. işte, benim üzerinde durduğum konu bu. 

Terlik konusu ne oldu? Vallahi korkmuştum. 
ALt ESER (Samsun) — Belgeler burada, getireceğim size ne olduğunu. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Terlik konusu ne oldu? Milyarlar kazanmak 

ne oldu? Yok... 
AL.t ESER (Samsun) — Ayıptır, ayıp. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ö halde, sizden rica ediyorum, bilhassa bu 

önergeleri verenlerden rica ediyorum, kütüphaneye girin -ben yakında özel dedektiflik kanun 
teklifini getiriyorum- dışarıdan bir özel dedektif tutun; bizim hakkımızda sizlerin bir kanaati 
var, çok ayıp bir kanaati var... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — önce özal hakkında tut. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — ...ANAP'a gir, köşeyi dön. 
ANAP'a gir, fazileti öğren, fazileti öğren. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar, şimdi, burada üç dört tane komisyon başkanını görüyorum. Bu ko

misyon başkanı arkadaşlarım bir an evvel bu raporlarını hazırlasınlar. Benim kanaatime göre, 
araştırma komisyonları da aynen devamlı komisyonlar gibi, yasa itibariyle soruşturma ve araş
tırma komisyonları olmalı. Herhangi bir tahkikat başladığı zaman, tabiî olan bu komisyonla
ra gitmesi lazım. Yoksa, benim anlamadığım bir konuda beni soruşturmacı olarak tayin ettiği
niz zaman fayda mülahaza edemiyorum. Terlik Komisyonunun vazifesi bitti, isimlerini okudu
ğum diğer araştırma komisyonları da raporlarını bir an evvel Başkanlığa verdiği takdirde, öyle 
zannediyorum ki, Meclisimiz için faydalı olacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Asıl suiistimal olan konulardaki araştırma önergelerini red
dettiniz. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Birlik ^yıncılık 1986 yayınlarından "Demok
ratik Uygarlık" adlı kitabında Lipson aynen şöyle söylüyor : "Demokrasi hakkında yazıyo
rum, çünkü ona inanıyorum. Çünkü, insanların bugüne kadar yarattığı siyasal sistemlerin en 
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doğrusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü, yozlaştığında bile, diğerlerinden kusurları itibariyle 
azdır. Eflatun'dan Hitler'e, Aristo'dan Stalin'e kadar, düşmanları ile karşı karşıya ve onları 
utandırmıştır." 

O halde, bir iç denetim olan araştırma, Meclis tahkikatı, soru gibi müesseselere saygımız 
çoktur; çünkü bunlar, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yalnız, değerli muhalefet grubu 
SHP'ye, değerli muhalefet grubu Doğru Yol'a, sokaklarda, duyduğu sözleri, seçmene mektup 
dahi olsa, buraya getirmemelerini tavsiye ederim. Bu Meclisin daima yüksek kalması, hem ik
tidarın, hem muhalefetin amacıdır ve bizim kutsal bir vazifemizdir. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İran'a gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alpttmoçin'in dönüşüne kadar, Dışişle

ri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1539) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 - 8 Şubat 1991 tarihleri arasında İran'a gidecek olan Dış

işleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savun
ma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Danimarka ve italya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1540) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11-19 Şubat 1991 tarihleri arasında Belçika, Lüksemburg, 
Hollanda, Almanya, Danimarka ve İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — ingiltere, Fransa ve ispanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran inan'm dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M, Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
ki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1541) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 - 24 Şubat 1991 tarihleri arasında İngiltere, Fransa ve 
ispanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgileriniz sunulmuştur. 
4. — Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mıstr ve Suudî Arabistan'a gidecek olan Dışişleri Bakam 

Ahmet Kurkebe Alpiemoçin'in dönüsüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam H. Hüs
nü Dogan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1542) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 -17 Şubat 1991 tarihleri arasında Suriye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Mısır ve Suudî Arabistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemo-
çin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Dogan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in (10/103) numaralı Meclis araştırması önerge

sindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/280) 
BAŞKAN — 10/103 esas numaralı Meclis araştırması önergesinden imzanın geri çekilme

sine dair iki önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde bulunan 10/103 numaralı Meclis araştırması önergesindeki im
zamı geri çekiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
6.2.1991 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Eskişehir Mületveküi Mustafa Balctlar'tn (10/103) numaralı Meclis araştırması önergesin

deki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/281) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 10/103 numaralı Meclis araştırması önergesindeki im

zamı geri çekiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — (10/103) numaralı Meclis drasttrmasi önergesinde yeter sayıda imza kalmadığından önerge

nin gündemden çıkarılacağı ve işlemden kaldırılacağım ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — tçtüzüğe göre yeter sayıda imza kalmadığından, önerge gündemden çıkacak 
ve işlemden kaldırılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun'un, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/272) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonlardaki yeni düzenlemeler sebebiyle Anayasa Komisyonundaki görevimden çe

kildiğimi saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım YüceUn'in, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/273) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis içi çalışmalarımın yoğunluğundan dolayı Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa 

ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine ilişkin önergesi (4/274) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonlardaki yeni düzenlemeler sebebiyle Millî Savunma Komisyonundaki görevim
den çekildiğimi saygılarımla arz ederim. 

Halil Orhan Ergüder 
istanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10.. — istanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğîu'nun, içişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/275) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonlardaki yeni düzenlemelere göre içişleri Komisyonundan ayrılıyorum. Gereği

nin yapılmasını rica ederim. 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkır t'un, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/276) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonlardaki yeni düzenlemeler sebebiyle Dışişleri Komisyonundaki görevimden çe

kildiğimi saygılarımla arz ederim. 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/277) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonlardaki yeni düzenlemeler sebebiyle, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonundaki görevimden çekildiğimi saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
13. — Şanlıurfa, Milletvekili Murat Batur'un, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/278) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tnsan Hakları Komisyonuna seçilmiş bulunduğumdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Di
lekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Murat Batur 

Şanlıurfa 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
14. — Sivas Milletvekili Mahmut Karabulut'un KIT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/279) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum KİT Komisyonundan çekiliyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

/ BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Uydüdere Seçim 
a) Kamı İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim, 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık bulunan üyeliklere Ana
vatan Partisi Grubunca, istanbul Milletvekili Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu ve Muş Milletvekili 
Sayın Erkan Kemaloğlu aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, bağımsız milletvekillerine düşen 
bir üyelik için seçim yapılacaktır. 

Bu üyelik için aday olan bağımsız sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum : 
1. Ekin Dikmen (İçel) 
2. Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
3. Hüseyin Özalp (Samsun) 

Okunan adaylar, liste halinde sayın üyelere dağıtılacaktır. Oyunu kullanacak sayın millet
vekili dağıtılan aday listesinde adı yazılı olan adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın adı
nın önündeki kareye bir çarpı işareti koyacaktır. Adaylardan sadece biri işaretlenecektir. Bir
den fazla aday işaretlendiği takdirde oy, geçersiz sayılacaktır. 

Oyların sayımı ve dökümü için beş kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum : 

Sayın İbrahim Aksoy?.. Yok. 
Sayın Gürbüz Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Hilmi Biçer?.. Yok. 
Sayın Mehmet Can?.. Yok. 
Sayın Erdoğan Yetene?.. Burada. 
Sayın Cengiz Tuncer?.. Yok. 
Sayın Abdulbaki Albayrak?.. Yok. 
Sayın Turhan Hırfanoğlu?.. Burada. 
Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın Alpaslan Pehlivanlı?.. Yok. 
Sayın Mehmet Kahraman?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Özalp?.. Aday olduğunuz için zatı âlinizi tasnif komisyonunda görevlen

dirmiyoruz. 
Sayın Hüseyin Aydın Arvasi?.. Burada. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Yok. 
Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Sayın Ahmet Şamil Kazokoğlu?.. Yok. 
Sayın İlker Tuncay?.. Yok. 
Sayın İlhan Aküzüm?.. Yok. 
Sayın Nizamettin özdoğan?.. Yok. 
Sayın Mahmut Almak?.. Yok. 
Sayın İsmet özarslan?.. Yok. 
Sayın Rıza Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Cumhur Keskin?.. Burada. 

— 367 — 



T.B.M.M. B : 81 13 . 2 . 1991 O : 1 

Böylece tasnif komisyonu teşekkül etmiş bulunmaktadır. 
Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutusu kaldırılsın. 
Tasnif Komisyonu yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tnsan Haklarını inceleme Komisyonunda açık bulu

nan 1 bağımsız üyelik için yapılan seçime 247 üye katılmış ve aşağıda adları yazılı adaylar, hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Tasnif Komisyonu 
Erdoğan Yetenç Turhan Hırfanoğlu Hüseyin Aydın Arvasi 

Manisa Hatay Van 
Rıza Yılmaz Cumhur Keskin 

Ankara Hakkâri 

Oy dağılımı : 
Hüseyin Özalp 210 
Ekin Dikmen 31 
Yusuf Kenan Sönmez 5 
Boş 1 
Toplam 247 

Bu suretle, Samsun Milletvekili Sayın Hüseyin Özalp seçilmiş bulunmaktadır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, kaç kişi vardı burada? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hariçten de oy kullanıldı. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ateşoğulları? 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Kaç kişi vardı burada? 
BAŞKAN — 247 sayın üyenin oy kullanmış olduğunu, şu anda değil, oylama esnasında 

burada idiyseniz ve bir rahatsızlık da sözkonusu değilse, sizin de müşahede etmiş olmanız ge
rekir. Sabittir. Akın akın, sayın üyeler buradan ve iktidarıyla muhalefetiyle yan yana, kol kola, 
konuşarak, birbirini görerek, denetleyerek, hiçbir yanlışlığa meydan vermeden, sağlıklı bir se
çimi tamamlamış bulunuyoruz. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Ben, bu konuda yanıt vermek istiyorum... 
BAŞKAN — Ve, oy kullanan sayın üyenin de, zatı âliniz tatmin oluncaya kadar buraya 

çakılıp kalması diye bir usul ve bir gerek yoktur. Şimdi, nitekim siz de merdivenin başında 
konuşuyorsunuz. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Ben burada oyunu kullanan bir üyeyim. Lütfen, 
Başkanlığı, Başkan gibi yapın. 

BAŞKAN — Örnek alabilirsiniz. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sizden Başkan olmaz. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer tşler" bölümüne geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

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 S inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. —Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayût Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 44 Saydı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 304 Saydı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (1) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması 
Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında İSİ Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde, tasarının 2 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, madde 

üzerinde verilen bir önergenin oylamasında kalmıştık. Şimdi, önergeyi okutup, tekrar oyları
nıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 2 nci maddesinin (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 
ve arkadaşları 

(1) 503 S. Saydı Basmoyazı 24,1.1991 TariMi 73 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, milletlerarası 
ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülme
sinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu tasarı, daha önce de, karar yetersayısı olmadığı için erte
lenmişti... 

BAŞKAN — Sayın Genç, yani karar yetersayısının aranmasını mı istiyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısının aranması lazım; çünkü o nedenle erte
lenmişti. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyur
sunlar... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır. Bu itibarla... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 247 kişi nerede Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu ne ile itham 
ettiğinizin farkında mısınız? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Yazık değil mi?.. Oylamaya gelince varlar ama... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Sen neredesin? Sen maaşını almıyor musun? Senin 
görevin nerede? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilinin, ne zaman, görevin hangi bölümünde, hangi işlem için 
bulunacağı veya bulunmayacağı tamamen kendi takdirine bağlıdır; zatı âlinize tabi değildir efen
dim, istirham ederim... c 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunmadığından, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.53 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Yılmaz Hocaojpıı 

KÂTİP ÜYELER : Ertugml özdemir (Orda), Att Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

2. — Devlet Planlama Teşküatt Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayüt Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayüt Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirümesine ilişkin 44 Sayüt Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşküatt Hakkmda 151 Sayüt Kanun Hükmünde Kararname üe Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayüt Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapümast 
Hakkmda 304 Sayüt Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Devam) 

BAŞKAN — Karar yetersayısı bulunamadığından ara verilmişti. 
Okunmuş bulunan önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamadığından; tekrar ara verilse dahi bulun

ması kanaati mevcut olmadığından, gündemdeki, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 14 Şubat 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.12 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Mületveküi Beşer Baydar'ın, yübaşı hediyeleriyle ügüi iddialara üişkin Başbakan

dan sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Yazar'm yazüt cevabı (7/1833) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını diliyorum. 
Beşer Baydar 

Ankara 
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Yeni yılın; iktidar ve bazı üst düzey bürokratlara sağlık, mutluluk ve başarı yerine "mil
yonluk hatta milyarlık hediyeler" yağdırdığı söylentileri toplumda ayyuka çıktığı, iyi yıl dilek
lerini silip süpürdüğü, siyasal, sosyal, ekonomik sıkıntıların yoğunluğundaki ülkemizde 1991'in 
yeni bir başlangıç ve umut yılı beklentisi olması istenirken "hediye" adı altında milyarlık de
ğerlerin takdim edildiği söylentileri 1991'de umut bekleyen insanların zihinlerini bulandırdığı 
bir başlangıç olmaması için; bu çirkin söylentilerin açıklığa kavuşması, iktidar ve üst düzey 
bürokratlarını çirkin bir zan altında bulundurmamak için sorularımın cevaplandırılması iste
mi amaçlanmıştır. 

1. Bu çirkin söylentiler ne derece doğrudur? 
2. Size de yılbaşı hediyesi adı altında hediye esprisini aşan bir "şey"ler geldi mi? 
3. Başka iktidarınızın yönetici kadroları olmak üzere üst düzey devlet görevlilerine nasıl 

hediyelerin geldiğini biliyor musunuz? 
4. Gelen hediyeler arasında spor otolar, Mercedesler, Ankara ve istanbul'da dublex vil

lalar, deniz kıyılarında süper yazlıklar ya da yurt dışındaki bankalarda açılmış şişkin rakamlı 
hesap cüzdanları ile altın - kristal avize vs. ayrıca hediye çekleri olduğu söylentisi doğru mudur? 

5. Hediyelerin toplam değerleri yüzbinlerce çalışan memur ya da işçinin bir yıllık top
lam aylıklarından daha fazla maddî değeri bulunduğu söylentilerinin önü nasıl alınacaktır? 

6. Devlet dairelerinde artık rüşvetin adının hediye olduğu, rüşvet vermenin demode ol
duğu ve hediye ile iş bitirildiği kanısı yaygındır. Hatta bir evrağın imzalanmasından, ihalenin 
kapılmasına kadar değişen iş yelpazesinde her işin hangi hediye karşılığında alındığına ilişkin 
bir "Hediye Tarife Listesi" bulunduğu öne sürülmektedir. 

Bu söylentiler ne derece doğrudur? Doğru ise ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.2.1991 

Sayı : 03-9 (10) 541 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 28.1.1991 tarih ve 7/1833-6707/29971 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın Sayın Başbakana yönelttiği yazılı soru cevabı ilişikte 

arz edilmiştir. 
Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevap : 
Her ne nam altında olursa olsun rüşvet almak suçtur. 
\asalarımız bu gibi suçları oldukça ağır müeyyidelerle cezalandıracak niteliktedir. Rüşveti 

önlemek için sizin de iyi bildiğinizi zannettiğim bir çok tedbir (mal beyanı dahil) yasalarımız
da vardır. 

Bu gibi suçlar tespit edildikçe, başta bağımsız yargı organları olmak üzere; ilgililer derhal 
ve kendiliğinden harekete geçmekte ve gereken cezalar verilmektedir. 

Her ülkede ve her devirde toplumun başbelası olagelmiş rüşvet hastalığı ile daha etkili mü
cadele vermenin yol ve imkânlarından biri de; bundan haberdar olanların, dedikodu ile iktifa 
etmeyip yetkili mercilere ihbarda bulunmasıdır. 
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Hükümet olarak bütün imkânlarımızla mücadele etmekteyiz. Devletin bu konuda başarı 
şansını artırmak istiyorsanız; hiçbir isim, yer, zaman ve hatta en ufak bir karine, bir ipucu dahi 
vermeden, "söylentiler var" diyerek, topyekûn devlet rical ve memurunu zan altında bıraka
cak dedikodularla iktifa etmek yerine; suçluların bulunmasına yardımcı olmalısınız diye düşü
nüyorum. 

Hediye namı altında villalar, yazlıklar, lüks otolar verildiği "söylentisi"nden söz ediyor
sunuz. Bunlar ufak bir ipucu olsa, ispatı kolay fiillerdir. Zira böyle şeyler alanlar ile verenlerin 
tapu dairelerinde veya trafik dosyalarında kayıtlı oldukları malumunuzdur. Lütfen en ufak bir 
karine veya delil biliyorsanız yargı organlarına bildiriniz. 

Bilindiği gibi: Herkesin zan altında bırakıldığı, namuslu insanların da dedikodu mesnetli 
iddia veya iftiralara muhatap kılınabildiği bir ortamda, gerçek suçluların gizlenmeleri çok da
ha kolay olur. 

Hukuk devletinde herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde iftiraya arka çıkılmış olur. 

Bu itibarla hiç olmazsa namuslu insanları zan altında bırakacak davranışlardan sakınmakta 
yarar vardır. 

İki numaralı sorunuz üslup ve muhtevası itibariyle, Sayın Başbakanın herkesçe bilinen ki-
şiliğiyle kabili telif değildir ve cevabı elbette hayırdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 İNCİ BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — İnsan Haklarını inceleme Komisyonunda açık bulunan bir bağımsız üye
lik için seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KAVUN 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. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 5.2.1991) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığınııı Kal 
dınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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ierinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi » 
-12.4.1990» 

4. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2t1983 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) 

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

X 7. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılman 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi ; 15.5.1990) 

8. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
8u Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi » 
17.5.1990) 

9. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'mn, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te-« 
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 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) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal* 
darılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi * 
29.5.1990) 

11. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal* 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

12. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının 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) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal* 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-. 
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terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

14. _ Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yaıama Dokunulmazlığının R\al 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

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

16. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dadana tarihi 
29.5.1990) 

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

18. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Ka) 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma «irini 
29.5.1990) 

19. _ İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma** 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku 
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı ; 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

20. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı 
rürnası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele 
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi » 
29.5.1990) 

X 21. — 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 22. — 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 Tasana* 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S Sayısı : 448) (Dağıt-
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 23. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum 
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması-
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nm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihî : 27,9.19901 

24. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanım Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

25. — 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) 

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

27. — 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 Daiı Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 28. — 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 29. — 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 30. — 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) 

31. — 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 : 3 U 0.1990) 

32. — İzmir Milielvekili 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 33. — Avrupa Yerei 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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34. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkjnda 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 49ü) (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 Orrnan 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 İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 
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43. —- izmir 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-
lanmastnın 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 Tamnması ve terası 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 Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (İ/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihî : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (l/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 51. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

52. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 
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* 53. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 54. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun 
Mütalâası, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/758, 
2/433) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 7.2.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(81 inci Birleşim) 




