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1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rusya Federasyonuna yaptığı resmî 
ziyarete ve bu ülke ile diğer bağımsız cumhuriyetlerdeki temaslarına ilişkin gün
dem dışı açıklaması ve RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, ANAP Bit
lis Milletvekili Kâmran tnan, DYP Bursa Milletvekili Fethi Akkoç, SHP tçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın aynı konuda grupları adına konuşmaları 

2. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesince 
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3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Irak'a uygulanan ambar
gonun, Irak halkının beslenmesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile, Al-
manya'daki Türk işçileriyle bazı Alman vatandaşlarının ortak olduğu Incebel 
Tatil Köyü yazlıklarının durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı " 102:105 

4.—İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Balkanlarda bağımsızlığını ilan 
eden cumhuriyetler ve bu cumhuriyetlerde yaşayan Müslümanların sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 105:109 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI 109 

1. — Erzurum Milletvekili- Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuru
luşlarımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin işleyişi, yasal durumları ve kapasi
telerinin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 109:111 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER '-. 111 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 tarih 1774 Sayılı 

Kimlik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (471) 111 

2. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, Komisyonun ihtisas sahası dışında olduğuna ve 
ilgili kararnamenin Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmesine karar verildi
ğine ilişkin tezkeresi (3/254) 111:112 

V. — ÖNERİLER 112 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 112 

- 1. — Genel Kurulun çalışma günlerinde görüşeceği konulara ve gündemin 
yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 112:113 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 113 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 113 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs

teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı (6/4) 113:114 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil
ler'in, mal beyanıyla ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in cevabı (6/5) 114:117 

3. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Millet
vekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü sonu önergesi (6/8) 117 
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4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik 
ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/9) 117:122 

5. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elinde 
esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 122 

6. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 122:123 

7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli bir 
öğretmenle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/14) 123:124 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Gökova termik santra
lına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 124 

9. —Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Bolu tli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
sonu önergesi (6/16) 124 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanla
rın sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 124 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve 
sahip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Or
han Kilercioğlu'nun cevabı (6/18) 124:131 

79 — 



T.B.M.M. B : 29 22 .1 .1992 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

tzmir Milletvekili Cemal Tercan, Bağ-Kur prim borçlarından doğan cezaların affı ve 
Bağ-Kur, 

Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Cezayir'deki son siyasal gelişmeler, 
Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan da, Madrid'de yapılan AGİK Parlamenter Asamble

si Delegasyon Başkanları Toplantısı ve Türkiye'nin bu toplantıda temsili, 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Malta'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar Kültür Ba
kanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in, 

İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 

Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar Turizm Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, 

Malta'ya giden Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar Kültür Bakanlığı
na vekâlet etmesi uygun görülen Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş aynı tarihte yurt dı(şında ola
cağından, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın, 

Rusya Federasyonu'na gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 

Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının TRT yönetiminin 2954 sayılı Ka
nun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödemeler yaptığı 
iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin 
(10/16) 500 kelimeden fazla olması nedeniyle özeti ve, 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet ve millet ha
yatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla (10/17), 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuşlandırılan "Çekiç 
Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gücün Türkiye'nin bağım
sızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının 
ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin tespiti için (10/18) 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri; 
Gelen Kurulun bilgisine sunuldu. 
Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerlerini alacağı, öngörüşmelerinin, sırasında 

yapılacağı açıklandı. 
Genel Kurulun 22.1.1992 Çarşamba günkü birleşiminde, gündemdeki sözlü soruların di

ğer konulardan önce görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
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Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapılanmadaki mev
cut problemleri tespit etmek ve devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesini sağ
lamak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/7), yapılan öngörüşme-
lerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

22 Ocak 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimö 18.13'te son verildi. 

Yasin Hatipoğlu 
Başkanvekili 

îftlay Saygın Halil ibrahim Artvinli 
tzmir Kocaeli , 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

—, 0 , 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 1:. 1992 Çarşamba 

Rapor 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, T.C: Emekli Sandığı Kanunu, 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile Tarım tşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporu (2/82, 2/89) (S.Sayısı: 14) (Dağıtma 
tarihi : 22.1.1992) (GÜNDEME) 

; Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bosna - Hersek ile 

Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.1.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edilen yahudi-
lerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetle
re ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1. 1992) 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edilen yahudi-
lerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetle
re ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62)(Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1992) 

4. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne yapılan baskın 
sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/63)(Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1992) 
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5. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçesinin il olup ol
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1992) 

6. — tzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın Şırnak İli Dereler Karakoluna PKK'nın yapmış ol
duğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/65) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1992) \ 

7. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücretlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1992) 

Yazılı Soru önergesi 

1. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 15.1.1992 tarihli günlük bir gazetede yera-
lan "Hovennesyan'a göre, Türkiye, soykırım konusunda baskı yapmamayı kabul etti" başlıklı 
habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1992) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımızın tu
ristik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti ve turizm 
sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

Salonda hazır bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret vermelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'na kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tereddüt zail olmuştur. Toplantı yetersayımız vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in Rusya Federasyonuna yaptığı resmî ziyarete ve bu ülke 
ile diğer bağımsız cumlıuriyetlerdeki temaslarına ilişkin gündem dışı açıklaması ve RP Malatya Milletve
kili Oğuzlıan Asiltürk, ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran inan, DYP Bursa Milletvekili Fethi Akkoç, 
SHP içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın aynı konuda, grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin Rusya seyahati 
hakkında Yüce Genel Kurula bilgi arz etmek istemektedir. 

Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Rusya Federasyonu Dışişleri Bakın Andrei Kozijrev'in daveti üzerine Rusyaya yaptığım 
resmî ziyaret hakkında Yüce Kurula bilgi sunmak istiyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda dünyada, özellikle çevremizde, büyük, önemli olaylar 
meydana gelmiştir. Anımsanacağı gibi, iki Almanya birleşmiş, soğuk savaş sona ermiş, Varşo
va Paktı dağılmış, Sovyetler Birliğinin eski varlığı sona ermiş ve yeni dengeler oluşmuştur. De
mokrasi ye insan hakları rüzgârları bütün dünyada ve çevremizde hızla yayılmaktadır. Bu çer
çevede, eski Sovyetler Birliğinde, cumhuriyetler, arka arkaya, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 

Hükümetimiz, bütün ülkelerin önüne geçerek, hiçbir fark gözetmeksizin, eski Sovyetler 
Birliğindeki bütün cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyan, dünyadaki ilk ülke:olmuştur. Aynı 
zamanda, olaylar hızla gelişmiş ve bu cumhuriyetlerin büyük bir kısmında büyükelçilik açılma 
kararı verilmiş, diplomatik ilişkilerin kurulmasına başlanmıştır. Azerbaycan'da daha önce baş
konsolosluğumuz olduğu için, başkonsolosluk, hızla büyükelçiliğe dönüştürülmüş ve Azerbay
can'da ilk büyükelçilik Türkiye tarafından açılmaş olup, bu ülkede ilk büyükelçi' olarak, Türkiye 
Büyükelçisi göreve başlayacaktır. 
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Olaylar böylesine hızlı gelişirken, özellikle Orta Asya'nın tarih, kültür ve dil birliği içinde 
olduğumuz cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanları, geçtiğimiz aylarda arka arkaya Türkiye'yi ZİT 
yaret etmişler; görüşmeler yapılmış; ilişkiler her alanda hızla gelişmeye başlamıştır; Yarın da, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Muttalipov, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Türkiye'
ye gelecektir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, bilindiği gibi, Bağımsız Devletler Toplutuğ or
taya çıkmış ve sadece Gürcistan, bü Bağımsız Devletler Topluluğuna katılmayı kabul etmemiş, 
diğer cumhuriyetler bu topluluğa katılmışlardır, özellikle, NATO ve Batıyı ilgilendiren konu, 
eski Sovyetler Birliğindeki nükleer silahların tek elden denetimi ve kontrolü, aynı zamanda, 
konvansiyonel silahlar konusunda yapılmış olan anlaşmaların meclislerce onaylanmasıydı. 

Bu çerçevede, özellikle Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimiz büyük önem kazanmakta
dır. Çünkü, Rusya Federasyonu, dığılmış olan eski Sovyetler Birliği için 150 milyon nüfusuyla, 
ekonomik gücüyle/Türkiye'ye komşu olmasıyla, çok önemli, bir yer tutmaktadır. 

Bu nedenle, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanının, çok kısa süre içinde gerçekleşen da
vetini kabul ederek, birbuçuk gün süren Rusya gezisinden bugün döndüm; Geziyle ilgili intiha
larımı, görüşlerimi, Yüce Kurula kısaca arz etmeyi uygun buldum. 

BAŞKAN — Sayin Bakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim?.. 
Çok değerli üyeler, Sayın Bakanımız, çok önemli bir konuda Yüce Kurula bilgi arz ediyor. 

Biz, buradan, çok yakın olmamıza rağmen takip etme imkânını bulamıyoruz; çok daha geri
lerde oturan arkadaşlarımın bu konuşmayı takip edebildiğini de zannetmiyorum. İstirham edi
yorum, sükûnetle dinleyelim. * 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Teşekkürler Sayın Başkan. 
Yeni dönemde ve yeni yapılanmadan sonra, Rusya Federasyonuyla bu düzeyde yapılan ilk 

resmî temastır. 
Bilindiği gibi ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin çok büyük bir bölümü Rusya Federasyonu 

ile yapılmaktadır, örneğin, dış ticaretimizin yüzde 90'ına yakın bölümü, Rusya Federasyonu 
ile yapılmaktadır. Eski Sovyetler Birliğinde iş alan müteahhitlerimizin 1 milyar dolara yakla
şan işlerinin büyük bir kısmı, yine bu cumhuriyette bulunmaktadır. Ekonomik ilişkilerimiz, 
dogalgaz ilişkilerimiz, büyük ölçüde bu cumhuriyetle yürütülmektedir. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliğinin yürütülmesi, özellikle bu cumhuriyetle yapılan işbirliğine büyük ölçüde bağlı bu
lunmaktadır. 

Böylece, yeni dönemin ilk resmî temasının, dün ve ondan önceki gün -pazartesinden 
başlayarak-Rusya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyla yapma olanağını buldum. 

Bu yıl, aynı zamanda Türk-Rus ilişkilerinin de 500 üncü yılı. Bu 500 yıl içinde inişler çı
kışlar olmuş; ama, genellikle, kuzey komşumuzla ilişkilerimiz, iyi bir düzeyde gelişmiştir. 

Bu ziyaret sırasında, Dışişleri Bakanının yanı sıra, Yüksek Sovyet Başkanı Hasbulatov ve 
Başbakan Yardımcısı Maliye ve Ekonomi Bakanı Gaydar'la da görüştüm. Her yönüyle yararlı 
bir ziyaret oldu. «~~ 
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Gittiğim gün, Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliğinde, Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve 
Azerbaycan'ın Moskova'daki temsilcileriyle uzun bir toplantı yaptık; onlarla durumu değer
lendirdik ve özellikle, bu ay sonunda Prag'da yapılacak olan AGİK Toplantısı sırasında üyelik
lerinin durumu konuşuldu. Bir an önce ve zaman kaybetmeden, bu cumhuriyetlerin, Prag'da
ki misyona başvurmaları gerektiğini birlikte değerlendirdik. Oradaki sorunları konuştuk. Ay
nı zamanda, Ahıskâ Türklerinin temsilcileriyle de Büyükelçilikte bir toplantı yaptım. 

Bilindiği gibi, bunların sayıları -eski Sovyetler Birliğine dağılmış olmakla birlikte- 200 bin 
kişiyi bulmaktadır ve büyük bir kısmı Türkiye'ye gelme arzularını dile getirmişlerdir. 

Konu kendileriyle konuşulmuş; bunun değerlendirileceği ve önümüzdeki dönemde, belirli 
bir program çerçevesinde, bunların bir kısmının alınma olanağının ciddî olarak değerlendirile
ceği konusu görüşülmüştür. 

Resmî gezi sırasında Rusya Federasyonu ile olan ikili ilişkiler üzerinde de durulmuştur. 
özellikle, eski Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortada olan ikili anlaşmaların; ekono
mik anlaşmaların, ticarî anlaşmaların, doğalgaz anlaşmasının ve ona bağlı protokollerin yü
rütülmesi konusunda bazı çevrelerde, iş adamlarında tereddütler olduğunu biliyorduk. Bu ko
nular daha öncede konuşulmuştu. Bu konuları açıklıkla konuştuk, önümüzdeki günlerde, tüm 
bu anlaşmaların geçerliliğini sağlayarak -zaten geçerli olduğunu belirttiler- bu anlaşmaları Türk
iye ile Rusya Federasyonu arasında yapmanın gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. 

Bu çerçevede, Rusya ile karma ekonomi komisyonu kurulması için görüş birliğine varıldı. 
En kısa zamanda ilgili bakanları gelecek ve bu anlaşmayı gerçekleştireceğiz. Tabiî, bunun ya
nında, diğer cumhuriyetlerde de tek tek karma ekonomi komisyonu oluşturulması konusunda 
görüşmelerin devam etmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

Rusya Federasyonuyla önümüzdeki dönemde de karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkileri 
içinde her türlü ilişkilerimizin (ekonomik, ticarî ve siyasî ilişkilerimizin) geliştirilmesinin çok 
önemli olduğu konusunda görüş birliğine vardık. Aramızda önemli potansiyeller olduğunu; 
bu potansiyelin artırılması gerektiğini açıklıkla belirttik. Pratikle ortaya çıkan bazı güçlükle
rin olduğu dile getirdim. Özellikle doğal gaz alımından doğan bazı alacakların, şirket alacak
larının yerine getirilmediği konusunu dile getirdim. Bu konuyla ilgilenecekleri ve bunun, geçiş 
döneminden doğan aksaklıklar olduğu dile getirildi; en kısa zamanda bunların giderileceği ko
nusunda görüş birliğine varıldı. 

Karadeniz Ekonomik işbirliğinin gelişmesi konusu üzerinde duruldu. 
Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği tek devlet iken, o konuda görüş birliğine varılmış ve devlet 

başkanları düzeyinde bir anlaşmanın yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak, yeni oluşumdan sonra, 
-eski Sovyetler Birliğinin yerine- şimdi, birden fazla devletin, cumhuriyetin, Karadeniz'de kıyı
ları var. Bu nedenle, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu ve Karade
niz Ekonomik İşbirliğinin yürüyebilmesi için, Rusya Federasyonunun katılmasının çok önemli 
olduğu belirtildi. 

Daha önce, bu durumu gözden geçirmek ve yeni bir değerlendirme yapmak üzere, Kara
deniz'de kıyısı olan tüm devlet ve cumhuriyetlerin dışişleri bakanlarını 3 Şubatta İstanbul'da 
yapacağımız toplantıya davet etmiştik; Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı bu toplantıya katı
lıp katılmama konusunda bugüne kadar bir fikir beyan etmemişti. Bu görüşmeler sonunda, 
böyle bir toplantıya katılmak istediğini, zamanı elverirse -ki, verebileceğini de söyledi- 3 Şubat 
târihinde İstanbul'daki toplantıya geleceğini söyledi. Böylece, dışişleri bakanlarının yapacağı 
toplantıdan sonra, devlet başkanlarının bu anlaşmayı imzalayabilme aşamasına gelmesi sağla
nacaktır. 
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Bu arada, Montrö antlaşması konusu gündeme geldi. Rusya Federasyonunun yetkilileri 
ve Dışişleri Bakanı, "Montrö Antlaşmasının kesinlikle değişmemesi gerektiği" şeklindeki gö
rüşlerini belirtip, ancak, olanak bulunabilirse, yeni cumhiriyetlerin de bu antlaşmaya katılma
larının sağlanmasının yararlı olacağını, özellikle Ukrayna ve Gürcisten'ın katılımı sağllanırsa, 
bunda büyük yarar olacağını dile getirdi; ben de, bizim görüşümüzün de bu yönde olduğunu 
beyan ettim. 

Bu görüşmeler sırasında, daha, önce Sovyetler Birliğiyle imzalanmış olan, Dostluk, iyi 
Komşuluk ve İşbirliği anlaşmasının Meclislerce onaylanmadığı konusu dile getirildi. 

Kendi istekleri, bunun, Rusya Federasyonuyla yapılması şeklindedir. Eğer, Rusya Fede
rasyonu Dışişleri Bakanı 3 Şubatta Türkiye'ye gelme olanağını bulursa, bu anlaşmayı birlikte 
paraf edeceğiz ve daha sonraki aşamada, bunun Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında im
zalanması sağlanacaktır. 

Yine bu görüşmede, bağımsız yeni cumhuriyetlerle ilişkiler üzerinde duruldu ve bu konu
ya aynı bakış açısı içinde olduğumuzu görmekten büyük mutluluk duydum. 

Türkiye'nin, bütün bu cumhuriyetleri tanımış olmasının çok isabetli olduğunu, kendileri 
dile getirdiler. * 

önümüzdeki dönemde, bu cumhuriyetlerle olan ilişkilerde, bağımsızlıklarına, egemenlik
lerine, sınırlarına saygı duyarak, demokrasi ve insan hakları ilişkileri içinde, içişlerine karışma
ma hususlarının temel alınacağı, iki Dışişleri Bakanı tarafından açıklıkla vurgulanmıştır. 

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile, Orta Asya'daki cum
huriyetlerle ilişkilerinde, bir rekabet içinde olmaları değil, işbirliği yapmalarının gerekli oldu
ğunu dile getirmiştir. Özellikle, Kafkasya'da ve diğer cumhuriyetler arasındaki çıkabilecek an
laşmazlıkların barış yoluyla çözümünde Türkiye'nin önemli katkısı olacağını, bu konuda Türkiye 
ile görüş alışverişinde bulunmak istediklerini ve bu husustaki dayanışma ve görüşmelerin, bu 
sorunların barış içinde çözümüne büyük katkı yapabileceğini açıklıkla belirtmiştir. Biz de, bu 
konudaki görüşmelerimizin, yeri geldiğinde, devam etmesinin yararlı olacağını belirttik. 

Ayrıca, özellikle Gürcüstan'daki gelişmelerden kaygı duyduklarını, bu konunun nasıl ge
lişeceğini henüz kestiremediklerini; ancak, o konunun, Gürcüstan halkının istekleri yönünde 
ve barış içinde çözümüne büyük önem verdiklerini belirttiler. 

İkili ilişkiler yanında, bölgedeki sorunları, Balkanlardaki gelişmeler Yugoslavya'daki ge
lişmeleri değerlendirdik; uluslararası ilişkiler üzerinde durduk. Özellikle, yarın Washington'da 
başlayacak olan ve NATO Dışişleri Bakanlarının önderlik ettiği, Bağımsız Devletler topluluğu
na yardım konusu dile getirildi; görüş alışverişinde bulunuldu ve yardımların tüm cumhuriyet
lere dağıtılması konusunda çok adilane bir yolun bulunmasının gerekli olduğu söylendi. 

Türkiye'nin, bunlarla çok yakın ilişkiler içinde olduğunu, coğrafi yakınlığı olduğunu, bun
ların bir kısmı ile dil, din ve kültürel bağlar içinde olduğunu; bu nedenle, etkin önemli bir rol 
oynayabileceğini açıklıkla belirttim. , 

Değerli arkadaşlarım, Rusya Federasyonunda, çok ciddî sorunlarla dolu bir geçiş dönemi 
yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz Ocak ayı başında, temel oluşmadan, altyapı oluşmadan, ser
best fiyata (yani fiyatların liberalleşmesine) gidildiği için, bazı fiyatlarda çok büyük artışlar 
olmuş. Sonuçta, bundan kaynaklanan birtakım sıkıntıların olduğunu gözledim, kendileri de, bu 
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geçiş döneminin çok güç koşullarla atlatılacağını; ama, zamanla bütün bu güçlükleri aşacak
larını ve serbest piyasa mekanizması içinde sorunlara çözüm bulabileceklerini söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, yakın bir gelecekte, bütün Orta Asya cumhuriyetlerini kapsayan bir 
geziye çıkmayı planlıyorum; bunun için Moskova'daki Büyükelçimiz, o cumhuriyetlerin yetki
lileriyle görüşerek, gezi hazırlığını yapmaktadırlar. Daha sonraki bir aşamada da, Sayın Baş
bakanın o cumhuriyetlere gitmesi planlanıyor; bu gezinin de ilk bahar aylarında olması söz 
konusudur. -

Benim yapacağım gezi zamanına kadar, büyük olasılıkla, büyükelçilerimiz de oralara git
miş olacak; dalayısıyla, Sayın Başbakanın yapacağı gezinin hazırlıkları da kendilerince gerçek
leştirilecektir. 

Şu sırada, Dışişleri Bakanlığımızdan bir heyet, bütün o cumhuriyetleri dolaşacak, elçilik 
binaları konusunu görüşmekte, bunları kiralamakta ve bunların bakım ve tamiri için gerekli 
girişimleri yapmaktadırlar. Bugüne kadar, bu cumhuriyetlerin dört beş tanesinde elçilik bina
ları belirlendi; yakın bir gelecekte oralara bakım ve onarım heyetleri de gönderilerek, elçilikle
rimizin, çalışılabilir hale gelmesi sağlanacaktır. Çünkü, değerli arkadaşlarım, bu cumhuriyet
lerle ilişkilerimizi geliştirirken -bakanlık olarak, Hükümet olarak üzerinde durduğumuz bir konu-
buraya gidecek olan heyetlerin, yapılacak olan yardımların, bunların uygulamalarının izlen
mesinin tek elden yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Oradaki güven ortamının bozulma
ması lazım. O cumhuriyetlerin yetkililerinin, Türkiye tarafından verilecek sözlere, yapılacak 
vaaatlere mutlaka güvenmeleri ve bunların yerine getirilmesi gerekir. O nedenle, Dışişleri Ba
kanlığına bağlı bir ekonomik, teknik işbirliği örgütünün kurulmasını Hükümet olarak benim
sedik. En kısa zamanda bunu da gerçekleştirerek, bu cumhuriyetle olan ilişkilerin, özellikle 
koordinasyonu ve uygulamasının izlenmesinin tek elden yapılmasına olanak sağlanacaktır. 

Gezi, ilk temas olması açısından, her yönüyle çok yararlı olmuştur ve Rusya Federasyonu 
ile, karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde, iyi komşuluk ilkelerini dikkate alarak, ilişkilerimizin, eko
nomik, ticarî ve diğer alanlarda geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Müteahhitlerimizin oradaki çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getirdi
ler, çok başarılı olduklarını söylediler. Bunu da işitmekten duyduğum mutluluğu belirtmek is
tiyorum. 

Birbuçuk günlük bu geziden, Türkiye Bakımından çok yararlı sonuçlarla döndüğümü söy
leyebilirim. 

Bana bu konuşma olanağını sağladığı için Sayın Başkana ve Yüce Kurula teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) • -

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

. BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmasının arkasından, Refah Partisi Grubu adına sayın 
Oğuzhan Asiltürk söz istemiştir. 

Sayın Asiltürk, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Dışişleri Bakanımız 20 dakika konuştu. Ben, geçen birleşimde de bir ricada bulun

muştum; bu arada, keşke, mümkün olsa da sayın gruplarımız Başkanlığa müracaatlarını getir
seler, biz de bir yanlışlığa düşmemiş olsak. 
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Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Asiltürk. 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sayın Dışişleri bakanımızın, yapmış olduğu bu geziden sonra Meclise bilgi verme 
ihtiyacını duyması, hakikaten takdir edilecek bir husustur; bu nedenle, önce, kendisine teşek
kür ediyorum. 

Birçok konuda, Yüce Meclisin bilgisi dışında bazı gelişmeler oluyor. Ümit ve temenni edi
yorum ki, bütün bu konularda, ilgili arkadaşlarımız, Yüce Meclise gelir bilgi verirler ve değerli 
milletvekili arkadaşlarımız da, bu konularda, bizzat ilk ağızdan aydınlanmış olurlar. Aksi hal
de, gazetelere intikal edecek ölçüde, birtakım, ikinci, üçüncü derecede kanallardan bilgi sahibi 
olunmaya gayret ediliyor; bu da elbette doğru olmuyor, yeterli de olmuyor. Bu bakımdan, söz
lerime başlarken, sayın Bakanın bu davranışını takdir ettiğimi bir kere daha ifade etmek is
tiyorum. . .. . 

Değerli arkadaşlarım, Rusya'da... Artık, genel olarak, Rusya adını kullanır hale geldik; 
çünkü, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldı, bunun yerine birçok müstakil cumhu
riyetler ortaya çıktı ye bunlar bir birlik kurdular. Şimdi bir birlik söz konusu; ama bu,eski 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği değil... tnsan haklarına, ülke çıkarlarına, ve karşılıklı 
menfaatlara dayalı bir cumhuriyetler topluluğu oluyor. Ümit ve temenni ediyorum ki, bu yol
da hakikaten başarılı olurlar. Ancak, bazı endişelerimi de ifade etmek istiyorum : 

Şu anda, bilhassa Rusya Federasyonunda meydana gelen gelişmeler, hatta ordunun bazı 
konularda tavır almaya başlaması, ister İstemez, insanda şu endişeyi de ortaya çıkarıyor : Bu 
ağır ekonomik şartlar altında, daha önce başarısız bir darbe olmuştu; bundan sonra, o başarı
sız darbeye rağmen, onun caydırıcı tesiri düşünülmesine rağmen, yine Rusya Federasyonunda 
askerî bir müdahalenin olacağı endişesi çeşitli çevrelerde maalesef ifade edilir hale gelmiştir. 
Eğer bu ekonomik durum, böyle ezici bir şekilde toplumu ıstıraba sürüklemekte devamlı olur
sa, korkarım ki, bu dedikodular kuvveden fiile çıkar; o zaman da, şimdiki, ülkeler arasındaki 
karşılıklı saygıya dayalı bir birlik yerine, yine Slav ırkının egemenliğine dayalı bir yeni şekillen
me meydana gelir. Ümit ediyorum ki, bu ikinci husus gerçekleşmez ve cumhuriyetlerin temel 
haklarını göz önüne alan bir birlik meydana gelir. 

Değerli arkadaşlarım, yeni. kurulan Slav birliğinin, diğer ülkelere, bu hakları verip vere
meyeceği konusunda endişelere sebep olan bazı gelişmeler var. Mesela, eskiden Sovyet sosya
list Cumhuriyetleri Birliğinin, Birleşmiş Milletlerdeki temsil yetkisi, şu anda Rusya Federasyo
nuna verilmiştir. Yani, şu anda temsil yetkisini, Rusya Federasyonu yapar duruma gelmektedir. 
Dolayısıyla, veto hakkını, şu anda Rusya Federasyonu kullanacaktır. Ayrıca, nükleer silahlar 
üzerindeki son söz yetkisi ve hatta nükleer silahların; olası bir durumda, muhtemel bir durum
da kulllanılması hakkı yine Rusya Federasyonuna verilecektir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin dış ülkelerdeki temsilcilikleri de, yine aynı şe
kilde, Rusya Federasyonuna devrediliyor. 

/ • • • ' 

Dışarıdan öyle görülüyor ki, Rus asıllı bu Slav birliğini teşkil eden, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ve Beyaz Rusya bir araya gelecek, diğer cumhuriyetleri, eskiden olduğu gibi sömür- ' 
meye devam edeceklerdir. Ortada görünen manzara maalesef budur. 
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Bunun olmaması gerekir ve bunu önleyecek şekilde bizim belirli bir inisiyatif kullanma
mız lazımdır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin dağılmasından sonra meydana gelen cumhuri
yetlerle ilgili olarak bizim için bir önemli konu daha vardır: bizim, bu Müslüman Türk cum
huriyetlerinin, tslam alemiyle birliğini bozacak, tslam alemiyle ahenk içine gelmesini önleye
cek davranışlardan da kaçınmamız lazımdır. 

Batı basınında çıkan bazı haberler var ki, onlar, Türkiye'nin, bu cumhuriyetleri, tslam 
aleminden uzaklaştırırarak, Batıya yaklaştırma gayretinde olduğu şeklindedir. Endişe ediyo
rum ki, Türkiye; bu konuda birtakım çalışmalar yapar, bu konuda birtakım gayretlerin içerisi
ne girer... ki, bunun da fevkalade yanlış olduğunu ifade etmek isterim. 

Türkiye'nin menfaati, bu ülkeleri alarak, Batıya uydu yapmak değildir. Türkiye'nin men
faati, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, Türkiye'den, Ortadoğu'dan, Afganistan'dan, Pakistan'
dan geçerek Malezya'ya kadar uzanan bu topraklar üzerinde, inanç birliğine dayalı yeni bir 
güç kurmaktır. 

Türkiye bunu yapabilir; bu imkân Türkiye'nin elindedir. Ancak, tabiî bu gayret ister, ça
lışma ister; bu, belirli konularda önceden peşin fikirli olmamayı gerektirir. Türkiye, Batı'lı ol
ma iddiasıyla, şimdiye kadar, bu büyük âlemin söz sahibi olacak bir ülkesi olma şansını kulla
namadı; şu anda da, aynı durum devam ediyor. 

Sayın Dışişleri Bakanımızdan rica ediyorum: Türkiye, lider ülke olma konumundadır; bu 
imkân Türkiye'nin eline geçmiştir. Bahsettiğim, büyük bir dünya gücünü Türkiye organize ede
bilir, bunun lideri olabilir; yeni bir dünya gücü, yeni bir denge kurulabilir.Eğer, Türkiye bunu 
yaparsa, tarihte hiçbir zaman elde edemediği ölçüde büyük imkânlara kavuşur. Elbette, bu im
kânların sağlanması, evvela, Türkiye'nin dış politikasının buna uygun hale gelmesiyle müm
kündür. Batılı olacağız diye, sadece Batılı ülkelere uygun bir dış politika yürütmek, bize bu 
şansı kullanma imkânını hiçbir zaman vermez; şimdiye kadar vermedi, bundan sonra da aynı 
dış politikaları yürütmeye devam edersek, bu şansı kullanamayız; ama bu şans, ifade ettiğim 
gibi, Türkiye'nin elindedir; bu şansı Türkiye'nin kullanma imkânı vardır, büyük düşünmek, 
büyük hedeflere yöneltmek lazım... 

Türkiye, şimdi, Balkanlarda da çok büyük bir imkân elde etmiştir; çok büyük bir şansı 
vardır. Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini hepimiz izledik... Türkiye'nin ilgi ve ala-
kasıyla, Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan Müslüman Türk grubu, Bul
garistan'ın politikasını yönlendirebilir; Müslüman Türk grubu, kilit noktadadır. Bu, çok bü
yük bir imkândır; Türkiye meselelere, bu açıdan da yaklaşma durumundadır. 

Makedonya'nın tanınması ve Makedonya ile sıkı bir işbirliğine girilmesi, Balkanlardaki 
dengeyi yine Türkiye'nin lehine değiştirebilir. -

Bütün bu imkânlar vardır; ama, sadece Batı'yı memnun etmek açısından bir politika gü-
dülürse,- bu imkânlar hiçbir zaman kullanılamaz, bu şans kaybedilir. 

Türkiye'nin, konumu itibariyle, dünya şartlarının getirdiği nokta itibariyle elinde bulu
nan bu imkânları, mutlaka kullanması gerekir. Türkiye'nin, her ülkenin yaptığı gibi, en tabiî 
davranışları göstermesi gerekir. Bizim, Bosna - Hersek'e sahip çıkmamız gerekir... Bakınız, "Al
manya, Yugoslavya'yı -bir nevi- parçaladı" desek yeri var... Kendi "Büyük Almanya" idealini 
gerçekleştirmek için, Yugoslavya'daki Hırvatistan'ı, Sırbistan'ı tanıdı politik mülahazalarla, bir 
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an önce bunu gerçekleştirdi ve bu ülkelerle işbirliği yapabilmek için, karşılıklı, büyükelçilik 
düzeyinde bir münasebete girdi. Bizim, bir an önce Bosna - Hersek'i tanımamız, bu ülkeyi 
Türkiye'de temsil edecek, Türkiye'yi bu ülkede temsil edecek elçilikleri açmamız; Bosna - Her-
sek'Ie, Bulgaristan'la, Makedonya ile ilgili çok sıkı ve yakın temaslarımız neticesinde, Balkan-
lar'da bir ağırlık koymamız mümkündür; bunu yapmamız gerekir. 

Bunları yaparken, elbette, bu davranışlarımız, Avrupa Topluluğunun birçok ülkesinin men-
faatına uygun düşmeyecek, Batı'nın gelişmiş ülkelerinin pek çoğunun menfaatına aykırı ola
cak; ama biz, önce kendi menfaatimizi yürütmek zorundayız, kendi menfaatımızla ilgili birta
kım davranışlarımızı kendimiz ayarlamak zorundayız. Başkalarının menfaati, birinci planda 
elbette olmamalıdır. 

İşte, bütün bu açılardan, Sayın Dışişleri Bakanımızın, Rusya seyahatiyle ilgili olarak an
lattıkları konularda, Meclise fikirlerimizi ifade etme imkânını bulduk. Ümit ve temenni ediyo
rum ki, Hükümet olarak, Sayın.Dışişleri Bakanımızın da katkılarıyla, bu konularda çok daha 
aktif bir politika yürütülür. 

Hemen şunu da ilave edeyim ki, bu politikanın burada oluşturulmasının çok büyük fay
daları vardır. Bakınız, Sayın Denktaş geldi, çeşitli temaslar yaptı. Bu Meclis, Denktaş'in ne 
dediğini, Hükümetin ona ne cevap verdiğini, hangi konularda ve ne istikametlerde çalışmalar 
yapıldığını bilmiyor. Bu Meclis, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, milletin temsilcisi 
olarak, Türkiye'nin hangi istikamete götürüldüğünün farkında olmayacak şekilde'bir Hükü
met politikasını önünde bulursa, bundan hem rahatsız olur, hem de Hükümete çeşitli katkılar 
yapma imkânından mahrum olur. 

Burada her şeyin konuşulması lazım... Burada, Avrupa Topluluğuyla ilgili meselenin -ki 
şimdiye kadar konuşulmadı- konuşulması lazım; burada, Çekiç Güç'ün Türkiye'nin menfaat
lerine aykırı olarak, Güneydoğuyu işgalinin konuşulması lazım; burada, Kıbrıs'la ilgili konu
ların hepsinin açık açık konuşulması lazım... 

Hepimiz memleketimizi seviyoruz -sayın bakanlarımızın da memleketi sevdiğinden kim
senin şüphesi yok- ama konuşmamız lazım... Meselelerin, bizim açımızdan, partilerin grupları 
açısından, değerli milletvekillerimiz açısından ortaya konulmasında, ortaya çıkacak netice iti
bariyle Hükümetin istifade.edeceği pek çok şey olabilir. Bunu engellemekte ben hiçbir yarar 
göremiyorum. Bundan sonra, bu şekilde davranılacağını ümit ve temenni ediyorum. 

Sayın Bakana, bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyor, Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Asiltürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan; buyurunuz efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

ANAVATAN GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sayın Dışişleri Bakanının, Moskova'ya yaptıkları gezi, temas ve görüşmeler hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunmalarını memnuniyet ve takdir ile karşılıyoruz. 
Bu demokratik teamülün genişletilerek devamı temenni edilir ve aynı çerçevede -umarım biraz 
sonra yaparlar- Sayın Başbakan Yardımcımız tarafından, dün, Avrupa Topluluğu komisyonu 
Başkan Yardımcılarından Sayın Martin Sangeman'Ia yaptıkları görüşmeler ve 1992 İşbirliği 
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Protokolü hakkında Meclise malumat sunmak ihtiyacı hissedilir. Zira, işin ikinci kanadı; yani 
Batı kanadı, diğer kanadına yakın bir ehemmiyette ve önemdedir. 

Bir noktanın da altını çizmek isterim; Hükümetin bu gibi takdimleri karşısında, İçtüzü
ğün tanıdığı imkânlarla söz hakkımızı kullanmak, sistematik bir tenkit mekanizması şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Geçmişte bu yapılmıştır; ama, geçmişte bize çektirilenleri biz çektirmeyece
ğiz; bunu kesinlikle söyleyeyim ve binaenaleyh, bu uygulama, sayın bakanların ve Hükümetin 
cesaretini kırmamalıdır. Bizim bu imkânı kullanışımız, gerektiği hallerde, Hükümete, millî dış 
politikanın icabı olarak destek vermek, gerektiği hallerde de -mütevazı da olsa- bir ölçüde, "Acaba 
değerlendirilebilir mi?" diye bazı görüş ve tecrübeleri takdire sunmak anlamında alınmalıdır 
diye düşünüyorum. 

İzin verirlerse, işin başında bir noktanın altını çizmek lazımdır : "Rusya Federasyonunu 
Dışişleri Bakanı ve yetkileriyle yapılan görüşmelerde, diğer Sovyet cumhuriyetleri ve bilhassa 
Orta Asya Müslüman ve Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler hakkında görüşmeler yaptık ve şun
ları, şunları yapacağımızı veya düşündüğümüzü söyledik" sözü, zannediyorum, kendi niyetle
rini aşarak, belki bazı teknik çevrelerin geliştirdiği bir düşünce olsa gerek. Zira, unutmamak 
lazım; Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Birliği içerisindeki 11 devletten biridir. Binae
naleyh, diğer devletlerle ilişkilerimizi, Moskova'nın ipoteki altına sokmak gibi bir hava yaratı-
lırsa -ki, bunu daha önce de bir vesileyle arz etmiştim; bu, Hükümetin dış politikayla ilgili 
programında da maalesef mevcut- bir nevi, gelişmeleri, Moskova'nın icazetine bağlayan bu gi
bi temaslarla, bu gibi ifadelerle, bu icazet kuvvetlendirilirse, sıkıntılar doğar. Bunu açıklıkla 
arz etmek isterim. 

Bir diğer husus da şudur : Sayın Bakan lütfedip bu konudaki programı açıkladılar. Bu, 
bize göre, çok ağır bir programdır. Olaylar çok süratle gelişiyor. Hükümet şunu kabul buyur-
malı ki, bugünkü dünya gelişmeleri, bölgemizdeki gelişmeler, Türkiye gündeminin bir numa
ralı meselesidir; bundan daha önemli bir mesele düşünülemez. 

Bu çerçevede, gene bir temennimizi takdire sunmak istiyoruz; o da şudur: Artık, iç siyasî 
romantizme ve hatta -izin verirlerse- fantazilere son vererek, Hükümetin, Sayın Başbakanı ile 
ve tümüyle, bu derece hayatî ve üçyüz yıldan beri belki, Türkiye'nin beklediği gelişmelere dö
nüp bakması zamanı gelmiştir.(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Makedonya'yı tanımakta geç kalınıyor; dün tanınması, evvelki gün tanınması lazımdı. 
Türkiye, artık, kendi ayak seslerinden korkmamalıdır, riskten kaçmamalıdır. "Şu memle

ket veya şu komşu nasıl düşünülebilir?" endişesiyle, bekleme ve tereddüt... Dış politika ve dev
let hayatında tereddüt, idarenin en kötü şeklidir. Kararlar yanlış olabilir; ama, karar almak 
lazımdır. Bu, devlet idaresinin icabıdır. Binaenaleyh, Avrupa Ekonomik Topluluğunu, her yö
nüyle bir silah gibi ve veto hakkıyla bana karşı kullanan bir komşu memleketin şu veya bu 
alınganlıklarına yol açabilir endişesiyle, Türkiye Makedonya'yı tanımaktan kaçınamaz; süratle 
tanıması lazım. Daha ötesine gitmemiz, kardeş ve dost, Müslüman ve Türk Orta Asya cumhu
riyetleriyle süratle temaslar kurarak, bunların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımalarını 
sağlamamız lazımdır. 

Doğuşundan bu yana, sekiz yıldır Batının sırt çevirdiği ve karşı çıktığı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin doğuşuna seyirci kalanlar, doğuşundan hemen sonra, hatta doğmadan evvel 
ve doğuşunu tahrik ederek, sırf Katolik oldukları ve Müslüman Türklerle ve Müslümanlarla 
sınır teşkil ettiği için, Hırvatistan ve Slovvenya'yı tanıdılar ve çok dikkat çekicidir -eminim ki, 
Hükümet bundan netice çıkarmıştır- Vatikan tanıdı, süratle tanıdı... 
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Buralarda bazı mesajlar var ve bu mesajlara Türkiye cevap verebilecek imkânlara kavuş
muştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini süratle tanıtmak lazımdır, Makedonya'yı tanıtmak 
lazımdır. Beni, Batı Avrupa Topluluğu ve diğer birliklerle bir nevi çembere almak isteyen bir 
memlekete karşı, doğan imkânları, benim, en geniş şekilde kullanmam lazımdır ve gene bu 
çerçevede Türkiye'nin, bu imkânlarıyla, bütün dünyaya ve Batılı müttefiklerine de yeni bir tu
tumla mesaj vermesi lazımdır. 

Dünkü temasları sırasında, bir vesileyle Sayın Bangemann'a sordum : "Brüksel olarak 
Türkiye'ye bakış açınız hâlâ aynı mı? Türkiye'yi, bir nevi, 1963 Ankara Antlaşmasını imzala
yan Türkiye olarak mı görüyorsunuz? Türkiye'yi 14 Nisan 1987'de tam üyelik için başvuran 
Türkiye olarak mı görüyorsunuz; yoksa, yeni gelişmeler ışığında, Kuzeyindeki demirperdenin 
tümüyle çöktüğü ve Türkiye'nin artık birçok istikamete bakabildiği, Orta Asya'ya kadar uza
nabildiği, asırlarca ayrıldığı kimselerle kucaklaşabildiği ve potansiyelinin büyüdüğü bir Türki
ye olarak mı görüyorsunuz?" 

Benim intibam, Brüksel, hâlâ, bizi birinci manada görmeye*devam ediyor; o derece edi
yor ki, Sayın Bangemann, dün öğle yemeğinde şunu söyledi: "Dörüncü Malî Protokol üstün
de çalışıyoruz. 11 memleket mutabıkız, 12 ncisi mani oluyor. Yeni işbirliği paketi..." 

Kendilerine dedim ki: Bakın; bu mani olan, engel olan memlekete, bir ikincisini ilave eder
siniz : Türkiye'yi... Dördüncü Malî Protokolü artık biz de istemiyoruz. Bu, bizim beden ölçü
lerimizin gerisinde kaldı. Bize, Dördüncü Malî Protokol ve yeni işbirliği paketini, -ki maşallah, 
iki yıldan beri de açılmayan bir paket!..- bir nevi, tam üyelik alternatifi olarak çıkaramazsınız. 

Bu yıl sonunda, Avrupa Topluluğu, tam üyelik veya genişleme konusunu yeniden ele ala
caktır. Bu çerçevede Türkiye ilk müracaatı yapan memlekettir. Türkiye'nin müracaatı, eğer ikinci, 
üçüncü sıraya altnacaksa, bunun Türk kamuoyunda çok ciddî tepkilere yol açacağı mesajının, 
Hükümet tarafından, şimdiden verilmesi lazım; yani, Hükümetin bir nevi tutuculuktan -tekrar 
ediyorum, 25 Aralıkta yapılan genel görüşmede burada ifade etmeye çalışmıştım- çıkması la
zımdır. Türk diplomasisinin, maalesef kırk, elli yıldır kökleşmiş, bizim de çok zorlamalara rağ
men kıramadığımız, sonbahar yaprakları üzerinde yürümekten çekinen havasını kırarak, ayak
larının sesini yükselterek yürümesi lazımdır. Bunda hiçbir beis yoktur. Dünya bizi bu gözle 
görmeye başlamıştır. 

Balkanlardaki rolümüzü eksik oynuyoruz; bunu da açıklıkla söyleyeyim. 
Yine bir noktayı belirteyim. Sayın Bakan büyükelçiliklerin kurulma faaliyetinin başladı

ğını ifade buyurdular; bunu memnuniyetle, takdirle karşılıyoruz. Yalnız, bir noktayı hatırda 
bulundursunlar: Bu memleketlerin çoğuyla, en az yüzyıl ve daha ötesi uzak kalmışızdır. Çok 
tarihî bir imajımız, görüntümüz vardır. Göreve atanacak olan büyükelçilerin, bu imaja layık 
büyüklükte insanlar olması lazımdır; gayet açık söyleyeyim... (ANAP, RP ve MÇP sıraların
dan alkışlar) Yoksa, "şuraya buraya kaze edemediğim," "genç, işte o çıkıverdi" "hadi Ahmet 
sen de şuraya buyur" nevinden yapılacak olan tayinler çok acı olur, bunu size söyleyeyim. Bu 
vesileyle, bir tespitimi Yüksek Meclisle paylaşmak istiyorum. 

Konu 1983 yılında ilkbaharına kadar gider... Bir milletlerarası konferans dolayısıyla Belg
rat'a gitmiştim; Belgrat'taki büyükelçiliğimizde kaldım. Son derece ıstırap gördüm ve şunu dü
şündüm: Bir Yugoslav üniversite öğrencisi, bu büyükelçilik binası önüne gelip, bu hali gördük
ten sonra "bunlar bizi 450 yıl burada nasıl idare ettiler?.." sualini sormaz mı? 
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Türkiye bunu ihmal etmektedir; bunu Türkiye, gerek mevcudiyeti itibariyle, gerek temsili 
itibariyle her zaman ihmal etmiştir. Büyük ölçüde ihmal etmektedir ve tarihinin gerekleri, bu 
açıdan, her zaman yerine getirilmemiştir. Bunu çok dikkat ve hassasiyetle .yerine getirmek ve 
yürütmek lazımdır diye düşünüyorum. 

Bizim aldığımız son bilgilere göre, topluluk içerisinde, Türkiye'nin büyüyen ufku ve artan 
gücü karşısında endişeler artmaya başlamıştır ve yakında dönem başkanlığını yüklenecek olan 
ve daima bizi desteklemiş bulunan İngiltere'nin bu inançta olduğu, İtalya'nın da bu inanca 
süratle yaklaşmakta bulunduğu; nihayet, Akdeniz ve Balkanlar bizim ortak bölgelerimizdir ve 
bunu görmesi gereken ve görmeye de başlayan bir memleket Fransa, başından beri bunu söyle
mektedir. Yalnız Yunanistan'ın muhalefeti karşısında ve onun ortaya koyduğu tez arkasına giz
lenerek, kendi hüviyetlerini göstermeden muhalefet etmek isteyenler var. tsmen belirtmek iste
miyorum; ama, bunların boyutları, dimansiyonları, küçücük Yunanistan ağacını gizleyemeye-
ceği genişliktedir; bunu kendilerinin de bilmeleri lazım. Bu vesileyle de bu meseleleri daha ge
nişleterek Hükümetin önüne bir kere daha sunmak isterim. 

Bu konuların, burada en geniş çerçevede konuşulduğu tarih 25 Aralık 1991'dir. Diyeceksi
niz ki, "milletler ve devletlerin hayatında otuz kırk günün önemi mi var?" Yok; ama, dünya 
gelişmeleri içerisinde 24 saatin bile önemi artmaya başladı. Hâlâ Hükümet, bu yeni dünya ge
lişmeleri ışığında, bir yeni devlet politikası modelini ortaya koymamıştır. Hâlâ, Doğu-Batı iliş
kileri, ideolojik ilişkiler ve askerî dengeler, NATO üzerinde ortak savunma esası, politikada 
muhafaza edilir gözükmektedir. 

Bunlar radikal şekilde değişti; bize rağmen değişti; dünyanın akımı ve tarihin tabiatı icabı 
olarak değişti. Türkiye'nin de radikal olarak yeni değerlendirmeler yapması, cumhuriyetin te
mel prensiplerinden ayrılmadan, bu yeni gelişmeler ışığında çok geniş boyutlu ve çok yukarı
dan bakan bir dış politika ve dış ilişkiler manzumesi geliştirmesi lazım. Üzülerek arz edeyim, 
henüz bu yok. Esasen Hükümet programında yoktur. Son derece çekingen bir program ve on
dan sonraki uygulamada da bunun belirtileri yok. Bunu, bu-vesileyle sırf Hükümete yardımcı 
olsun diye ifade etmek istiyorum. 

Bu mesajı vermezsek, eskisi gibi, bazı çevreler, "Türkiye her şeyi kabul eder" düşüncesi 
ile sizin üstünüze gelmeye ve sizden taviz istemeye devam ederler. Türkiye'nin her şeyi kabul 
etmeyeceğini, biz, birçok defalar gösterdik; ama, şimdi çok daha kuvvetle söylemek imkânı 
doğmuştur; bunu söylemek lazımdır. Ümit ediyorum ki, gidilen yerlerde yapılacak şey, bir ne
vi, bizim muhtemel hareketlerimiz ve planlarımız hakkında bilgi sunarak, onların reaksiyonla
rını alma politikası yerine; bizim, "şunu şunu şunu yapacağımız" şeklinde beyanlarda bulun
mak, kesin ve katı tutumlar almaktır. 

Dünyada, milletlerarası ilişkilerin tek temel prensibi, kuvvettir. Kuvvetin çeşitli unsurları 
vardır: tarih bir kuvvettir, diliniz bir kuvvettir, etnik gücünüz bir kuvvettir, askerî gücünüz bir 
kuvvettir, coğrafyada işgal ettiğiniz yerin önemi bir kuvvettir ve tabiatıyla, eğer, başarılı bir 
şekilde, millletin tümünü, 60 milyonu muayyen bir dış politika etrafında mobilize ederseniz, 
en büyük kuvvet odur. Bunları bir araya getirmek suretiyle, Hükümetin ve devletin, bir nevi, 
sadece askerî manada değil; ama, geniş manada bir kuvvete dayanan politika oluşturması la
zımdır. , 

Bakınız, Sayın Başbakan bu ay sonunda Davos'taki toplantıya gideceklerdir. Sayın Baş
bakanın Davos'ta temsil edeceği Türkiye, 1980 öncesi Türkiye'sinden on misli, yüz misli farklı bir 
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Türkiye'dir. (ANAP sıralarından alkışlar) Size böyle bir Türkiye bıraktık. Sayın Başbakan, Da-
vos'taki temaslarında kimseden kredi istemeyecektir. Kendileri beyan ettiler; "1992 yılında dış 
borç istemek şöyle dursun, ödemeler dengesinde, carî ödemelerde 945 milyon dolar fazlamız 
olacaktır" dediler. 

Bunu çok memnuniyetle karşılıyoruz ve aslında, bu gibi tutumlarda partizan çizgiden uzak
laşmanın belirtisi olması itibariyle de, bunu takdirle karşılıyoruz. 

Binaenaleyh, gerek dünyanın bütün iş çevrelerinin toplandığı Davos'ta olsun, gerek daha 
sonra gidilecek Waşington'da olsun, Türkiye çok güçlü olarak sesini yükseltecek ve duyuracak 
bir memlekettir ve eğer bu sesi, Türkiye'nin -bugünkü ufku ve gelişmeleri ve 1683'ten bu yana, 
300 yıldır ilk defa- önüne gelen bu imkânlarla mütenasip bir şekilde yükseltir ve kullanırsanız, 
biz tümüyle arkanızdayız; ama, bu seste en ufak bir zafiyet işareti görürsek, bu seste en ufak 
bîr hesap verme veya hesap kabul,etme alameti görürsek, sizi uyarmak gene vazifemiz olur. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın tnan, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Akkoç, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Sayın Başkanım, değerli milletvekille

ri; Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) . 

Sovyetler Birliğinden kopan Türk cumhuriyetleri ile, müstakil cumhuriyetlerin, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ilk olarak, vakit geçirilmeden tanıması memnuniyet verici
dir, sevindiricidir; üstelik, diğer ülkelere örnek olmuştur. 

Bu gelişme, dünyada ve Sovyetler birliğinde meydana gelen gelişmelerin, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetleri tarafından yakinen takip edildiğinin ve değişmelerin ve gelişmelerin çok iyi 
değerlendirildiğinin çok önemli bir göstergesidir ve bu da sevindiricidir. 

Rusya'daki gelişmeler sonucunda, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri, Türkiye'nin öne
mini yeniden artırmıştır. Avrupa'da bugün müstakil Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler ve bu Türk 
cumhuriyetlerinin durumları, birinci konu haline gelmiştir. Bunun nedenlerinden birincisi, müs
takil Türk cumhuriyetlerindeki nükleer başlıkların durumu ve geleceği; ikinci neden ise, müs
takil Türk cumhuriyetleriyle ticarî ve ekonomik ilişkiler kurulmasıdır. 

Geçen hafta Almanya ve Hollanda'da iken -özellikle Hollanda'da- Hollanda firmaları
nın, müstakil Türk cumhuriyetleriyle iş yapabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti uyrukları üze
rine bugünden naylon firmalar kurmakta olduklarını ve bu ülkelerle ticarî ilişkiler içerisine 
girmek istediklerini gördüm. 

Dışişleri Bakanlığının bu konuda ilgili ve bilgili olmasında fayda görüyorum. 
Müstakil ve Müslüman Türk cumhuriyetleriyle kuracağımız ilişkilerimizde, Dışişleri Ba

kanlığımızın dikkat edeceği en önemli konulardan biri, az önce Sayın tnan'ın da temas ettiği 
gibi, buraya gönderilecek olan büyükelçilerimizin durumudur. Biz, bugüne kadar Bonn, Paris, 
Brüksel, Roma ve Londra gibi Avrupa ülkelerinin başkentlerine en iyi diplomatlarımızı gön
derdik. Türkiye Dışişleri Bakanlığının, asıl bundan sonra, en iyi ve en yetenekli diplomatları-. 
nı, Orta Asya'daki müstakil cumhuriyetlere göndermesi gerekiyor,' hatta daha da ileri giderek, 
Hint Okyanusundan Orta Avrupa'ya kadar 600 sene cihan imparatorluğu kurmuş olan Osmanlı 
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İmparatorluğunun haritasını çıkararak, o yıllarda hâkimiyeti altında olan ülkelere, en iyi yetiş
miş olan diplomatlarımızın gönderilmesinde yarar görüyoruz; Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri 
de bunun içerisindedir. Dünyadaki ve Rusya'daki gelişmeler ve Orta Asya'daki Türk cumhuri
yetlerinin durumu, bunun önemini yakın gelecekte daha fazla ortaya çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli konu da, Türkiye'de birtakım firmaların -yurt dı
şında, Almanya ve Hollanda'da gördüğümü az önce ifade ettiğim naylon firmalar gibi- Orta 
Asya'daki bu cumhuriyetlerle iş yapabilmenin hesabını yapıyorlar olmasıdır. Almanya'da bu 
yaşandı, kaldığım süre içerisinde gördüm bunları. Bond çantalı birtakım kişiler, "ticaret" adı 
altında, yurt dışındaki vatandaşlarımızı uzun süre, senelerce -hattâ hâlâ devam ediyor- dolan
dırdılar. Bu nedenle, Orta Asya ülkeleriyle ticaret yapacakların menşei konusunda Dışişleri Ba
kanlığının uyarılı olmasını, bu konudaki ticarî ilişkilerin tek elden geçmesini ve denetlenmesi
ni yararlı gördüğümüzü açıklamak istiyorum. 

Yine bir başka konu da, Almanya ve Hollanda'nın, müstakil cumhuriyetlerden devamlı 
mal alıyor olmasıdır. Geçen sene Bakü'de 2 bin dolara alınan bir evin fiyatının bu yıl 10 bin 
dolara çıktığını, Almanlardan ve Hollandalılardan öğrendim. Dışişleri Bakanlığımızdan bir he
yetin, Orta Asya'daki müstakil Türk cumhuriyetlerinde olduğunu, binalar tutmak üzere gö
revlendirildiklerini Sayın Bakanımız açıkladılar. Bu konudaki ihtiyaçların, yakın gelecekteki 
faaliyetler de düşünülerek daha büyük çapta düşünülmesini ve ileride duyulacak ihtiyaçların 
(konut ihtiyacının) bugünden karşılanmasını tavsiye ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akkoç teşekkür ederim efendim. 
SHP Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan, buyurun efendim. (SHP sıralarından al

kışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; ben de sözlerime, Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklamalarına teşekkür etmekle baş
layacağım. Moskova'dan henüz yeni döndü ve sanıyorum ilk bilgileri aktarmak ihtiyacını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı duydu. Bu, yeni ve umut verici bir dış politika anlayışıdır. Umu
yor ve diliyorum ki, bundan böyle de, her önemli konuda, her önemli gezinin ardından Sayın 
Dışişleri Bakanımız ya da Hükümetin diğer ilgili üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgi
lendirmek ve bence bundan daha önemlisi, onun zenginleştirici görüşlerinden yararlanmak ge
leneğini güçlendirerek sürdürürler. 

Gezi, Sayın Dışişleri Bakanımızın anlattığı çerçeve içinde olağanüstü yararlı geçmiştir. Pek 
çok belirsiz nokta, sanıyorum bu gezinin sonunda açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca, bu gezinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümetimizin, Türkiye'nin, dünyanın değişen koşulları kar
şısında, yerini ve konumunu yeniden düşünmesine, yeniden değerlendirmesine yardımcı olma
sını diliyorum. Ben de bugün bu konuşmayı, bu çerçeve içinde bir fırsat sayıyorum. 

Türkiye büyük imkânların, büyük olanakların, büyük açılımların ve büyük iyileşmelerin 
eşiğindedir; ama kanımca, Türkiye, aynı zamanda, büyük istikrarsızlıkların, büyük felaketle
rin, büyük tehlikelerin, büyük kuşkuların da eşiğine gelebilir. Çünkü, Türkiye, görünen o ki, 
çok büyük bir istikrarsızlık adacığının ortasında, kendi istikrarını korumaya çalışan bir küçük 
adacık haline düşmüştür. Balkanlardaki istikrarsızlık, Kafkasya'daki istikrarsızlık, tç Asya'ya 
doğru uzanan istikrarsızlık ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Türkiye'ye taşmaması ve 
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.sıçramaması, hem Türkiye'nin çok sorumlu politikalarına bağlıdır, hem de bu ülkelere karşı 
kendini sorumlu sayması gerekli ülkelerin davranışlarına bağlıdır. Her tarafı büyük istikrarsız
lıklarla ve büyük belirsizliklerle çevrilmiş bir Türkiye'yi bunlardan sakınmak ve korumak, çok 
güç bir iştir. Umuyorum ki, Hükümetimiz, bu güç işi becerecek ve daha da önemlisi, şü anda 
var plan istikrarsızlıklara, kuşku ve kaygılara rağmen, çok büyük vaatleri ve gelişmeleri içinde 
taşıyan bu konumdan, Türkiye'yi büyük gelişmelere götürecek beceriyi gösterecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin önemi bazen hem kendisi tarafından, 
hem de Türkiye'nin ilişkili olduğu devletler tarafından haksız bir biçimde küçümsenmektedir. 
Türkiye, genelde "Yurtta barış dünyada barış" ilkesine son derece büyük bir içtenlikle sahip 
çıktığı için ve başka ülkelerin istikrarsızlığına neden olmamak için, olağanüstü sorumlu bir 
tavır geliştirdiği için, sanılmaktadır ki, Türkiye önemsiz bir ülkedir Türkiye'nin Balkanlar'da, 
Kafkasya'da, îç Asya'da ve Orta Doğu'daki ateşe benzinle yaklaşma kararını meylettiğini bir 
an için düşünecek olursak; Türkiye'nin böyle bir karara meylettiğini bir an için düşünecek olur
sak, aslında Türkiye'nin buralarda ne kadar büyük istikrarsızlıklarla ve acılara neden olabile
ceğini bir an için tahayyül edecek olursak, Türkiye'nin önemi,çok daha iyi anlaşılır. Türkiye'
nin bunu yapmamış olması, Türkiye'nin bunu yapmayı düşünmüyor olması, Türkiye'nin kom
şularıyla daima iyi ilişkileri besleme ihtiyacını duyuyor olması, "Yurtta barış, dünyada barış" 
ilkesine içtenlikle sahipleniyor olması, asla Türkiye'nin öneminin küçümsenmesine meydan ver
memelidir. 

Bu nedenle şunu ifade etmek: istiyorum: Eğer, Balkanlar'daki, Kafkasya'daki, tç Asya'da-
ki ve Ortadoğu'daki istikrarsızlık, bütün dünyayı kapsayabilecek, özellikle bütün Avrupa'yı 
kapsayabilecek bir istikrarsızlığa dönüşmüyorsa, oradaki kıvılcımlar, refah ülkelerine ve Batı 
Avrupa'ya sıçramıyorsa, bunda Türkiye'nin yürüttüğü sorumlu politikanın çok önemli rolü 
vardır. Çîok daha küçücük devletler, çok daha küçücük istikrarsızlıklardan kendilerini önem-
setebilecek pek çok olayı ve olguyu çıkarabilirken, Türkiye, sağduyulu ve sorumlu bir ülke ola
rak bunu yapmamaktadır; ama, bunu yapmıyor olması, Türkiye'nin yok sayılması için bir ne
den de olmamalıdır. 

Bunu, şu amaçla söylüyorum : Batı Avrupa'nın istikrar ülkeleri, Batı Avrupa'nın refah 
ülkeleri, özellikle Batı Avrupa Topluluğu, Türkiye'ye bambaşka bir gözle bakmayı öğrenmeli
dir; Batı Avrupa Topluluğuna, bu bambaşka gözle bakma, gerekiyorsa, barışçıl yollardan, de
mokratik yollardan öğretilmelidir. Eğer Türkiye, Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki ve Ortado
ğu'daki istikrar için çalışan bir ülke olmayıp da, istikrarsızlıklardan yararlanmak isteyen .bir 
ülke haline gelirse, bu istikrarsızlığın Avrupa'ya sıçramaması, Batı Avrupa Birliğine sıçrama
ması, hatta bütün dünyaya sıçramaması mümkün değildir. Onun için, Türkiye'nin, istikrarın 
güvencesi olarak görülmesi ve Türkiye'nin kendi istikrarına da başka ülkelerin önem vermesi, 
bence, bütün dünyaya anlatmamız gereken önemli bir olgudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eski Sovyetler Birliği'nin çökme öyküsü, bence he
nüz daha sonuçlanmamıştır. Bu çökmenin sonucunda hangi olayların ortaya çıkacağı, hangi 
gelişmelerin ortaya çıkacağı, henüz daha tam olarak bilimemektedir. Milyonlarca, yüzmilyon-
Iarca insanın yaşadığı bir devlet düzeninin, bir toplum düzeninin çökmesi, çok acılı bir olaydır 
ve sonuçları çok ağır olabilecek bir olaydır; belki, sonunda, çok kan, çok gözyaşı ve çok kötü
lük ortaya çıkarabilecek bir olaydır. Henüz daha işin bu noktaya varmamış olması, henüz da
ha gelişmelerin bu noktaya gelmemiş olması, böyle bir tehlikeyi yok saymamız için bir neden 
olmamalıdır. Gerçekten, Sovyetler Birliğine yeterince yardım edilmediği için, Batı Avrupa ve 
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Birleşik Amerika Devletleri üzerlerine düşen sorumluluğu yeterince yerine getirmedikleri için, 
Sovyetler Birliği'nin daha demokratik ve liberal bir düzene istikrar içinde geçmesi, ne yazık 
ki, mümkün olmamıştır. Bugün yüzmilyonlarca insan, büyük bir istikrarsızlığın (siyasal, eko
nomik ve sosyal istikrarsızlığın) içindedir. Bu yüzmilyonlarca insanının içinde yaşadığı istik
rarsızlığın nerelere ulaşacağını bugünden kestirmek de son derece güçtür. Batı Avrupa, bu me
selelere karşı küçümser bir edayla yaklaşmakla, bu meselelerin önemini kavrıyor gibi gözük
memekle, aslında tarihî bir hata yapmaktadır. Bu ülkelere, mutlaka, istikrarlarını yeniden sağ
layabilmeleri, ekonomik, sosyal ve siyasal güvencelerini yeniden elde edebilmeleri için, çok ciddî 
bir biçimde yardım edilme zorunluluğu vardır. Bu yardım yapılmadığı takdirde, burada yaşa
yan yüzmilyonlarca insanın, konut, beslenme, gıda ve siyasal istikrar, güven ihtiyacı karşılan
madığı sürece, bunlara dünya yardım etmediği sürece, buradan nelerin fışkıracağını ve bu fış
kıran şeylerin nerelere kadar varacağını kestirmek son derece güçtür. 

Batı Avrupa, Türkiye'ye bu açıdan bakmalı ve değerlendirmelidir. Türkiye, burada istik
rarı sağlayabilecek önemli devletlerden biridir. Rusya ile belki Batı Avrupa ilgilenip, onun, kendi 
içinde, belli ölçüde istikrar sağlamasını becerebilir; ama, onun dışındaki ülkelerde, Batı Avru
pa'nın, istikrar sağlamak için bir katkı sağlayabileceğini ya da böyle bir istekte bulunabileceği
ni bugün için düşünmek son derece güçtür ve eğer böyle ise durum, eğer Batı Avrupa ve Ame
rika Birleşik Devletleri, yalnızca Rusya Federasyonu'nun istikrarı ile ilgilenecek, öteki ülkele
rin istikrarıyla ilgilenmeyecekse, korkarım ki, buradaki gelişmeler, dünyada yepyeni ve büyük 
istikrarsızlıklara neden olacaktır. Bu ülkelerin, hem birbirleriyle olan ilişkilerinde, hem kendi 
içlerindeki ilişkilerinde henüz daha, açıklık ve berraklık yoktur. Bütün komşularının ve bütün; 

güçlüj devletlerin, bütün müreffeh devletlerin üzerine düşen görev, buradaki devletlerin, hem 
kendi içlerindeki, hem kendi aralarındaki ilişkilerin berraklaşmasına, olumlulukla, özveriyle 
katkı sağlamaktır. Aksi takdirde, yalnızca Batı Avrupaî egzantrik yaklaşımlarla Rusya'ya el 
atmak, Rusya Federasyonuna belli ölçüde yardım etmek, diğer cumhuriyetlere kayıtsızlık gös
termek, dünya için sonu çok kötü olabilecek gelişmelere, korkarım ki, neden olabilir. 

Bu nedenle, Hükümetimizin ve Türkiye Cumhuriyetinin, bu ülkelerle, özellikle bunların 
Türk ve Müslüman kökenli olanlarıyla kurduğu dostluk ilişkisini, yardım ilişkisini, dünya ba
rışına çok önemli bir katkı sayıyorum ve bundan gurur duyuyorum. Bunun yalnız yüzeysel 
ve söylevsel bir biçimde kalmasından da kuşku duyuyorum. 

Türkiye, bu büyük ödevi üstlenmelidir. Türkiye, kendisini organize etmelidir ve Türkiye, 
bu cumhuriyetlerin yeniden yepyeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik düzene istikrar içinde ka
vuşmaları konusunda çok ciddî bir programa sahip olmalıdır. 

Elçilikler açılması güzeldir; oraya -Sayın Kâmran tnan'ın dediği gibi- etkin insanların/be
cerili insanların gönderilmesi düşüncesi elbette iyidir; ama, bence bunlar da yetmez. 

Bunlardan da önemlisi, Türkiye, bu cumhuriyetlerle olan ilişkilerini, çok geniş bir ekono
mik programa bağlamak zorundadır. 

Türkiye, barada yaşayan insanların ekonomik istikrar ihtiyaçlarını, ekonomik güven ihti
yaçlarını mutlaka karşılayabilecek önlemleri, hak ettiği genişlikte almak zorundadır. Yoksa, 
oralara gönderdiğimiz elçilerin ya da oralara gönderdiği insanların yapabilecekleri çok fazla 
bir şey yoktur. Türkiye, bu sorunu ciddî bir biçimde bir devlet sorunu, bir hükümet sorunu 
olarak üstlenmelidir. 
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Unutulmamalıdır ve Batı unutmamalıdır ki, eğer Türkiye, Kafkasya'da ve çöken Sovyet
ler Birliği topraklarında ve Ortadoğu'da istikrar sağlayıcı girişimlerine yeterince destek bula
mazsa, Türkiye buralarda istikrar sağlayıcı bir unsur olarak görev yapamazsa, buralarda istik
rarı sağlamak son derece güç olacaktır. O zaman anlaşılacaktır ki, Yunanistan'ın tek yanlı dost
luğunun, Yunanistan'a atfedilen tek yanlı önemin, Batı Avrupa'ya kazandırabilmiş olduğu çok 
fazla şey yoktur. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın Rusya gezisinin başarılı geçtiğini, yeni ufuklar getirdiğini gö
rüyor, bundan mutluluk duyuyor ve çalışmalarının daha verimli bir biçimde sürmesi dileğimi 
ifade ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ederim. 
2. '—izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı işçilerin 

durumu ve Sosyaldernokrat Halkçı Partinin bu konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı 

BAŞKAN— Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce 3 sayın üyeye gündem dışı 
söz vereceğim. 

önce, İzmir Büyükşehir belediyesinin işçi çıkarması sebebiyle gündem dışı söz isteyen İz
mir Milletvekili Sayın Timur Demir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TİMUR DEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi şahsım 

ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Yapacak olduğum gündem dışı konuşmada, bir partili olarak değil, İzmir'i temsilen seçil

miş bir parlamenter olarak ve tüm çalışanların sorunlarını bu yüce çatı altında gündeme getir
mek ve takipçisi olmak amacıyla ve bu mecburiyeti kendimde hissettiğimden dolayı huzurları
nızdayım. Amacım, hiçbir siyasî polemiğe girmek değildir. Hiçbir siyasî çıkar peşinde olma
dan, tüm ülkenin çalışanlarını ilgilendiren ve şu günlerde İzmir'de yaşanmakta olan bir olayı 
huzurunuza getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olayları daha geniş boyutlarda düşünmek zorundayız. "Belediye
ler, kendi meclislerine hesap verirler" deniyor; ancak, Türkiye hudutları içerisinde hiçbir ku
ruluş, bu Yüce Meclisten büyük değildir. Bu nedenle, çözüm ve takdir, bu Yüce Meclisin çatısı 
altında bulunan bizlerindir. 

İşçi hakları, sendikal hakları ve insan hakları gibi birtakım sosyal hakların savunucusu 
gözüken ve var olduğu iddia edilen işkence sözlerini ağızlarından düşürmeyen, tabiî ki, çifte 
standart yaşayan bir Sosyaldernokrat Halkçı Parti, bu gösterilerini, sadece, birkaç ülkeye güzel 
görünebilmek için yapmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye içinde, işçilere ve insan haklarına karşı sergiledikleri olaylar, her
kesin ve tüm kamuoyunun nefretini kazanmaktadır. Onların iyi veya kötü ne kazandıkları biz
leri ilgilendirmez; ancak, onların bu sorumsuzca davranışları karşısında toplumun bazı kesim
lerinin neler kaybettiği önemlidir ki, bu kayıplar maddî kayıp olsa, bunun telafisi mümkün
dür; ama,, bu sağlık veya can kaybına dönüşecek olursa, işte bu çok vahim bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları neden söylüyorum?.. Az önce de sözü geçen işkence, sadece 
herhangi bir konuda adam dövmek veya hırpalamak değildir. Şu anda İzmir'den Ankara'ya 
yürümekte plan işçilere, Sosyaldernokrat Halkçı Parti yönetimince yapılan da bir işkence çeşi
didir. Tanrı her şeyi affeder; yalnız ekmekle oynayan insanları affetmez. 
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Şu anda Hükümet ortağı olan Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve mahallî idareler
den sorumlu Devlet Bakanı, hepsi Sosyaldemokrat Halkçı Partili... Az önce saydığım hakların 
savunucusu ve işkencenin tenkitçisi bakanlarımız ne yapıyorlar?.. 

Bundan altı ay önce, istanbul'da özel sektöre ait bir yerde işten atılan işçilerin haklarını 
savunmak için işçilerin yanına giden Sayın İnönü, Uşak'ta işçilere sadece el sallayıp geçmiştir. 
Bizler, Sayın Erdal İnönü'nün, Uşak'taki açılış veya temel atma törenini ikinci plana atıp, ora
daki işçilerle görüşmesi ve onların sorunlarını dinlemesi gerektiğine inanıyoruz. 

Ayrıca, Sayın İnönü, bu konunun, Ankara'yı değil, İzmir Büyükşehir Belediyesini ilgilen
dirdiğini söylüyor; diğer taraftan, mahallî idarelerden sorumlu Bakanımız Sayın Erman Şahin) 
bu konunun İzmir'i aştığını ve Ankara konusu olduğunu söylüyor. 

Bütün bunlar şu anda Ege Bölgesi ve İzmir civarında basında çıkmış olan dokümanlar
dan alınan parçalardır; takdim edebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, toplumu ilgilendiren olaylarda Ankara sorunu, İzmir sorunu veya 
buna benzer yaklaşımlar söz konusu olamaz; ortada insan hayatı söz konusudur. Bir belediye
deki yolsuzluğa İçişleri Bakanlığı nasıl elkoyabiliyorsa, bir değişik olaya da, çalışanlarla ilgili 
olaylara da, Çalışma Bakanlığımızın ve mahallî idarelerden sorumlu Bakanlığımızın elkoyma-
sı gerekmektedir. Yoksa, neden, mahallî idarelerden sorumlu Bakanlık kuruldu? 

Ekonomik sıkıntı içine girince, "Ankara destek vermiyor" diyerek görültü koparan, oto
büs alımında teminat mektubu konusunda devletten yardım bekleyen, içme suyu veya buna 
benzer konularda yardım yapılması için devlete yüklenen belediye başkanlarının, belediyelerde 
çalışanlar konusunda yaptıkları haksızlıklara, bu nedenle meydana gelen olaylara, Ankara, el-
koymak zorundadır. Çünkü, Sayın Erman Şahin "Bu iş artık belediyede işçiler arasında değil" 
diyor ve bu tür uygulama yapan bir belediye başkanı hakkında kararı, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Kurultayının vereceğini söylüyor. 

Peki, işçilerin durumu ne olacak? Sizler önce işçilerle ilgilenin, ondan sonra o şahıs hak
kında kurultayda kararınızı verin. Kaldı ki, bu sayın büyükşehir belediye başkanımız, "Emek 
en yüce değerdir" diyerek, 26 Mart 1989'da belli bir kesime sempatik davranmak suretiyle on
ların oylarını alıyor; daha sonra, "sokakta hak aranmaz" diyor; fakat, kendisi, geçen sene Zon
guldak'ta maden işçilerinin toplusözleşmeleriyle ilgili olarak -kaldı ki, işten atılma değil- An
kara'ya yürüyüşlerinin en önünde sayın Sosyaldemokrat Halkçı Partili parlamenterlerle birlik
te, örneğin, Sayın Sarıgül ile birlikte; ayrıca, İzmir'den bir kamyon gıda yardımı göndererek 
yer alıyor. Kaldı ki, bu Başkanımızı yaklaşık 22 yıldır tanırım; kendisi o günden beri daha so
kaktan içeri hiç girmemiştir; şimdi kalkmış, "Hak sokakta aranmaz" diyor; sadece hak ettik
leri maaşı almakta geciken işçilerimizin, ideolojik amacı olmayan eylemleri karşısında "yap
tıklarını devamlı takip ediyoruz" diye ilave ediyor. 

Bu işçiler hakkında uygulanan işlem için, sözleşmeleri bitti de onun için deniyor. 

Hayır, içlerinde kadrolu olanlar var, sözleşmeli olan var, ayrıca, eylem sırasında hastane
den raporlu olan dahi var. 

Şu anda, çok kötü kış şartlarında yollarına devam eden işçilerimizin, sokağa, dökülmeden 
önce, bu Sayın Başkanımız ile görüşmeleri mümkün olamamıştır. 
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İşten atma olayındaki gerçek ise şudur: 1989 yılı mahallî idareler seçimlerinde devraldığı 
kadroları -yaklaşık 6 500 civarında- seçim zamanı verdiği tavizler nedeniyle iki katına çıkar
mış, Ayrıca, geçen sene toplu sözleşmelerde, sadece başka sektördeki işçi ve memur kesimini 
isyana sevk etmek amacıyla ücretlere yaptığı zamlara işçiler bile şaşırdılar. Ancak, aşırı yapı
lan zam ve şişirilen kadrolar nedeniyle, ücret ödemelerinde sıkıntıya girdiler. Bu eylem bahane 
edilerek işçi azaltma yoluna gidilmektedir. Bir gazeteye verdiği beyanatta da Sayın Başkan, bu 
konuda bir taviz vermesi halinde, bütün sanayide, özel teşebbüste, KİT'lerde ve belediyelerde 
yangın çıkacağını söylüyor. • . 

Hiç alakası yok... önce, kendi çıkardığı yangına çare bulsun. 

Değerli arkadaşlarım, bu işçileri sokağa döken Sayın Başkan, işçilerin, milletvekilleri ta
rafından kışkırttıldığını söylüyor ki, böyle bir olay hiçbir parti milletvekili tarafından yapılmış 
değildir. Ancak, bizler, Anavatan Partisi grubu olarak, bu olaya, siyasî bir yatırım veya kendi
mize puan getirir amacıyla yaklaşmıyoruz. Şu anda yürümekte olan işçilerin içinde, bütün si
yasî partilerin sempatizanları mevcuttur; ancak, olay, ekmek davası olunca, hepsi birlikte ha
reket edebiliyorlar. Bizler de, bu Yüce Parlamento çatısı altındaki parlamenterler olarak bu 
olayı partilerüstü bir olay olarak kabul etmek ve buna en acil zamanda çözüm getirmek zorun
dayız. Bu şekilde davranmadığımız takdirde, ileride telafisi mümkün olmayan olaylarla karşı 

_ karşıya kaldığımız zaman, iş işten geçmiş olabilir. Gelin, bizler bu konuya acil bir çözüm geti
relim ve bu yüce çatı altındaki parlamenterler olarak, ileride bu veya buna benzer olaylarla 
tekrar muhatap olmamak için, kalıcı birtakım yasalar çıkaralım. 

Bizler, Anavatan Partisi grubu olarak, Hükümetimizin çalışan insanların haklarının ko
runması ve mağduriyetlerinin önlenmesiyle ilgili olarak Meclise getirecekleri kanun tasarıla
rında, hatalı yerlerini ikaz ederken, doğrularının da yanında olacağımızı bildiriyoruz. Hükü
met olarak, yoldaki işçilerimizle görüşmenizi ve onların sorunlarına çözüm getirmeniz ümi
diyle, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir, teşekkür ederim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan Hükümet adına cevap vermek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Moğultay, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in, İzmir'deki işçi
lerimize ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, Anavatan Partisi Grubunun bir üyesi olarak, 
işçi haklarından, sosyal haklardan, bütün çalışanların haklarından, sosyal güvencelerden bah
setmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) Geç de kalınmış olsa, aradan on yıl geçtikten sonra... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Anavatan Partisi 1983'te kuruldu. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Anavatan Partisi grubunun değerli bir üyesinin, emeğin en yüce değer olduğundan söz etmesi, 
işçi haklarından ve sosyal güvencelerden bahsetmesi, on yıllık bir gecikme ile birlikte, sevindi
rici bir haberdir. Hiç kuşku yok ki, çalışma ilişkilerinin dinamikliği, tartışmasız bir gerçektir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)—ANAP 1983'te kuruldu. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Efendim 3 yıl da size prim verdim; çünkü, sizin, anavatan Partisinin manevî kurucusu olarak 
kabul ettiğiniz Sayın Özal, 1980'de, ekonominin kumanda merkezlerine geçmişti. Kronomet
reyi o tarihte başlatıyoruz! 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın İnönü, işçilere el salladı mı, sallamadı mı! 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Cumhurbaşkanı Sayın Özal, sizin de Cumhurbaşkanınız... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Evet, şu anda Cumhurbaşkanıdır, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Şimdiki Başbakan da, o zaman Başbakandı... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunu sadece, belediye, KİT, özel işyeri diye ayırmak, farklı değer
lendirmelere gitmek, ülkedeki endüstri-işçi ilişkilerini iyileştirmeye değil, çıkmaza götürür. Bu 
bakımdan, henüz daha iki ayllık bir Hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı olarak, 

' yürüyen bir Türkiye'de, işçilerimizin hak aramalarını anlayışla karşılıyorum. Bu kürsüden, ül
kenin,- on yıllar suskun bir Türkiye'den, konuşan Türkiye'ye; duran bir Türkiye'den, yürüyen 
bir Türkiye'ye; haklar karşısında boyun eğen bir Türkiye'den, hak arayan bir Türkiye'ye dö
nüşmüş olmasından, üzüntü değil, tam aksine, büyük bir sevinç duyduğumu ifade etmek is
tiyorum. 

Bu Hükümetin iki aylık Bakanı olarak, çalışma barışının kalıcı kılınması ve ülkede de
mokrasimizin katılımcı bir nitelik kazanabilmesi için, iyileştirme yapma gayretinde olduğunu 
bilmenizi istiyorum. Esasen, bu Hükümetin programının ağırlıklı yönlerinden biri de, Türki
ye'de çalışma barışının sağlanmasına yöneliktir. Çünkü inanıyoruz ki, Türkiye'de çalışma.ba-
rışı sağlanmazsa, toplumsal barış da sağlanamaz, Türkiye'de gerçek anlamıyla demokrasi de 
yerine oturmaz. 

Değerli arkadaşım konuşmasında dedi ki : "Geliniz, siz, hep birlikte kalıcı yasalar çıkarın." 
Değerli arkadaşım, bu konuyu basından ve televizyondan da izliyorsunuz... Çok iyi hatır

lıyorsunuz ki, İzmir'deki uygulama, İş Yasasının 17 nci maddesine ilişkindir. 360 işçimiz işten 
çıkarılmıştır, şu anda 251 işçimiz de yürümektedir. Bu, ücret eklerinin ödenmemesinden kay
naklanan bir gerekçeyle yapılmıştır. 16 gündür de bu direniş devam ediyor. 

Bu Hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, doğrudan doğruya, belediye 
başkanına emir vererek, "Bu işçileri işe al" diyecek bir yasa hükmünün olmadığını takdir eder
siniz; böyle bir yasa hükmü yoktur. Ancak, buna karşı sessiz kalmadığımı da ifade etmek ba
kımından, bu olayın akabinde kendi müfettişlerime talimat vererek gerekli incelemeyi yaptır
dım; raporlar tanzim edildi, o raporlar çerçevesinde, konu, iş mahkemesine intikal ettirilmiştir. 
Şu andaki yasal yetkim budur; ama, bununla da yetinmeyerek, ülkede çalışma barışının kalıcı 
kılınması bakımından 1475 sayılı Yasanın 13, 17, 24 ve 30'uncu maddelerinde Sendikalar Yasa
sında değişiklikler yaparak, dengenin sağlanması, çalışma barışının korunması için; haksız ve 
sebepsiz olarak işten çıkarmalara karşı bağımsız yargı denetimini getiriyoruz. 

Yargı güvencesini getiren bu yasa değişikliği, komisyonlarda ve burada görüşülürken, Ana
vatan Partisi değerli milletvekilinin ve arkadaşlarının desteğini beklediğimi ifade etmek istiyorum. 

Yalnız, bununla da yetinmeyeceğiz; bu yasayı tamamlayıcı nitelikte, haksızlıkları gider
mek bakımından, işsizlik sigortasının çıkarılmasına ilişkin başlattığımız yasal çalışmalarımız 
da.devam ediyor. Bununla ilgili hazırlıkları getirdiğimiz zaman da, yine arkadaşlarımızın des
teğini beklediğimi ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımızın, bir süre önce İstanbul'daki işçilerimizin 
direnişleri sırasında yanlarında olduğu bu kez, İzmir'e giderken, el sallayıp gittiği şeklindeki 
bir iddiaya katılmak mümkün değildir. 

Esasen, işten çıkarmayla ilgili kötü bir gelenek, dört yıl önce Adalar Belediye Başkanlığı 
tarafından başlatıldı. Adalar Belediye Başkanı, 150 işçinin iş akdini feshetti, o gelenek, o ta
rihten sonra başladı. 

Siz, o tarihten sonra Belediye Gelirleri Yasasından bir iyileştirme yapmadığınız için, deği
şen dünya şartları karşısında ve geçen günlerin koşulları itibariyle, belediyeler, bu gelirlerle, 
kendilerini yönetme imkânına sahip değildi. 

Sayın Genel Başkanımızın, doğrudan doğruya oradaki işçilerin davranışlarına kayıtsız ve 
ilgisiz kalması söz konusu değildir. Sayın Genel Başkanım, bütün çalışanların haklarınrkoru-
yan, sosyal güvencelerini sağlayan bir anlayışa sahiptir. Bu olay Sayın Genel Başkanımızın, 
İzmir'deki bir programa yetişmesinden kaynaklanmıştır. 

Bu arkadaşlarımızla, partinin genel sekreteri ve Çalışma Bakanı olarak ben görüştüm. 
Türkiye'de nerede bir olay varsa, bu olay iki şekilde çözülür : Ya kavga ederek ya da uzlaş

mak suretiyle çözülür. . 
Biz, her zaman uzlaşmadan yanayız. Çalışma barışı, ancak bir uzlaşma ile sağlanır. Bu 

bakımdan, o işçilerin yürüyüşüne kayıtlı, bunlara kayıtsız kalmak gibi çifte bir standart taşı
mak mümkün değildir, Zonguldak'taki işçilerin yürüyüşüne de kayıtsız kalmak mümkün de
ğildir... 

Türkiye'de insanlarımız teröre bulaşmıyor, eli silaha değiniyorsa; sadece hak arıyorsa; ül
kemiz, bir yasaklar döneminden, bir hak arayanlar ülkesine gelmişse, bundan korkmayahm. 
Bunların her hak arayışı, bize bir ikazdır (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Yeni yasal düzen
lemeleri yapmayı gerektiren bir ikazdır. Çünkü, bu Parlamentodan - duvarlar çok kalındır-
halkın dertlerine ulaşmak zordur. Belki, halkın zaman zaman bu tür davranışları, siyaset adam
larını ikaz eder. Bundan da ders almak gerektiği inancındayım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Irak'a uygulanan ambargonun, Irak lıalkının bes
lenmesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile, Almanya 'daki Türk işçileriyle bazı Alman vatandaşla
rının ortak olduğu Incebel Tatil Köyü yazlıklarının durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Irak'a uygulanan ambargonun sağlık ve beslenme üzerindeki olumsuz etki
leri konusunda, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi Inceöz; buyurun efendim. (RP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Refah Par
tim ve şahsım adına önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Irak'a uygulanan ambargonun, ilaç, sağlık ve siyaset yönünden acilen dikkat edilecek du
rumuna kısaca dikkatinizi çekeceğim. Güya çağdaş dünyamızda, her yerde bir veya birkaç ki
şiye yapılan kötülüklerin insan haklarını zedelediğini belirten sesler yükselmektedir. İnsanla
rın hak ve hukuklarının çiğnendiği durumlara müdahale için kurulduğu iddia edilen Birleşmiş 
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Milletlerin hukuk komisyonları, nedense, Müslümantn canı, malı söz konusu olunca, duyarsız 
oluyorlar. Dünyada, ezilen, dövülen, öldürülenlerin çoğu, nedense, Müslüman ülke insanları
dır. Nerede însan Haklan Beyannanesi, nerede o meşhur hümanistlikleri, nerede bir balinanın 
hayatı için milyarlarca dolar sarf edip şov yapan ikiyüzlüler? (!..) 

Afganistan'da, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, Mora'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, 
Batı Trakya'da, Yugoslavya'da, Keşmir'de ve Irak'ta Müslüman olan, inancını yaşama müca-
delelesi veren veya istiklalleri için uğraşan; ezilmişlikten, kölelikten kurtulma mücadelesi ve
renlere yapılan zulümlerere "dur" diyenler nerede?.. 

Biz, diktatörleri, zalimleri sevmeyiz. İnancımız odur ki, karşınızda ki; ısdıraplı, hasta in
sanların yerine, bir an kendinizi koyup, o bakışla bakarsanız, çok şeyi göreceksinizdir. sizin 
evladınızın ateşi biraz yükselse, basit bir grip hastalığından yatmış olsa, ne yaparsınız?... Irak'taki 
masum çocukları düşünelim... 60 bin çocuk, 900 bin insan ölümle pençeleşiyor... 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; bırakalım parti taassubunu; insanlık 
suçlarına, tarihimize yakışır bir şekilde elbirliğiyle karşı koyalım. 
Irak'ın başına halkın istemediği birisi gelmişse, ki o kişi, Halepçe'de 5 bin masum insanı ka
dın, ihtiyar, genç, çocuk demeden kimyasal bomba ile hunharca katlettiği zaman, bizim yüre
ğimiz taa derinden yaralanmış, gözyaşlarımız, yavrusuna sarılarak ölen annelerin resimlerinin 
üstüne akmıştı. Biz o zaman, inananlar olarak protesto ettik, lanetledik; ama, sesimiz dört 
duvar arasında boğuldu kaldı. Ne insan hakları, ne Birleşmiş Milletler, ne de komşularımız
dan bir tek ses yok! Tarihimize bakacak olursak, bizden"aman" dileyen düşmanlarımıza nasıl 
baktığımızı göreceklerdir. 

Madalyonun öbür yüzüne bakınca görülür ki, siyonizmin emperyalist oyunlarla tezgâhla
dığı, önce Iran-Irak Savaşında, peşinden Irak'a yapılan savaşta, hep Müslümanların, mazlum
ların kanı akıtılmıştır. İsrail'in Siyonist emellerinin basamağı olan bu savaşların yorumunu, 
lütfen artık idrak edin, Vallahi, o televizyonda gördüğümüz masum, günahsız çocukların ve 
anaların feryadından arşı ala inler; bunları gören, duyarsız kalanların hepsine öyle bir iner ki, 
son pişmanlık da fayda vermez. 

Yarın, menfaatlerin bittiği noktada, oyunun senaryolarını bizim evlatlarımıza, torunları
mıza uygulamayacakları ne malum? O yavrucakların feryadına artık kulak verin. Zaten, gere
ğinden fazla, insanlık suçu işleyenlere destek verildi; siz vermeyin; dün tenkit ettiklerinizi, bu
gün yapmayın. Ülkemizin de menfaatine olan, petrol boru hattının açılması da dahil, tüm ti
carî münasebetlerimizi başlatalım; en büyük pazarlarımızdan olan bir kapıyı da açalım artık. 
Dış güdüme siz de "hayır" diyorsunuz; uydu değil, lider Türkiye istiyorsanız, Hükümetten, 
bunu yapmasını istiyoruz. Eğer, ambargo ile insanları isyan noktasına getirip, Saddam'ı devir
me planı varsa, bunun da pek akıllıca bir yol olmadığını unutmamak lazım. 

Eğer ilgilenmemiz gerekiyorsa, Irak'ta 2,5 milyonu Türk kökenli, Kürt ve Arap menşeli 
müslüman yardır; bunların ortak özellikleri de, müslüman olmalarıdır. Bir güzel söz var: "Kom
şusu aç yatarken, tok yatan, bizden değildir." Bu yüce sözü bir daha hatırlatıyorum. 

Körfez krizinden sonra, ambargodan dolayı zararımız 15 milyar dolardır. Buna petrol za
rarı katılmamıştır. Türkiye'nin sus payına -altını çizerek söylüyorum- 2 milyar dolardık verildi. 

özet olarak, Cezayir'deki ve Irak'taki insanlık suçuna ve komşumuzdaki acil yangına su 
götürmede geç kalırsak, tarih bizi affetmeyecektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısaca bir konuya daha temas etmek istiyorum: Gur

betçilerimizin ve Almanların ortak olduğu, Muğla'nın Dalaman İlçesindeki încebel Tatil Köyü 
hakkında biraz konuşmak istiyorum. 

ANAP Hükümeti tarafından desteklenen ve Almanya'daki işçilerimiz -ki maalesef bun
lardan birisi olan ağabeyim de dahil olmak üzere- yıllarını, emeklerini verdikleri, zaruri ihti
yaçlarından dahi kısıp, yaptıkları tasarruflarını değerlendirmek için bahse konu yazlıklara or
tak oldular. Sadece bizim insanlarımız mı? Hayır; çoğunluğu Alman vatandaşları da olmak 
üzere, -altını çiziyorum- devlet garantisi gösterilerek üye yapıldı. Bundan sonrasını ünlü Stern 
Dergisinin yazdıklarına bırakalım. Evet "Alman Yazlıklara încebel Kazığı" diye başlık atılmış 
ve orada ortakların ifadesini de söyle: "İnanmıştık. Almanya'da ünlü bir kuruluş, malı pazar
lıyor; Türk Hükümetinin bir bakanı güven veriyor; paralarımıza ise bir Türk bankası teminat 
mektubu vererek sahip çıkıyordu..." diyorlar. 

İşlerin bitmesine yakın, yapımını üstlenen Eska firması konkordato istiyor ortalıktan kay
boluyor. Ortalıkta bir telaş... hacizler, ipotekler, alınamayan tapular, yarım kalan tesisler ve 
tam bir fiyasko ve Dalaman Havaalanına yatırılan milyarlar; zedelenen devlet itibarı... Batı 
basını ve televizyonunda, Türk Devletinin takındığı tavırda anlatılmakta; Alman vatandaşı da, 
Türk vatandaşı da, tapusunu alamamanın üzüntüsü içinde... Hiçbir muhatap bulamayan çare
siz insanlar... Böylece, Batıya karşı bizler kötü reklam edilmekteyiz. 

Almanya'da aldatılan Almanlar, Încebel için son umut olarak 18.12.1991 tarihli Milliyet 
Gazetesinde, yine şu andaki Hükümete -halkın seslendiği gibi- "Kurtar bizi Baba" başlığı ile 
soruyorlar": \ 

1. Durum hangi safhada? Bu açıklığa kavuşsun. 
2. Încebel için kim sorumlu? Ortaya çıksın. 
3. ödenen milyarlarca mark nereye gitti. 
4. Malımıza nasıl sahip olacağız. 
Bu ıstırapları en iyi şekilde bilen birisi olarak, durumu Hükümete arz ediyor, haydi, dev

letimizin, milletimizin itibarını kurtarın, diyorum. 
Hepinizi saygılarımla selamlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum. (RP sıralarından al

kışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Inceöz. ' 
Hükümet adına Sayın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın tnceöz, gerçekten, insanlığı ilgilendiren çok önemli ve yaşamsal bir konuyu günde

me getirdiler. Bilindiği gibi, halen Türkiye ile Irak arasındaki, özellikle ekonomik ve ticarî iliş
kiler genel olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 687 sayılı Kararı çerçevesinde yü
rütülmektedir. Aslında bu kararda üç rejim söz konusudur: 

Birincisi, gıda maddeleri için söz konusu olan bir rejimdir. Buna göre gıda maddeleri için 
uygulanan yöntem şöyle: Bu konuda birleşmiş Milletler Yaptırımlar komitesine sadece bilgi ve
rilerek -yani onay alınması söz konusu değil- Irak'a gıda maddelerinin gönderilmesi ihracatın 
yapılması mümkündür. Bu çerçevede şimdiye kadar Türkiye'nin bilgi verdiği gıda maddeleri 
tutan 1 milyon 200 bin tondur. Tabiiî, bunun için bilgi verilerek, "şu kadar gıda maddeleri 
ihracatı yapılacaktır" denilen miktar 1 milyon 200 bin tondur; ama bunun ne kadarının ger
çekleştiğini izlemek güçtür. 
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İkincisi, 687 sayılı Karara göre, gıda maddeleri dışındaki diğer sivil ihtiyaç maddeleri için 
uygulanan yöntemdir. Burada, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesinin onayını almak ge
rekiyor. "Şunları, şunları göndereceğim" deniyor ve onay isteniyor; uygulanan rejim bu. Bu 
konuda, şimdiye kadar Türkiye'nin onay aldığı -gıda maddeleri dışındaki- diğer sivil ihtiyaç 
maddelerinin tutarı da 177 bin tondur. 

Üçüncü rejim ise, ilaç ve sağlık malzemeleri için uygulanmaktadır. Bunlar için herhangi 
bir şekilde bilgi ya da onay söz konusu değildir ve bunların doğrudan gönderilmesi mümkündür. 

Gerçekten, bize de gelen bilgilere göre, Körfez savaşından sonra Irak'ta özellikle fiyatla
rın hızla arttığı, maddî sıkıntının yanında büyük ölçüde, gıda maddeleri ve ilaç sıkıntısının 
çekildiği şeklindedir. Nitekim, birkaç gün önce, Irak'ın Ankara Büyükelçisi, Sağlık Bakanımı
zı ziyaret ederek, çocuklar için gereksinim duyulan ilaçların listelerini kendisine vermiştir; Sağlık 
Bakanımız da bunların hazırlığına hızla başlamıştır ve o listenin gereği olan ilaçların e,n kısa 
zamanda hazırlanarak Irak'a gönderilmesi sağlanacaktır. Tabiî, bizim Türkiye olarak dileği
miz, bütün bunların sona ermesine Irak'la normal ilişkilerin yürütülebileceği bir düzenin ku
rulmasıdır. 

Bunun yanında, yine Birleşmiş Milletlerin Irak'tan ihraç edilmesine izin verdiği 1,5 milyar 
dolarlık petrolün bizim boru hattımızdan taşınmasına hazırız; bunu Iraklılara da bildirdik. 
Bu, hiç değilse, boru hattının çalışmasına olanak sağlayacaktır. Eğer bu konuda Irak'ın da 
rızası olursa, oradan başlayarak, o miktarın Türkiye'deki boru hattından geçirilmesi söz ko
nusu olacaktır. 

Bunun dışında, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yaptığı ilaç ve gıda maddeleri yardımı var. Bun
lar için herhangi bir para ya da bedel alınması söz konusu değildir. Şimdiye kadar Kuzey Irak'a 
bu çerçevede 5 milyar Türk Liralık gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddeleri gönderilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Irak'taki durumun, özellikle .insanî boyutunun bir an 
önce şiderilmesi'hepimizin dilediğidir. Yönetimler gelir geçer ama, halklar ve insanlarla ilişki
lerin kalıcı olması gerekir. Bizim de içten dileğimiz, ırak halkının bir an önce bu insanî sıkıntı
lardan kurtarılmasıdır, kurtulmasıdır. 

Bu dileklerle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4. —• istanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Balkanlarda bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler 

ve bu cumhiruycllerde yaşayan Müslümanların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri 
Bakam Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Balkanlardaki cumhuriyetlerin bağımsızlıklarıyla ilgili olmak üzere, İstan
bul Milletvekili Sayın Mustafa Baş, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Genel Kurulumuzun şu ana kadar yapmış olduğu çalışmada, ağırlıklı olarak, dış politika 
ve Sovyet Rusya'daki cumhuriyetler konusu dile getirildi; dolayısıyle benim değineceğim ko
nular da zaman zaman sayın hatipler tarafından gündeme getirildi. 

önce belirtmek isterim ki, bilindiği gibi, Osmanlılar Balkanlardan çekildikten sonra, bu 
bölgede bugüne kadar huzursuzluklar ve sıkıntılar devam etti. özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sırasında ve sonrasında, aslında savaşta Sırplara kolaylıklar göstermelerine rağmen, cepheye 
giden Sırpların mallarına, hayvanlarına, namuslarına adeta bekçilik etmelerine rağmen, savaş
tan sonra ırkçı Sırplar -bunlara Çetnik deniliyor- bu bölgede yaşayan Müslümanlara karşı bü
yük bir zulme ve baskıya başlamışlardır. Bu baskılar, bu zulümler, burada yaşayan kardeşleri-
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mizi dört tercihle başbâşa bırakmıştır. Bunlardan bir tanesi, göç etme zorunluluğudur. Nite
kim, bu baskıların neticesinde, malını mülkünü, evini barkını, hiç karşılığını almadan veya kar
gılık olamayacak ölçüde bir şeyler alarak -onu da alabildilerse- milyonlarca kardeşimizin ülke
mize de göç ettiğini biliyoruz, malumunuzdur. 

İkinci yol, Balkanlarda kalanları Hıristiyanlaştırma politikasıdır. "Ya bu diyardan gider
siniz ya da bize uyarsınız" prensibi, adeta bir devlet politikası olarak uygulanmıştır. 

Üçüncü yol, bu bölgede kalanların ekonomik olarak fakirleştirilmesi, ekonomik güçleri
nin ellerinden alınması uygulaması olmuştur. Bir misal arz edecek olursak, mesela, yüksek böl
gelerde yaşayan Müslümanlar hayvancılıkla iştigal etmektedirler. Sancak bölgesinde, Zenica'-
da -bendeniz geçen seneki seçimlerden önce 15 gün Yugoslavya'da seçimlerde bulundum, o böl
geleri gördüğüm için canlı olarak naklediyorum- halk hayvancilıkla meşgul. Devlet geliyor, me
ralara ovalara ağaç dikmeye başlıyor, daha sonra da, şayet bir hayvan bu ormanların içerisine 
girerse, "Sizin hayvanlarınız ormanlarımıza zarar verdi" diye, bu vatandaşları cezalandırıyor. 
Ancak, hayvancılık yapmaya müsait olan bu coğrafya, hayvancılığın da önü alınarak, burada 
yaşayan kardeşlerimizin, ekonomik olarak fakirleşmesi, bu ve bunun gibi örneklerle, uygula
malarla, maalesef gerçekleştiriliyor, bir ekonomik ambargo uygulanıyor. 

Dördüncü yol: Bütün bunlara uymayanlar, ölümle başbaşa kalıyorlar. Nitekim, drina Nehri 
boyunca yirminin üzerinde köy basılmıştır, yakılmıştır, kadınlar ırmakta boğulmuştur. Foça'
da onbinlerce insan öldürülmüş; bunların cenaze namazları dahi kılınamamış. 1945 yıllarında 
bu cinayetler olmuş, 1990'ın Ağustosunda Foça'da yüzbine yakın insan, 45 yıl önce önlenlerin 
cenaze namazını, ancak gıyaplarında kılabilmişlerdir. Bunu, orada inançlara, dine uygulanan, 
kardeşlerimize uygulanan baskının ölçüsünün ne olduğunu göstermek için arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu zulümler bugün de durmadı, şu anda Kosova'da büyük bir sıkıntı 
vardır. Kosova, 2 milyon 200 bin civarında Müslümanın, 300 bine yakın da Hıristiyanın yaşa
dığı bir bölgedir. Kosova, bütün Yugoslavya'nın maden depocudur. Hatta, atasözü gibi meş
hur bir söz var: "Trepça, üretir, Belgrad yer" diyorlar. 
Kosova'da bu maden ocaklarında çalışanların hepsinin işine son vermişler, Romanya'dan ken
di dindaşlarını getirerek, buralara yerleştirmişlerdir. 

Mitroviça'da, Priştine'de bütün okullar kapatılmış, bu okullara ve otellere tam teçhizatlı 
askerler yerleştirilmiş, sokaklarda zırhlı araçlarla büyük bir tahkimat yapılmıştır. Priştine'de, 
ilahiyat fakültesi mesabesindeki okul kapatılmış, Priştine, de 200'e yakın doktor ve hemşire
nin, sırf Müslüman oldukları için, işlerine son verilmiş. 

Geçnler, gecenin belli saatelirinde evlerinden alınıyor ve.onbeş gün, bir ay kayıp... işken
celer, baskılar... sonunda, kimisi evine ya dönüyor ya dönemiyor... 

Şimdi gelinmiş olunan nokta, buradaki kardeşlerimizin ya olmaya da ölme noktasıdır. Ta
biî, bu kardeşlerimizin bağımsızlıklarını kazanmaları, için nasıl diğer cumhuriyetler kendi ya
kınları olan ülkelerden destek görüyorlarsa, bunlar da, birilerinin desteğine, birilerinin, maddî 
ve manevî yardımlarına koşmalarına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Biz, şu beş sebepten dolayı buradaki kardeşlerimizin yardımına koşmak zorundayız. 

Bu sebeplerden bir tanesi, insan hakları, temel insan hakları; zulme karşı durmak için, 
zulmü ortadan kaldırmak için, zalimi susturmak için. 
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Bunlardan bir diğeri, komşuluk hakları. Biz komşuyuz, bu komşuluktan dolayı, buradaki 
zulme "dur" demek; buradaki mağdur olan, mazlum olan insanların yanında olmak zorundayız. 

Bunlardan diğer birtanesi: Daha bu asır içerisinde, burada yaşayan insanlarla biz aynı dev
letin vatandaşı idik; bir vatandaşlık hukukumuz vardır. Bu asır içerisinde, burada yaşayan in
sanlarla aynı devletin vatandaşıydık; dolayısıyla, buradaki olaylara ilgisiz kalamayız, buradaki 
olaylara ilgi duymak zorundayız. 

Bir diğeri: Bizim çok güçlü tarihî bağlarımız, manevî bağlarımız, kültürel bağlarımız vardır. 
bundan dolayı, bu insanlara ilgi duymak, bu insanların dertleriyle dertlenmek zorundayız. 

Bir diğeri ve önemlisi: Türkiye'nin menfaatleri ve stratejik açıdan bu insanlarla ilgilen
mek zorundayız. 

Bakınız, Makedonya'da ilan edilen bağımsızlık, Yunanistan'ı fevkalade rahatsız etmiştir. 
Basında takip ettik, Yunanistan, Makedonya'daki kardeşlerimizin bağımsızlığını ilân etmele
rinden fevkalade rahatsız olmuştur. O bölgede bağımsız, güçlü bir Makedonya devleti, Türki
ye'nin büyük menfaatindedir. Biz isterdik ki. Bulgaristan'dan önce Makedonya'yı biz tanıya
lım; bu şeref bize, bizim Hükümetimize, bizim milletimize nasip olsun. 

Şimdi, Sayın Bakan da buradalar, Parlamentoda konuşuyoruz... Gerek Makedonya'nın, 
gerek Bosna-Hersekte, gerekse Sancak'taki Müslümanların, Karadağ eyaletinde Rojeya'da bu
lunan kardeşlerimizin dertleriyle bir an önce ilgilenelim; bağımsızlığını ilân edenlerin, bağım
sızlığını hemen tanıyalım ve bu kardeşlerimizin maddî ve manevî olarak yanlarında olalım. İnanın 
ki, bu bölgelerde yaşayanlar, sabah onunla kalkıyor, akşam onunla yatıyor, kulakları Türkiye 
radyolarında, "Acaba Türkiye Cumhuriyeti bizi tanıdımı?" diye. Bu psikoloji içerisinde, saba
hı akşam, akşamı sabah ediyorlar... 

Hükümetten, burada, önümüzdeki günlerde, bu.konuda adım atacaklarına dair sözler duy
duk ve programlarında mevcut olduğunu beyan ettiler. Bu programda olan bu temennilerin 
vakit kaybedilmeden bir an önce pratiğe geçirilmesini sayın Hükümetten talep ediyorum. 

Yine bu bölgeyi ilgilendiren ikinci bir talep ettiğim konu da... 
BAŞKAN — Sayın Baş, süreniz çok geçti, toporlamanızı rica ediyorum efendim. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki, hemen toparlıyorum efendim. 
İkinci bir konu da şudur : Biliyorsunuz, yurt dışına çıkışlarda 100 dolar konut fonu öden

mektedir. Bu bölgelerde doğan ve Türkiye'ye gelenler 50 dolar ödüyorlar; ikinci bir çıkıştan 
itibaren ise 100 dolar ödüyorlar. Halbuki, orada amcası, dayısı, yengesi, hatta dedesi, kardeş
leri olan kardeşlerimiz vardır Türkiye'de ve bunlar "cenazelerine gidemiyorlar, düğünlerine gi
demiyorlar; çünkü. 100 dolar bugün 550 bin bin lira tutuyor; ancak bu parayla oralara gitmek, 
gelmek mümkün. Kaldı ki, ben bunu şundan dolayı teklif ediyorum : Biz, gidişi de gelişi de 
teşvik etmeliyiz; çünkü, kültürel birliği devam ettirmeliyiz; ülkenin menfaatleri açısından, bu 
kültürel birliği, bu manevi birliği, bu kardeşlik birliğini mutlaka devam ettirmeliyiz. Türkiye'
nin bu menfaatlerinden dolayı, güçleştirici bir karar değil, kolaylaştırıcı bir karar olarak, bu
nun dikkate alınmasını ve bu konuda Hükümetinizin, o kardeşlerimizi sevindirecek bir karar 
almalarını bekliyoruz. 

Hepinize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baş, teşekkür ederim. 
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' Cevap vermek üzere, Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üçüncü defa kürsüye çıkmak du
rumunda kaldığım için de, hepinizden özür diliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Sayın Baş'ın da değindiği gibi, Balk,anlar'da, özellikle Yu
goslavya'da bir süredir, endişe ve kaygı ile izlenen olaylar cereyan etmektedir. Hepinizin bildiği 
gibi, özellikle Slavvenya ve sonra da Hırvatisdan'da önemli miktarda -maalesef sayıları on binlere 
ulaştığı söylenen- insan ölmüştür ve acılı olaylar yaşanmıştır. 

Biz, başından beri, Hükümet olarak, büyük bir dikkatle olayları izledik; oturduğumuz 
yerden de izlemedik, sürekli temaslar yaptık, o cumhuriyetlerin yetkilileri, dışişleri bakanları, 
başbakanları ile ikili temaslarımız oldu; çok yakın ilişkiler içinde olduk; arkadaşlarımızı böl
geye yolladık, o cumhuriyetlere yolladık, o çevrelere yolladık ve Bulgaristan ile, Macaristan 
ile, İtalya ile yakın temaslar içerisinde olduk. 

Bütün amacımız, o bölgede, o insanlar arasında daha fazla kan dökülmeden, olaylara ba
rışçı yolla çözüm bulunmasıydı. bunlarla temaslarımızda, eski Sovyetler'deki gelişmeleri ör
nek göstererek, insanların, halkların, kendi kaderlerini belirlemeye hakları olduğunu; bunları 
dünyanın bugünkü ortamında silahla, güçle önlemenin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık. 

Biz, bütün o cumhuriyetlerle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz, özellikle, yılda yüzbin-
lerce işçimizin geliş -gidiş yolu üzerinde olmaları nedeniyle, Sırplarla da yakın ilişkiler içinde 
olmak istiyoruz. 

Tabiî, bu ilişkiler çerçevesinde, özellikle din, dil/tarih kültür ilişkileri içinde bulunduğu
muz insanlar var; onların yaşadığı cumhiruyetler var; yakınlarımız var, çoğunun Türkiye'de 
yaşayan akrabaları var, yakınları var; ailelerinin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı orada olan çok 
sayıda insanlar var; bunlar da oradaki olayları büyük bir endişeyle izliyorlar. 

Biz, Avrupa Topluluğunun, çifte standart kullanma anlamına gelen tutumunu uygun gör
mediğimizi söyledik. Bugün, eski Yugoslavya'da dört cumhuriyet bağımsızlıklarını ilan etmiş
ler, bunların dördü de tanınma isteminde bulunmuşlardır, üstelik, AvrupavTopluluğunun Hu
kuk Komisyonu, "Makedonya'nın bağımsızlığa ehil olduğu" şeklinde rapor da vermiştir. 

Şimdi, bütün bunlardan sonra, "Neden şimdiye kadar tanımadık?" diye soru sorulabilir. 
Hükümetimiz bu konularda kesinlikle kararlıdır, hiçbir tereddüdü yoktur; kimseden izin al
ma, kimseye haber verme ihtiyacı içinde değildir, olmamıştır; tıpkı eski Sovyet cumhuriyetle
rinde, olduğu gibi, herkesten önce, bunları, dünyada ilk tanıyan ülke olacaktır. 

Bütün mesele şu : özellikle Bosna-Hersek'in çok kritik bir durumu var; etnik yapısı çok 
kritik, Bilindiği gibi, orada Müslümanlar, Sırplar ve Hırvatlar birbirlerine yakın oranlarla ya
şamaktadırlar ve Bosna - Hersek, aynı zamanda Sırp Silahlı Kuvvetlerinin çok güçlü olarak 
yerleştiği, savunma sanayiinin büyük ölçüde bulunduğu bir bölge Şu anda Sırp Ordusu, bü
yük bir yoğunlukla Bosna - Hersek'te yerleşmiş durumda. 

Şimdi, böyle bir durumda, kan dökmeyi ya da yeni bir çatışmayı önlemek için, Türkiye, 
büyük bir sorumlulukla, büyük bir çaba içinde, Nitekim, yarın Sırp Cumhurbaşkanı ve Dışiş
leri bakanı da Türkiye'ye gelecekler. Biz, Hükümet olarak, Makedonya, Bosna- Hersek dahil, 
hepsini birlikte tanıma kararındayız... 
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CENGİZ BULUT (tzimr) — Geç kalıyoruz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Zamanlama olarak, kendimizi geç 

kalmış saymıyorum; çünkü, bunlarla konuşmak suretiyle, konunun barış içinde çözümü için, 
orada yeni bir çatışma çıkmaması için, Türkiye, kendine düşen görevi de herkesten fazla yap
mak durumundadır; çünkü, Türkiye'nin bütün bu cumhuriyetlerle çok yakın ilişkisi vardır. 

Bizim önce değerli arkadaşımızın değindiği gibi, Sancak da, Kosova da, Sırbistan'ın için
de olan özerk cumhuriyetler, buralarda yaşayan yakınlarımız var. Bu nedenle, bütün bu değer
lendirmeleri de yaparak ve olayın barışçı yolla çözümüne katkı yapmaya çalışarak konuyu gö
türüyoruz. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yoktur; Hükümet içinde en kısa zamanda karar 
verilecektir. 

Bunlara her türlü yardım yapılmaktadır. Gerek Bosna - Hersek Dışişleri Bakanıyla, gerek 
diğerleriyle yakın ilişkilerimiz oldu. Bunların, zaman zaman, Hükümetin sağladığı gıda mad
delerini, ilaçları taşıma konusunda sorunları oldu; bunları çözmek için de çaba içinde olduk. 
Çünkü, etraflarının çevrilmesi nedeniyle, bu yardım malzemelerinin çok uzun bir yoldan geç
mesi gerekiyor. Gerekli taşımacı firmalarla da temas ederek, bu yardım malzemelerinin ulaş
masını sağlamaya çalıştık. 

Türkiye, dünyanın çok önemli ve sorumlu bir bölgesinde bulunmaktadır. Hükümetimiz, 
bunun gerektirdiği kararlılıklar, bunun gerektirdiği sorumlulukla hareket etmektedir. Nitekim, 
arkadaşlarımız bugün bütün bu konuları dile getirdiler. Örneğin, Türkiye olarak öyle bir nok
tada bulunuyoruz ki, Avrupa konuşulduğu zaman Türkiye gündeme gelmektedir; Akdeniz ya 
da doğu Akdeniz konusu konuşulduğu zaman, kaçınılmaz olarak Türkiye gündemdedir; Bal
kanları konuştuğumuz zaman Türkiye gündemdedir; Kafkasya'daki sorunlu bölge gündeme 
geldiği zaman Türkiye'yi dikkate almak zorundasınız; Asya'yı konuştuğumuz zaman Türkiye 
kaçınılmaz bir biçimde dikkate alınmak durumundadır; Ortadoğu'yu konuştuğunuz zaman, 
Türkiye dikkate alınmak durumundadır; İslam âlemi ile ilişkileri konuştuğunuz zaman, yine.' 
Türkiye gündemdedir ve dikkate alınmak zorundadır. 

İşte, Türkiye, böylesine çok yönlü ilişkileri olan ve böylesine sorunlu ve hareketli bir böl
genin ülkesi. Bunun gerektirdiği dikkatle, kararlılıkla ve insanlarımızın ve ülkemizin yararının 
gerektirdiği kararları da, hiçbir tereddüte mahal vermeden, hiçbir tereddüt göstermeden, za
manında, o sorumlulukla almak kararındayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Gündemin "Sunuşlar" kısmında bir Meclis soruşturması Önergesi yer almaktadır; ancak, 

önergede bir değişiklik söz konusu olduğu için, önerge, gelecek birleşimde okunacaktır. 
Bilgilerinize sunuyorum. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI . ' 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımızın turistik 

bölgelerdeki tesislerinin işleyişi, yasal durumları ve kapasitelerinin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi 
amactyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülke kalkınmasında, atıl kapasitelerin asgariye indirilmesi, tasarrufun sağlanması ve gelir 
getirici faaliyetlerin artırılmasını sağlayacak tedbirlerle, sosyal tedbirler arasında makul den
gelerin sağlanması şarttır. 

Yine, belli sektörlere yerilen teşvikler ve büyük imkânlarla, diğer kuruluşların politikaları 
belli bir seviyede uygunluk içerisinde bulunmalıdır. 

Bugün, ülkemizde, geçmiş yıllara nazaran turizm gelirlerinde ve bilhassa turistik tesis ka
pasite ve sayılarında ciddî artışlar kaydedilmiştir. Bu sektöre verilen teşvikler halkımızın cebin
den, dolaylı olarak bütçemizden gitmiştir. Halkımız böyle bir fedakârlığa daha çok gelire ka
vuşmak için sevk edilirken, çoğu kamu ve devlet kuruluşlarının sahip oldukları tatil yerleri, 
eğitim merkezleri ve kampları; kuruldukları yer, işletiliş şekil ve usulleri bakımından ciddî bir 
savurganlık örneği vermektedirler. 

Kuruluşlarımızın eğitim yerleri, kamp v.b. tatil yerlerinin, sadece bu kurumların eleman
larına hizmet sunmasının yanında çoğu defa kurum dışından kişilere de hizmet verdikleri göz
lenmektedir. 

Bu tesislerin, özellikle turistik yörelerde, sahil kenarlarında, turizm açısından çok elverişli 
yerlerde bulundukları hepimizin malumudur. 

Turizm açısından çok elverişli bölgelerde bulunan bu tür tesislerin tespit ve envanterleri
nin yapılması, kapasitesi ve yapılarının incelenmesi, bunların turizme elverişli yerler haline ge
tirilmesi için ne gibi işlemlerin yapılabileceğinin ortaya konması, bu tesislerin turistik amaçlı 
faaliyetlere devri, satışı veya kiralanması, uygun görüldüğü takdirde elde edilecek gelirlerin 
tespiti, turizm gelirlerinin artması bakımından ve ayrıca durgun yapıların üretkenliği açısın
dan önemlidir. 

Bu tesislerin turizm sektörüne devriyle elde edilecek gelirlerin memurlara kendi imkânla
rıyla istedikleri yerde, istedikleri şekilde tatil yapmaları için verilebilecek yeterli bir seviyedeki 
tatil yardımını rahatlıkla karşılayabileceği gibi, ciddî ölçüde bir ekonomik canlanmayı da bera
berinde getireceği kesindir. 

Bu tür bir uygulama hem memurlarımıza istedikleri şekilde tatil yapma imkânını doğu
rurken, hem de turizm sektörüne yeni ve ek bir güç kazandıracaktır. 

Kamu ve devlet kuruluşlarımızın turistik bölgelerde bulunan tesislerin tespiti, işleyiş şe
killerinin, yapısal durumları ve kapasitelerinin ortaya konup, turizm sektörüne devri ile buna 
paralel olarak, memurlarımıza tatil yardımının verilmesi hususlarını içine alacak şekilde, Ana
yasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını teklif ediyoruz. | 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Rıza Müftüoğlu j Mustafa Dağcı 
Erzurum Kayseri 

Yaşar Erbaz ' . Oktay Öztürk 
Yozgat Erzurum 

İsmet Gür Koray Aydın 
Aksaray Trabzon 
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Servet Turgut 
Konya 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

S. Osman Sevimli 
Karaman 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 

Musa Erarıcı 
Konya 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bil
dirme Kanununun Bazt Maddelerinin Değiştirilmesine dair Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin" önergesi 
(4/1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
26.6.1973 tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesine dair Kanun teklifimi geri çekiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
22.1.1992 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

BAŞKAN — Söz konusu teklif geri verilmiştir. 

2. — Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, Komisyo
nun ihtisas sahası dışında olduğuna ve ilgili kararnamenin Millî Eğitim komisyonuna havale edilmesine 
karar verildiğine ilişkin tezkeresi (3/254) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
nun, İçtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkrasına göre verilmiş bir raporu vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnameyi, 15.1.1992 tarihli dördüncü birleşiminde Çevre Baka
nı Doğancan Akyürek ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile görüşüp inceledi. 

Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Tiyatro
su ile Devlet Opera ve balesi Genel Müdürlüklerinin bütçelerinin Bakanlar Kurulu yerine, her 
yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Kültür Bakanlığınca onaylanmasını öngör
mektedir. 
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Komisyonumuza havale edilen bu kanun hükmünde kararname, yukarıda arz etmiş oldu
ğumuz nedenlerden dolayı, Komisyonumuzun ihtisas sahası dışındadır/Kültür Bakanlığını il
gilendiren tasarı, teklif ye kanun hükmünde kararnamelerin Millî Eğitim komisyonunda bulu-
duğu bilinmektedir. 

Komisyonumuz, söz konusu kararnameyi Millet Meclisi İçtüzüğünün 35 inci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca, (Kültür Bakanlığını ilgilendiren konular bakımından) Millî Eğitim Ko
misyonunun yetkisi dahilinde bulunduğuna ve kanun hükmünde kararnamenin Millî Eğitim 
Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir. 

işbu rapor, gereği yapılmak üzere Yüce Başkanlığa saygıyla arz olunuf. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Adnan Ekmen (Bat

man) ve komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bu husus, Millî Eğitim komisyonunca da uygun görülmüştür, içtüzüğün 35 

inci maddesinin gereği olarak, söz konusu kanun hükmünde kararname Millî Eğitim Komis
yonuna havale edilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. —- Genel Kurulun çaltşma günlerinde görüşeceği konulara ve gündemin yeniden düzenlenmesine 

ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Kurulunun önerileri vardır; önce birlikte okutaca

ğım, bilgilerinize arz edeceğim, sonra ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurul önerisi 
Danışma Kurulunun 22.1.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
Aydın Güven Gür kan Oğuzhan Asiltürk 

SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

öneriler : 
1. Genel Kurulun toplantı günlerinden salı gününün denetim konularına (Anayasanın 

süreye bağladığı konular hariç), çarşamba ve perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri 
ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması; salı ve çarşamba günlerinde 
birleşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapı
lacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

2. 22.1.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 14 sıra Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayı
lı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
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Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin, 
48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmının 2 nci sırasına alınması, 23.1.1992 Perşembe günü yapılacak görüşmelerin saat 19.00'a 
kadar tamamlanamaması halinde, bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerileri, tekrar okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
1. Genel Kurulun toplantı günlerinden salı gününün denetim konularına (Anayasanın 

süreye bağladığı konular hariç), çarşamba ve perşembe günlerinin de, kanun tasarı ve teklifle
riyle komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması; salı ve çarşamba günlerinde 
birleşimin başında bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapı
lacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Birinci öneri kabul edilmiştir. 

2. 22.1.1992 tarihli "Gelen Kağıtlar"da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 14 Sıra Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin, 48 saat geç
meden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 2 nci sırasına alınması, 23.İ.1992 Perşembe günü yapılacak görüşmelerin saat 19.00'a ka
dar tamamlanamaması halinde, bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 2 nci önerisini okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 21.1.1992 tarihli 28 inci Birleşiminde alınan karar ge
reğince, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyorum. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı lıakkındaki id

dialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı (6/4) 

BAŞKAN — Gündemin, 1 inci sırasında, Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın, Di- N 
şişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmaya
cağına ilişkin, Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Uluç Gür kan?... Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından sözlü olarak ya

nıtlanması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Uluç GÜrkan 
• Ankara 
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SORULAR: 
1. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunduğu sırada, yetkisi bulunmadığı halde 

kendisini "mahkeme" yerine koyarak bir personelini "özel sohbet yapıyoruz" diyerek karşısı
na oturtan ve bu Sohbeti MİT'e başvurarak banda kaydettiren bu bandı da anılan personeli 
aleyhine mahkeme delili olarak kullanmaya kalkan Tugay özçeri hakkında, bu olayla ilgili bir 
soruşturma açılması yoluna gidilecek midir? 

2. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesini, tanık sıfatıyla verdiği ifadede yanıltmaya ça
lıştığı, bizzat bu mahkemenin kararıyla sabit olan Tugay özçeri'nin Türkiye'yi NATO nezdin-
de Daimî Temsilci olarak temsil etmesi uygun mudur? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin buyurun 
efendim. , 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; dördüncü kez karşınıza çıkıyorum. 

Sayın Gürkan'ın sözlü soru olarak dile getirdiği konu, daha Önceki bir dönemde meydana 
gelen bir olayla ilgili. Tugay özçeri'nin Müsteşar olduğu bir dönemde, gizli kalması gereken 
bazı bilgilerin bir gazetede yayımlanması ve kripto gizliliğinin ihlal edilmesi üzerine, Bakanlık
ta bir ön soruşturma yapılması yoluna gidiliyor; böyle bir heyet kuruluyor; heyetin başkanlığı
nı dar o zaman müsteşar olan özçeri yapıyor. 

ön araştırma heyetinin bazı çalışmalarından sonra, soruşturma yapılırken, soruşturma sı
rasında elde edilen veya söylenen bazı bilgiler veya itiraflar, bir ön idarî araştırma şeklindeki 
sonuçlar» adlî makamlara intikal ettiriliyor ve sonradan da Sayın Özçeri, tanık olarak, Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde dinleniyor. 

özçeri'nin verdiği ifadenin içeriğine girilmeden -yani bunların doğru olup olmadığına 
bakılmadan- bu şekilde alınan bir ifadenin hukukî bir delil olmayacağı gerekçesiyle, kabul edil
meyeceği mahkemece bildirilmiştir. Olayın özü, kısaca budur. 

Bu nedenle, Bakanlık, Sayın Özçeri hakkında bir soruşturma açmayı düşünmemektedir. 
Sayın özçeri, gerek içeride, gerek dışarıda, gerek uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi geç

mişte başarıyla temsil etmiş bir diplomattır; şu sırada da, NATO nezdinde Türkiye daimî tem
silcisi olarak görevini sürdürmektedir. 

Saygılarımla sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, yüksek izninizle bir hususu ifade etmek istiyorum : Sayın Dışişleri bakanı

mız, Genel Kurulumuzu fevkalade faydalı bilgilerle aydınlatmıştır; ama, hissediyorum ki, her 
çıkışında, sanki Genel Kurulu üzüyormuş gibi bir hava hissediyorlar. Bizim bundan, aksine, 
memnuniyet duyduğumuzu, Genel Kurulun esasen bilgilenmek istediğini, bu sebeple Tüzüğün, 
birtakım müesseseleri getirdiğini ifade etmek istiyor, ben de kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sayın Gürkan, cevap tatmin etti mi sizi; konuşmak istiyor musunuz efendim? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — İstemiyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, mal beyanıyla 

ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Tansu 
Çiller'in cevabı (6/5) 
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BAŞKAN — 2 nci sırada Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu 
Çili er'in mal beyanıyla ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin, Devlet bakanın
dan sorusu vardır. 

Soru önergesi sahibi Sayın Pakdemirli burada mı efendim? Buradalar. 
Muhatap Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli sözlü soru metninin Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller Tarafından cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 
4.12.1991 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Yeni Hükümetin kurulması ile birlikte Hazine ve dış ticaretin bağlı bulunduğu sayın Ba
kanın 26.11.1991 tarihindeki gazetelerde mal beyanı çıkmıştır. Bu beyanda önemli miktarda hisse 
senedi olduğu açıklanmaktadır. 27.11.1991 tarihli gazetelerde de Sayın Bakanın sermaye piya
sası ve borsadan içten bilgileri alabileceği için kendisinin, eşinin ve çocuklarının borsada alım 
ve satım yapmasının suç olacağını beyan etmiştim. 

Sayın Bakan, 28.11.1991 tarihinde ise, kendisinin ve ailesinin beş kuruşluk hisse senedinin 
olmadığını gazetelere ifade etmiştir. 

Kendilerinden öğrenmek istediğimiz; 
1. Bu iki beyandan hangisinin doğru olduğu? 
2. Hisse senetlerinin, yükseleceği defalarca vurgulanarak, geçmişte görülmemiş bir bi

çimde borsanın yükselmesinin sağlanmasının, ne kadarlık bir menfaati kimlere sağladığı? Bu
nun serbest piyasa düzeni ile bağdaşıp bağdaşmadığı? 

3. Mecliste kadük olmuş bulunan, Insider Trader (içerden bilgi alabilen alıcı satıcı) faa
liyetlerini yasaklayan kartun teklifini yenilemeyi Hükümet olarak düşünürler mi? 

4. Kanun çıkmadığı için o gün Başbakan Yardımcılığının genelgesi ile yasaklanmış bulu
nan Insider Trading konusunda yeni bir genelge çıkarmayı düşünüp düşünmediğini? 

Sözlü olarak açıklanmasını saygılarımla rica ediyorum. 
BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller, buyurun 

efendim. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Çok saygın Başkan, değerli milletve

killeri;..Sayın Pakdemirli'nin önümüze getirmiş olduğu sözlü soru önergesini saygı ile karşılı
yorum. Ayrıca, bu fırsatı verdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. 

Gerçekten bu bir fırsattır. Gönül isterdi ki, bu duyarlılığı, bundan önceki dönemde, bu 
Hükümetin diğer üyeleri çok daha fazla ve zamanı olduğu bir biçimde göstermiş olsunlar. (DYP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, bu vesileyle şunları açıklamak isteriz : 
İlk önce, mal beyanıma ilişkin bilgilerden hangisinin doğru olduğu konusundaki soruya 

açıkça cevap vermek istiyorum. Bu sorunun cevabını, yanlışı yapan gazetecinin özür dileyen 
mektubundan bazı kısımları okuyarak iletmek isterim. 
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Benim mal beyanımda, borsada kote edilmiş hiçbir hisse senedimin, eşimin veya çocukla
rımın veya aile efradımın hiçbirinin -sadece bu yıl değil, geçmiş 10 yıl içerisinde- hiçbir biçime 
de, borsada hiçbir hisse senedinin olmadığını açıkça ifade ettim. Yapılan yanlış bana ait değil
dir; yapılan yanlış, bir gazeteciye aittir. Bu gazetecinin özür dileyen mektubunu okuyorum : 

"26 Kasım 1991 tarihli gazetede yer alan, "Bakanlar Mal Beyanlarını Açıkladılar" baş
lıklı haberimde, bir anlık dikkatsizlik sonucu, mal beyanınızda önemli miktarda hisse senedi 
olduğu belirtilmiştin Osya, şu andaki mal varlığınızda, hisse senedinizin olmadığı ispat edil
miş ve görülmüş bulunmaktadır. Bu yanlışlıktan dolayı sizden Özür diler, saygılarımı sunarım. 
5.12.1991" 

Bu gazetecinin adını, kendisini korumak için, buradan söylemiyorum. Ancak, eğer ister
lerse, mektup buradadır ve kendilerine gösterebilirim. 

Dolayısıyla, söylemek istediğim şudur ve tekrar ediyorum : Biz, buraya bir millet sevgisiy
le ve bir görevi,misyon edinerek geldik. Davamız, bu memlekete ve bu memleketin insanlarına, 
hiçbir kişisel menfaat beklemeden hizmet vermektir. Bu yolda hiçbir engel tanımadan devam 
edeceğiz/Dolayısıyla da, bu önerge ile bize bunu açıklama şansı verildiği için teşekkür ederim. 

Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum : borsadaki bu iniş-çıkışlar dünyanın her yerinde var
dır. Bizim beyanlarımızla ve bizim beyanlarımız olmadan da bu devam edecektir. Borsa, bir 
önceki yılda, büyük halk kitlelerinden, küçük tasarrufçudan büyük kaynak almıştır. Bu kay
nakların yeniden halka iade edilmesi, bizim Hükümetimize düşmüştür. Bu doğrultuda, küçük 
tasarrufçuyu ve bütün halk kitlelerini, gelir dağılımını düzeltecek bir mekanizma olarak bor
saya itmeyi bir görev addediyoruz ve bunda hiçbir bilgiyi, hiçbir biçimde kendimize saklamıyoruz. 

Geldiğimiz günden itibaren, borsanın, gerek döviz piyasasında olsun, gerekse faizleri in
dirici mekanizmada olsun, yerine işaret ettik. 

Yakında küçük tasarrufçunun mümkün olduğu ölçüde yaygın bir biçimde hissedar yapıl
dığı ve hissedar yapılarak, bu kanalla borsalara teşvik edildiği ancak, kendilerini uyarmak için 
rating agency'nin ve izlediğimiz riski ve hangi miktarda riskli olduğunu kamuoyuna duyuran 
rating agency'ın da bulunduğu ve düzenlenmesi tamamlanmak üzere olan Sermaye Piyasası 
Kanunu, finans ve para piyasalarının Tasarısının yeni bir biçimde önümüze geldiğini görecek
siniz; on gün içerisinde gerekli kurullara sevk edilecektir. 

Gelişmiş ülkelerdeki mekanizmaları halkımıza da getirmeyi bir borç biliriz. Bu doğrultu
da, büyük hissenin ve büyük sermayenin kamuoyuna yayılması, küçük tasarrufçuya yayılması 
mümkün olacaktır. Gelir dağılımını düzelten mekanizmalar gelişmiş ülkelerde bu türlü işle
miştir; Türkiye'nin ve Türk halkının bundan nasibini almasının zamanı da gelmiştir. 

Insider ınformation'ın (içten bilgi edinmenin) ticarete açık bırakılması konusuna da, yine 
teşekkür ederek başlamak isterim. 

Bizim ilk defa -eğer hatırlanırsa- uyarıda bulunduğumuz dönem, bizim muhalefette oldu
ğumuz dönem idi. Böyle bir kanunun çıkarılması gereğini ilk defa ifade eden kişilerden, hiç 
kuşkusuz biride biziz. Dedik ki : îçeride, eğer her hangi bir biçimde bilgi sahibiyseler- bunlar 
bakan veya üst düzey bürokrat olabilirler- eğer, bu bilginin ticaretini yapıyorlarsa, bunun için 
bir müeyyide getirmek gerekir. Gelişmiş ülkelerde olan budur; bizim ülkemizde olması gereken 
de budur. Dolayısıyla, tahminen on gün içerisinde gerekli yerlere sevk edilecek olan yeni Sermaye 
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Piyasası Kanunu Tasarısının içerisinde Insider Trading'le ilgili düzenleme de*yapıyoruz. Yani, 
herhangi bir bilginin içeride yetkililerce elde edilmesi durumunda, bunun ticaretinden kazanç 
sağlanmasının, gayri kanunî bir mesele olduğunu ve bunun bir müeyyide ile sınırlanması gere
ğini ortaya koyup, bunu da kanunun bir parçası olarak Meclise sevk ediyoruz. 

Hepinize, bu fırsatı bana verdiğiniz için tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım.(DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederim. 

Sayın Pakdemirli, söz almak istiyor musunuz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hayır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bende teşekkür ederim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

3. —Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın, 
hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçları bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/8) 

•BAŞKAN — 3 üncü sırada, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı 
ve Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan 
bulunup bulunmadığına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Gedik?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik ve sosyal haklarında 
yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Şerif Ercan'ın cevabı (6/9) • > 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, eko
nomik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılamayacağına ilişkin, Millî Eğitim 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kesebir ?.. Burada. 
Cevaplayacak Sayın Bakan ?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının 

sağlanmasını arz ederim. 11.12.1991 
Erdal Kesebir 

Edirne 

1. 1402 Sayılı Yasa gereği görevden el çektirilen, daha sonra tekrar göreve getirilen öğret
menlerin çalışmadıkları süredeki.özlük haklarını iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Haklarında çeşitli dönemlerde müfettişler tarafından hata ve ihmalleri nedeniyle-yetersiz 
raporlar verilen öğretmenler için genel sicil affı düşünüyor musunuz? 

3. öğretmen Okullarını düz lise değil, özel bir sınavla girilen (Yazılı + Sözlü + Müla
kat) meslek okulu haline getirmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Atama ve yer değiştirmede-hâkimlik mesleğinde olduğu gibi-objektif kurallara 
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uygun-yetişecek öğretmenlerin peşin kabul edeceği, bir devlet tayin politikası uygulamayı dü
şünüyor musunuz? 

5. Meslek hastalıklarına yakalanma açısından, en ağır koşullarda çalışan.işçilerden aşa
ğı kalmayan tüm öğretmenleri her yıl sağlık taramasından geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

6. Doğum yapan Öğretmen ve eğitim çalışanları için, en az altı ay maaşlı doğum izni 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

7. 1991-1992 öğretim yılı başında yabancı dil tazminatları kesilen yabancı dil öğretmen
lerine tazminat haklarını tekrar vermeyi düşünüyor musunuz? 

8. özellikle tstanbul-Ankara ve İzmir'deki öğretmenevlerinin, öncelikle taşradan gelen 
öğretmenlerin gereksinimlerini karşılamak üzere, çalışmasına olanak vermeyi düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN—Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Edirne Mil

letvekili Sayın Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin sözlü soru 
önergesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yü
ce Meclisin çok saygıdeğer siz üyelerini derin saygılarımla selamlıyorum. 

Soru ve cevap şeklinde de arz edebilirim; Sayın Başkanım, nasıl uygun görüyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, gayet tabii, yani, soru-cevap şeklinde de olabilir. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Sayın milletvekilimiz, birinci sorula

rında "1402 sayılı Yasa gereği görevden el çektirilen, daha sonra tekrar göreve getirilen öğret-
lenlerin çalışmadıkları süredeki özlük haklarını iade etmeyi düşünüyor musunuz?" diye bir 
soru yöneltiyorlar. 

Hükümet olarak cevabımızı arz ediyorum : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 
nci maddesine göre, bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara, hizmetlerinin kar
şılığında ve kadroya dayanılarak aylık ödenir. Bu nedenle, 1402 sayılı Kanuna göre görevine 
son verilen ve fiilen hizmet yapmayanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylık ve özlük hakları
nın, yargı kararlarında, bu hakların ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmaması halinde, 
ödenmesi mümkün değildir. Bu konuda idarî mahkemelerde dava açanlardan, dava lehine so
nuçlananların, aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi yönünde işlem yapılmaktadır. v 

Sayın milletvekilimizin ikinci sorusu şudur : "Haklarında çeşitli dönemlerde müfettişler 
tarafmdan-hata ve ihmalleri nedeniyle-yetersiz raporlar verilen öğretmenler için genel sicil affı 
düşüyor musunuz?" 

Cevabımızı arz ediyorum : Genel sicil affı, kanun konusu olup, tüm kamu personelini il
gilendirmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımızca bu konu Devlet Personel Başkanlığına, yani. Ba
kanlığıma intikal ettirilmiştir; Bakanlığım da, bu konuda vatandaşlarımızın ve kamu kuruluş
larımızın talepleri de bulunduğu için, bu talepleri değerlendirmeye almış ve değerleme sonucu
nu Bakanlar Kuruluna sunmaya hazır bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilimizin üçüncü soruları: "öğretmen okullarını düz lise değil, özel bir sı
navla girilen -yazılı + sözlü+mülakat- şeklinde meslek okulu haline getirmeyi düşünüyor 
musunuz" şeklindedir. 

Cevabımız şudur : öğretmen liseleri, bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere, dört yıl süreli, 
yabancı dil ağırlıklı Anadolu öğretmen liselerine dönüştürülmüştür. 
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Bu kurumlara, ortaokulda sınıfta kalmama, mesleğin gerektirdiği ruhî ve bedenî özellik- . 
lere sahip olma, ortaokulda öğretmenler kurulunca aday gösterilme şartlarını taşıyan öğrenci
ler, merkezî sistemle yapılan sınavla alınmaktadır. 

Dördüncü soru şudur; "Atama ve yer değiştirmede -hâkimlik mesleğinde olduğu gibi- ob
jektif kurallara uygun-yetişecek öğretmenlerin peşin kabul edeceği, bir devlet tayin politikası 
uygulamayı düşünüyor musunuz?" 

Cevabımız : Kamu kurumlarının yürürlükte bulunan bu konuyla ilgili yönetmelikleri in
celenerek ve Bakanlığımızın son yıllardaki uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan, 3.8.1990 
gün ve 20594 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Millî Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile, öğretmen te
mini ve tutulmasında güçlük çekilen, kalkınmada öncelikli illerin, öğretmenler için zorunlu 
hizmet bölgesi olarak tespiti ve buralarda 4 yıl hizmet verilmesi; öğretmenlerin dengeli dağılı
mını sağlamak üzere standart kadroların tespiti; il ve ilçelerimiz ekonomik, sosyal, kültürel 
ve ulaşım şartlarına göre beş gruba ayrılmış ve öğretmenlerimizin, her grupta geçen hizmet 
süreleri için alacakları hizmet puanlarına göre, atama ve yer değiştirme isteklerinin değerlendi
rilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, ilk atamada uygulanan öğretmenlik sınavı kaldırılmış; bundan sonra atamaların 
hangi ölçülere, hangi ölçütlere göre yapılacağı konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

Objektif kurallara dayalı bu politikanın tüm öğretmenlerce peşin kabul edileceğinden kuşku 
da duyulmamaktadır. 

Sayın milletvekilimizin beşinci sorulan; "Meslek hastalıklarına yakalanma açısından, en 
ağır koşullarla çalışan işçilerden aşağı kalmayan tüm öğretmenleri her yıl sağlık taramasından 
geçirmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindedir. 

Cevabımız; Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlenmesi, koru
yucu tedbirlerin alınması amacıyla, 73 ilimizde 82 sağlık eğitim merkezimiz bulunmaktadır. 
isteyen her öğretmen, bu merkezlerde sağlık taramasından geçirilmekte; gerekli hallerde, dev
let ve üniversite hastanelerine sevk edilerek, muayene ve tedavileri sağlanmaktadır. 

Altıncı soru : "doğum yapan öğretmen ve eğitim çalışanları için, en az altı ay, maaşlı do
ğum izni vermeyi düşünüyor musunuz?" şeklindedir. 

Cevabımız : Doğum yapan öğretmenler için altı ay ücretli doğum izni verilmesi, eşitlik 
ilkesinin zedelenmemesi açısından, devlet personel rejimi bütünlüğü içinde ele alınması gere
ken bir konudur. Nitekim, mevcut mevzuat hükümlerimize göre, bir öğretmenin, doğum önce
si 3 hafta, doğum sonrası da 6 hafta ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Buna ilaveten, 6 ay sü
reyle, günde 1,5 saat olmak üzere, seçeceği bir saatte, ayrıca yine ücretli süt izni hakkı vardır. 
Bunun dışında da, eğer çocuğuna baktıracak kimsesi yoksa, ayrıca 6 ay süreli, ücretsiz izin 
hakkı da mevcut bulunmaktadır. 

Bu haklar, bizim ölçümüze göre, yeterlidir. Ancak, yine devlet personel rejiminin bütün
lüğü içinde tekrar gözden geçirilecektir. 

Yedinci soru şudur : 1991-1992 öğretim yılı başında yabancı dil tazminatları kesilen ya
bancı dil öğretmenlerine tazminat haklarını tekrar vermeyi düşünüyor musunuz?" 

Sayın milletvekilleri, yabancı dil öğretmenleri ile, mesleğe girmek için yabancı dil bilmek 
zorunda olanlara, bir yabancı dil için ödeme yapılamayacağına ilişkin 375 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamedeki hüküm, 418 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kaldırılmıştır. Bu 
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itibarla, yabancı dil öğretmenlerimizin, yabancı dil seviye tespit sınavına katılarak başarılı ol
maları halinde, bu tazminattan yararlanmaları imkânı vardır. 

Sekizinci soruyu okuyorum : "özellikle istanbul, Ankara ve izmir'deki öğretmen evleri
nin, öncelikle taşradan gelen öğretmenlerin gereksinimlerini karşılamak üzere çalışmasına ola
nak vermeyi düşünüyor musunuz?" 

Cevabımız : Diğer illerimizde olduğu gibi, Ankara, istanbul, izmir'deki öğretmen evleri
mizde konaklama hizmetlerinde, taşradan gelen öğretmenlerimize öncelik verilmektedir. Di
ğer hizmetlerde ise, tüm öğretmenlerin eşit yararlanma ilkesi uygulanmaktadır. Ne var ki, bu 
üç büyük ilimizdeki öğretmen evlerinin kapasitesi yeterli düzeyde olmadığından, zaman za
man bazı aksamalar olmaktadır. Bu aksamaların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
na çalışılacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, değerli milletvekili arkadaşımızın bu konudaki soruları için te
şekkür ediyoruz. , 

Nitekim, öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili olarak Parlamentomuzun ilk Meclis araştırma
sı önergesi olan, öğretmenlerin sorunlarını araştırma önergesi zaten daha önce kabul edilmiş 
ve bu bapta kurulmuş bulunan bir komisyon, çalışmalarına başlamıştır ve de çalışmalarını sür
dürmektedir. 

Saygılarımla arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Sayın Kesebir, cevabı yeterli buldunuz mu efendim? 
ERDAL KESEBtR (Edirne) — Hayır... Konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Kesebir, süreniz 5 dakikadır. 
ERDAL KESEBİR (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; hepi

nizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu onurlu kürsüye çıkıp konuşma olanağı tanıyan Yüce 
Milletime de tekrar saygılarımı sunuyorum. ' 

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili bir Meclis 
araştırması önergesiyle, genel görüşme önergesi verilmiş, sorunlar Meclis gündemine gelmiş 
ve uzun uzun konuşulup tartışılmıştı. 

öğretmen kökenli bir parlamenter olarak, daha 20 Ekim öncesi aralarında bulunduğum 
meslektaşlarımın sorunlarından bazılarına gereken cevabı alamayınca, Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Koksal Toptan'a, bu konularda aydınlanmak üzere sözlü soru yöneltmek durumunda kaldım. 

12 Eylül 1980'de demokrasi askıya alınıp askerî yönetim başlayınca, bunalımın, sıkıntıla
rın faturası, siyasî partilere, sendikalara, derneklere ve kooperatiflere çıkartılmıştı. 1961 Ana
yasasının kendilerine tanıdığı hak ve özgürlükleri kullanan siyasî parti, sendika ve dernek yö
neticileri, birer birer 12 Eylül mağduru durumuna düşürülmüşlerdi. 250 bini aşan sayıları ile 
öğretmenler, etkili bir konumda idiler. Çeşitli karalamalar ve suçlamalar 12 Eylül öncesinden 
sorumlu tutuldular; sürüldüler, işten atıldılar, tutuklandılar. 

12 Eylül sabahı Gelibolu-Hamzakoy'a ve izmir'e götürülen siyasî liderler, bugün kitlele-
rin desteğiyle tekrar bu yüce çatının altındadırlar; Fakat, 12 Eylülün mağdur ettiği öğretmen
ler, ne yazık ki, o çalışmadıkları sürelerdeki özlük haklarına henüz kavuşmuş değillerdir. 

Sayın Bakanım, gelin 12 Eylülün etkisini ortadan kaldıralım, değerli öğretmenlerin yara
larını saralım. ' 

— 1 2 6 — . . • ' • • . , 



T.B.M.M. B : 29 22 .1 .1992 0 : 1 

Onların aynı okuldan mezun oldukları meslektaşları ile aynı duruma getirilmeleri, demok
ratikleşme ortamında, hem toplumun tüm kesimlerini saran bir sıcaklık olarak onları da sara
cak, hem de toplumsal uzlaşma ve barış için bir öncülük edecektir. Çünkü, öğretmenler bu 
sürede, kendi istekleriyle değil, zorlama ve baskıyla çalışamamışlardır. 

özlük haklarının iadesi kadar, öğretmenlerin diğer önemli beklentisi de, genel sicil affı-
dır. Değerli büyüğüm, Edirne Milletvekili Sayın Bakanım Şerif Ercan, bu konuda öğretmen 
arkadaşlarıma ve tüm memurlara müjdeli bir çalışma içinde olduklarını belirtti; kendilerine 
teşekkür ediyorum, özellikle genel sicil affı konusunda, Sarıkamış'tan, Adapazarı'ndan, Ma-
raş'tan, Aydm'dan, Edirne'den öğretmenlerden bu konuda mektuplar aldım; özellikle Adana 
Kadirli'den bir ilkokul öğretmeninin mektubundan bir paragraf okumak istiyorum : "Meclis 
tarafından, devlete silah çekenler, devletin kasasını soyanlar affedildi de, bizim gibi özlük hak
ları elinden alınan binlerce öğretmenin -bir defaya mahsus olmak üzere- aldıkları başarısız ra
porlardan kaynaklanan kayıpları, af yoluyla geri verilmedi. Sizin yörenizi bilmem ama, bizim 
yöremizde bu durumda olan öğretmen sayısı yüzde 20'yi geçer. Aslında yalnızca öğretmenler 
için değil, tüm memurlar için bir genel sicil affı, hem merkez ile taşra arasındaki soğukluğu 
giderir, hem de devlete olan güveni ve çalışma şevkini artırır. _ 

öğretmenlik, insan yetiştirme sanatıdır, öğretmenlik, elinde yüksekokul diploması olan 
herkesin yapacağı, sıradan bir iş değildir. Sorumluluk alıp, görev duygusuna sahip olmadan, 
iyi ve başarılı bir öğretmen olmak asla mümkün değildir, öğretmen, sadece bilgisiyle değil, 
ciddiyet ve iyi örneklerle dolu bir çalışma disipliniyle öğrencilerini etkileme gücüne ulaşabilir. 
öğretmen, düşünen okuyan, bilen ve bildiklerini öğrencilerine aktaran ve onları da düşündür
mesini bilen bir kişilik sahibidir. Bu, ancak pedagojik formasyon bakımından gereği gibi ye
tiştirilerek sağlanabilir. 

öğretmen okullarına, eskisi gibi, önce mülakat ve yazılı sistemle öğrenci alınmasındaki 
kastım budur. 12 Eylül 1980'den bu yana, öğretmen gibi öğretmenler, maalesef yetiştirileme-
mektedir. 

Bu konuda özeleştiri yapmak zorundayız. Bu nedenle, eğitim enstitüsü örneği, kendine 
özgü bir sınavla girilebilen Anadolu öğretmen liseleri ve bu okulların mezunlarını alıp yetişti
ren ve görevi yalnızca öğretmen yetiştirmek olan, Gazi üniversitesi örneği, birkaç üniversite 
kurulmalıdır. 

öğretmenler için diğer üzüntü verici sorun, adil olmayan atama ve nakillerdir. 
Sayın Bakanımın buradaki açıklamalarına katılmıyorum. Objektif bir tayin politikası iz

lendiği görüşüne -hiçbir dönemde- katılmıyorum. 1976 yılında benimle birlikte mezun olan 
bir insanın sırf babası bir siyasî partinin ileri geleni diye Edirne'nin Uzunköprü Kasabasında 
anasının babasının dizi dibinde öğretmenlik yaptığını ve hâlâ yapmakta olduğunu biliyorum; 
ama, onunla aynı yıl öğretmen olan bir arkadaşımın, bırakın anasının babasının dizi dibini, 
onaltı yıldır, Ankara'dan batıya geçemediğini de biliyorum. Bu konuda kimseyi suçlamıyorum. 

Sayın Bakan, bu durum, meslektaşlarımı üzmektedir, kırmaktadır. Korkarım ki, Doğru 
Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Hakçı Parti koalisyonu, parti yandaşlarını kayırıp, diğer öğret
menleri mevlam kayıra yapmasın! 

Sayın Bakanım, gelin, Ankara'nın en önemli sorunlarından biri olan öğretmen atamaları
nı bir devlet politikası haline getirelim, sizler de bu işe önderlik edin. Bize göre size göre değil; 
hangi siyasî düşünce iktidar olursa olsun, değişmeyecek, ülke menfaatini önde tutacak; 
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elimdeki gazete haberinde gördüğünüz gibi, "İstanbul öğretmensiz; Doğu Anadolu öğretmen
siz; binlerce öğretmen boşta! Öğretmen atamaları komedi!.." gibi haberlere son verecek ve Doğu 
Anadolu bölgesinde de vasıfsız vekil öğretmenlerin eline yavrularımızı teslim edecek bir zihni
yete son verelim. Bu da ancak, hâkimlikte, Silahlı Kuvvetlerde ve emniyet mensuplanndaki 
gibi bir tayin politikasıyla gerekleştirilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kesebir, rica edeceğim... 
ERDAL KESEBİR (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Sözlerimi, ülkesini, çocukları ve yarınları kendisinden çok seven öğretmen arkadaşlarıma 

ithaf ettiğim bir şiirle bitiriyorum : 
Ben bir öğretmenim, yurdumun unutulmuş bir köyünde, 
Alilerim, Mehmetlerim, Ayşelerim, Faunalarım var, umut dolu, 
Işığım ben, yalım yalım aydınlığım, güneş gibi, , 
Medeniyetim ben, sevgiyim, sevgiliyim ben, yarınım umut dolu, 
Bir değil binim ben, karanlık gecede sabahım, 
Köyde, çocukta sevgiyim ben, köylüyüm, umut dolu. 
Bir fidanken meyve oldum, tat oldum, zihinlerde kaldım, 
İlkbahar çiçekleri gibi açtım, bin kere umut dolu. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Kesebir. 
4 üncü sıradaki soru cevaplandırılmıştır. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz ben 

bir açıklamada bulunayım. 
BAŞKAN—Tüzüğümüz.imkân vermiyor efendim. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın milletvekilimiz tüzük dışına çıktı, 

cevapların dışındaki konuları işlediler, duygusallık ortaya koydular; bunu cevaplayacaktım. 
BAŞKAN — Efendim, izin verin efendim; sözlü soruları cevaplandırılmasında, muhatap 

bakan ve arkasından tatmin olmayan sayın üyenin konuşma hakkı var; sayın bakanın tekrar 
cevap verme hakkı yok. özür dileyerek ifade etmek istiyorum. 

5. —Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elinde esir bulunduğu iddia 
edilen bir astsubay ile bir erin kurtanlmast için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/11) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör ör
gütü elinde esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi çalış
malar yapıldığına'ilişkin Başbakandan sorusu vardır. ' 

Sayın Şendiller?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli toplantısına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın sorusu vardır. 
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Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi, "Bir milletvekilinin birden fazla soru öner
gesi, gündemde başka milletvekillerinin de soru önergesi varsa, aynı birleşimde görüşülemez." 
der Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyji'nin, Nevşehir Lisesinin görevli bir öğretmenle ilgili iddia
lara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Şerif Ercan'ın cevabı (6/14) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde gö
revli bir öğretmenle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Osman Seyfi?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorularımın Sayın Millî Eğitim bakanı Koksal Toptan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ve talep edirim. 20.12.1991 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Nevşehir Lisesinde evli bir öğretmenin, aynı lisede okuyan bir kız öğrenci ile ilişkiye girip 
her ikisinin birlikte 15-20 gün kaçtıkları söylenmektedir. 

Şayet olay doğru ise; 
1. Olayın ne zaman vuku bulduğu? 
2. Bakanlığın olaydan haberi olup olmadığı? Varsa, ne zaman öğrenildiği? 
3. öğretmenin ve öğrencinin birlikte olduğu zamanlarda izinli sayılıp sayılmadıkları? 
4. Söz konusu kişiler hakkında ne zaman, ne gibi işlemler yapılmıştır? 

BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Nevşehir Mil

letvekili Sayın Osman Seyfi'nin, sözlü soru önergesini, yine bir önceki tarzda, soru ve cevap 
şeklinde ele alıyorum. 

"Nevşehir Lisesinde, evli bir öğretmenin, aynı lisede okuyan bir kız öğrenci ile ilişkiye 
girip, her ikisinin birlikte 15-20 gün kaçtıkları söylenmektedir. Şayet olay doğru ise; olayın ne 
zaman vuku bulduğu?" 

Cevap arz ediyorum : Nevşehir lisesinde bir öğretmen ile aynı lisede bir öğrenci arasında 
ilişki olduğu söylentisi, okul idaresince Aralık 1991'de duyulmuştur. 

Soru : "Bakanlığın, olaydan haberi olup olmadığı, varsa ne zaman öğrenildiği?" 
Cevap arz ediyorum : Soru önergesinin kayıtlarımıza girdiği 31 Aralık 1991 tarihinde Ba

kanlığımızın olaydan haberi olmuştur. 

Soru : "öğretmenin ve öğrencinin birlikte olduğu zamanlarda izinli sayılıp sayılmadıkları?" 
Cevap arz ediyorum : öğretmenin, öğrenci ile birlikte olduklarına ilişkin hiçbir kanıt bu

lunamamıştır. Okul açıldığından bu yana öğrencinin yarım gün devamsız olduğu, öğretmenin 
de 5 gün rapor aldığı tespit edilmiştir. 

Soru : "Söz konusu kişiler hakkında ne zaman, ne gibi işlemler yapılmıştır?" 
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Cevap : Söylentiler üzerine okul müdürlüğünce öğretmenin savunması alınmış ve öğrenci 
de disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Durum, 16 Aralık 1991 tarihinde Millî Eğitim Müdürlü
ğüne intikal ettirilmiş ve 31 Aralık 1991 günü valilikçe soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma
nın başlatıldığı gün tedbir olarak, öğretmen Acıgöl Binallı Kasabası İlköğretim okuluna gön
derilmiştir. Muhakkikler tarafından şimdiye kadar 6 öğretmenle 7 öğrencinin ifadesi alınmış, 
iddiayı doğrulayacak hiçbir kanıt bulunamamıştır, öğrenci de suçsuz görüldüğünden, disiplin 
kurulunca, hakkında ceza uygulamasına gerek görülmemiştir. 

Saygılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın soru sahibi, cevaptan tatmin oldunuz mu efendim? 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

8. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santralı'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/15) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik 
Santralına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

soru ertelenmiştir. ' 

9. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu ili Gerede ilçesindeki yaylalarda bulunan evlerin 
ve inşaatların yıktlmast olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/16) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu îli Gerede ilçesin
deki yaylalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın tnceayan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısına ve bunların 
yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıka
rılanların sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Halis?.. Yok. ' . ' • 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, devlet bakanlarından bazılarının mal beyanlarına esas 
teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sahip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle 
prim, vergi ve kredi borçlan bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Orhan Kilercioğlu'nun cevabı (6/18) 
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BAŞKAN — 11 inci sırada, Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Devlet Bakanlarından 
bazılarının mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sahip ol
dukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gedik?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. , 

17.12.1991 
Mehmet Gedik 

Bursa 
Soru ; 
A) Devlet Bakanları Sayın Cavit Çağlar, Sayın Mehmet Ali Yılmaz, Sayın Ömer Barut

çu, Sayın Ersin Faralyalı, Sayın Mehmet Batallı'nın mal beyanlarına esas teşkil eden vergi be
yannamelerinin son 10 yıl itibariyle dökümü ne kadardır? 

B) ödedikleri gelir ve kurumlar vergisinin Son 10 yıl itibariyle miktarları ne kadardır.? 
C) Şirketlerinin 1.11.1991 tarihi itibariyle SSK, Vergi, Konut Edindirme ve Tasarrufu Teşvik 

Fonları ile özel ve kamu bankalarına borçları ne kadardır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ORHAN KÎLERCÎOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 
öncelikle, bu soruyu sordukları için ve bana cevaplama imkânı verdikleri için, Bursa Mil

letvekili Sayın Mehmet Gedik'e teşekkür ederim. 
Maruzatıma başlamadan evvel üç hususu bilgi olarak arz etmek istiyorum : 
1. Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesine göre beş yıllık zaman aşımı sebebiyle son 

beş yıldan önceki beyanlar tespit edilememektedir. 
2. 1991 yılında gerçek veya tüzelkişilerce verilmesi gereken Gelir Vergisi beyannameleri 

-henüz zamanı gelmediği için- verilmediğinden, değerlendirmemizde 1991 yılına ait bilgiler 
yoktur. 

7 3. Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi, banka ve müşteri sırlarıyla ilgili olduğundan, 
bu konuda resmî bilgi alınması mümkün olamamaktadır. Zira, 3182 sayılı Bankalar Kanunu
nun, sırların saklanmasıyla ilgili 83 üncü maddesi, bankaya ya da müşterilerine ait sırların, 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanmasını yasaklamıştır. 
Bu hükme aykırı davrananlar hakkında hapis ve ağır para cezası öngörülmektedir. Ancak, ka
nunen yetkili kılınan merciler ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma komisyonlar, adlî, 
idarî ve askerî makamlar, bakanlık müfettişleri, vergi incelemesiyle yetkili kılınan merciler, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankasıdır. 

Bununla birlikte, sözlü soruya muhatap olan söz konusu sayın bakanların şahsî beyanla
rıyla ilgili olarak temin edilen bazı bilgileri arz etmek istiyorum : 
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Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu'nun, 1980 sonrası kurulan ve aynı yıl faaliyete geçen 
bir şirketteki yüzde 25 hissesinden dolayı ödenmemiş herhangi bir sosyal Sigortalar Kurumu 
primi, vergi, Konut Edindirme Fonuna ve Tasarrufu Teşvik Fonuna ve özel ve kamu bankaları
na kredi borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın, 1986 yılından 1990 yılına kadarki 5 yıllık vergi durumu ise 
şu şekildedir : 1986 yılında beyan olunan matrah 600 666 065 lira, tahakkuk eden ve ödenen 
vergi ise, 295 683 033 TL'dır. 1987 yılında beyan olunan matrah 1 130 264 133 lira, tahakkuk 
eden ve ödenen vergi ise, 560 482 068 TL'dır. 1988 yılında beyan olunan matrah 531 977 027 
lira, tahakkuk eden ve ödenen vergi ise, 258 238 514 TL'dır. 1989 yılında beyan olunan matrah 
91 651 970 lira,' tahakkuk eden ve ödenen vergi ise, 36 743 387 TL'dır. 1990 yılında beyan olu
nan matrah 57 146 013 lira, tahakkuk eden ve ödenen vergi ise, 20 058 400 TL'dır. (ANAP 
sıralarından alkışlar!.) Müsaade ederseniz sonunu da dinleyin, alkışlamak isterseniz o zaman 
alkışlayın... 

Şirketlerle ilgili olarak, Trabzon, Pendik, Bakırköy ve Kadıköy sigorta müdürlüklerinden 
alınan bilgilere göre, Kadıköy Sigorta Müdürlüğüne 11 135 056 TL prim aslı, 24 350 400 TL 
gecikme zammı olmak üzere, toplam 35 485 446 TL borcu bulunduğu; diğer müdürlükler iti
bariyle herhangi bir borcu olmadığı anlaşılmıştır. 

Biraz önce Bankalar Kanunu maddesini arz etmiştim; bununla birlikte, Sayın Bakan, özel 
ve kamu bankalarına herhangi bir kredi borcu bulunmadığını beyan etmişlerdir. 

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı ile ilgili bilgileri arz ediyorum : Son beş sene itiba
riyle : 1986 yılı : Beyan olunan matrah 190 214 100 TL, tahakkuk eden vergi tutarı 86 457 507 
TL, ödediği vergi 18 464 532 TL. 1987 yılı : Beyan olunan matrah 232 409 979 TL, tahakkuk 
eden vergi tutarı 103 457 507 TL, ödediği vergi 22 459 204 TL. 1989 yılı : Beyan olunan matrah 
1 032 034 364 TL, tahakkuk eden vergi tutarı 474 736 037 TL, ödediği vergi 103 203 486 TL. 
1990 yılı : Beyan olunan matrah 894 662 796 TL, tahakkuk eden vergi tutarı 411 544 886 TL, 
ödediği vergi 89 466 200 TL. 

Sağlanan bilgilere göre, Sayın Batallı ile ilgili şirketlerin herhangi bir prim, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi borcu bulunmamaktadır. 

Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi sınırları içinde Sayın Batallı'nın kendi yazılı be
yanlarına göre, şirketlerinin özel bankalara olan kredi borcu toplamı : 5 205 065 Amerikan 
Dolarıdır; ancak, bunun karşılığında, muhasebeye kayıtlı olmak üzere, fevkalade üstün ala
cakları vardır. Ayrıca, büyük bedeller tutarında stoklan mevcuttur. 

Sayın Ersin Faralyalı ile ilgili bilgileri arz ediyorum : Sayın Faralyalı'nın yüzde 50'den fazla 
hissedarı olduğu şirket Kısmet Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak belirlenmiştir. Şirket 1987 
yılından bu yana devamlı zarar ettiğinden Kurumlar Vergisi ödememiş olarak gözükmektedir. 

19.7.1991 tarihi itibariyle, Sosyal Sigortalar Kurumuna 536 235 016 TL'lık:ana para borcu 
olmak üzere, toplam 1 536 364 144 TL'lık borçla ilgili olarak icra takibi sürmektedir. 

Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi sınırları içinde, Sayın Faralyalı'nın İfadelerine gö
re, şirketin bankalara olan borçları toplamı 1 103 235 591 TL'dır. 

Şirket zor duruma düştüğünden 10.3.1988'den sonra herhangi bir kredi kullanmamıştır. 
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Devlet Bakanı Sayın Çağlar ile ilgili bilgileri arz ediyorum : Sayın Çağlar'ın şahsı ile ilgili 
olarak vergi borçlarının tespiti bakımından, Bursa Defterdarlığı, Setbaşı, Çekirge,ve Uludağ 
vergi Dairesi müdürlükleriyle, Sosyal Sigortalar Kurumu borçları bakımından Bursa Sigorta 
Müdürlüğünden gerekli resmî bilgiler her şirket için ayrı ayrı temin edilmiştir. Gelen bilgilerin 
değerlendirilmesinden, Sayın Cavit Çağlar'ın, gerek şahsının, gerekse ilgili olduğu şirketlerin 
vergi borçlan ve Sosyal Sigortalar Kurum prim ve gecikme zammı borçlarının bulunmadığı 
gözükmektedir.'Ayrıca, Sayın Çağlar'ın ifadelerine göre, şahsıyla ilgili olarak, özel ve kamu 
bankalarına herhangi bir kredi borcu bulunmamaktadır. Şirketlerle ilgili olarak Bankalar Ka
nununun 83 üncü maddesinin getirdiği sınırlamalar sebebiyle, bilgi temini de mümkün olama
mıştır. -

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, programında da gayet açık olarak belirttiği gibi, bu 
hassas konularda bütün hassasiyetini de sürdürmektedir, sürdürecektir de... özellikle, Bakan
lığımın sorumluluğuna verilen konularda bu hassasiyet devam edecektir ve bu konuda zaman 
zaman sizlere de (Yüce Meclise) gerekli açıklamaları yapacağım. 

Bu dönemde, Sayın Milletvekili arkadaşımın gösterdiği bu alakaya tekrar teşekkür ede
rim. Sayın Milletvekilimin elinde başka bilgiler varsa, lütfen onları bize takdim etmesinde de 
fayda bulurum, aksi takdirde, bu konuyu bu şekilde sizlere takdim ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
, Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sayın Gedik, cevap yeterli mi? ^ • 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Devlet Ba
kanı Sayın Orhan Kilercioğlu'na, verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi, Koalisyon Hükümetinin kurulmasıyla birlikte, trilyoner bakanlar ve servet 
beyanları, basınımızın ve kamuoyunun gündemini işgal etmeye başladı. Başta Devlet Bakanı 
Sayın Çağlar ve diğer bakanların mal varlıkları ve ortak oldukları şirketlerle ilgili basında çı
kan yazılarda çelişkiler olduğunu ve Hükümetin de kamuoyuna açıkladığı dürüstlük, açıklık 
ve şeffaflık gibi ilkeler çerçevesinde ve sayın bakanların da bu ilkelere bağlılıkları göz önünde 
bulundurularak, bu sözlü soruyu Yüce Meclisin gündemine getirme gereğini duydum. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle belirtmek zorundayım ki, servet düşmanlığı gibi bir dü
şüncem olmadığı gibi, memleketimizde her müteşebbisin, yatırım ve faaliyetlerini heyecanla 
karşılıyor ve bu tür teşebbüslerin ülkemize faydalı olduğu kanaat ve düşüncesiyle, işadamlığın-
dan gelme sayın bakanların basındaki kendi beyanlarını açmak istiyorum ve Sayın Çağlar'Ia 
başlamak istiyorum. 

Sayın Çağlar, kendi ifadesiyle, 1970'Ierin sonunda Allah'ın, yürü ya kulum dediği ve enf
lasyonun da yardımıyla zengin olmaya başladığını, ancak ANAP döneminde gelişmesinin dur
duğunu ifade ederken, başka bir beyanıyla da 350-400 milyon dolarlık ihracatı bu dönemde 
yaptığını ve büyüdüklerini, mal varlıklarının 1 trilyondan fazla olduğunu söylemektedir. 
25.12.1991 tarihli bir gazetede böyle demektedir. 
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Yine, bir gazetede, zenginliğinin kaynağı olarak, 1980 öncesi vergi kaçırdığını ve yatırım 
yaptığını belirtmiştir. Aynı şekilde Anap döneminde, 1989 yılında, şirketlerinin üzerine gelin
mesi sonucu 50 milyon dolarlık bir darboğaza girdiklerini ve bu darboğazı gayrimenkul satışı 
ve iki arkadaşının nakit yardımı ile atlattığını ifade etmektedir. Yine basından... 

Şimdi, bu hususun açıklığa kavuşturulmasında Hükümetin ortaya koyduğu ilkeler çerçe
vesinde bir zaruret vardır. Sayın Bakanın, ANAP Hükümetinin son zamanlarında yapmış ol
duğu gayrimenkul satışının hangi değer üzerinden yapıldığını, tapu sicil muhafızlığına beyan 
edilen satış bedelinin ne olduğunu, bilmek gerekir. 

50 milyon dolarlık darboğazdan, Sayın Bakanın iki yakın arkadaşının nakit yardımıyla 
kurtulduğu beyan edilmektedir. Bugünkü kurla 275 milyar lira eden 50 milyon dolarlık darbo
ğazın hangi miktarı gayrimenkul satışıyla, hangi miktarı arkadaş yardımıyla atlatılmıştır? 

Gayrimenkul satışlarından, Bursa'da, Çardak Restoran olarak bilinen bir gayrimenkul, 
bankalara hangi bedel üzerinden satılmıştır? Bu gayrimenkulun satış öncesi imar durumu 20 
katlı bir otel yapımına uygun iken, satış sonrası Belediye Meclisi tarafından imar durumu ne
den iş merkezine çevrilmiştir? 

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak ne kadar vergi ve harç ödemiştir. Sayın Bakan, 1980 
öncesi olduğu gibi, beyan edilen miktarlar dolayısıyla bu satışlardan da vergi kaçırmış mıdır? 

Ayrıca, Sayın Bakanın, Bursa Gemlik Kurşunlu mevkiinde bulunan Yeşim Tatil Sitesi var
dır. Bu tatil sitesindeki 33 adet villanın Hazine arazisi üzerine yapıldığı ve Bursa Bayındırlık 
Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yıkım kararlarının olduğu ve Sayın Çağlar'm bu site 
ve diğer menkulllerle ilgili olarak milletvekilliği döneminde Anayasa Komisyonuna ve alt ko
misyona vergilerle ilgili olarak iki dosyanın geldiği ve şu anda da alt komisyonda bekletildiği 
bilinmektedir. 

Bütün bu sorularımızın bir sebebi de, Sayın Bakan, göreve başladıktan kısa bir süre son
ra, kamuoyunda geçmiş dönemi şaibe altında bırakacak şekilde, hiçbir inceleme ve araştırma 
yapmadan, suçlayıcı bir beyanla, devletin fonlardaki 50 trilyonu kayıp demek suretiyle, dü
rüstlük ve açıklık konusunda hassasiyetini dile getirdiğini beyan etmiştir. Böyle olunca, Sayın 
Bakanın serveti ve şirketlerinin faaliyetleri hakkında şeffaflık, dürüstlük ilkeleri gereğince açık
lama yapılması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, böylesi uluorta, devletin fonlardaki 50 trilyonu kayıp, diye beyanda 
bulunan bir bakanın ticarî faaliyetlerinin açıklığa kavuşturulması konusunda kamuoyunun has
sasiyet gösterdiği, dürüst, şeffak yönetim anlayışı gereğince zaruret olup olmadığını Yüce Meclisin 

• • • * • ' 

takdirlerine sunuyorum. 
Sayın Başbakan, soru önergem üzerine, "bundan sonra bakanların servetinde artış, taki

bimize konu olur" demektedir. 
Bu beyanı memnuniyetle karşılarız. Ancak, ifade etmek isterim ki, sayın bakantarın tril

yonluk servetlerinin daha önceki kaynağı, dokunulmazlıkları zırhına mı sahiptir? 
"Her kuruşun hesabını soracağız" iddiasındaki Hükümetin kendi üyelerinin servetleri hak

kında kamuoyunda oluşan tereddütlerin açıklığa kavuşturulmasında fayda olup olmadığını, 
kamuoyunun ve siz Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekillerinin takdirine sunuyorum. 

Trilyoneribakan olarak bilinen sayın bakanların ve Sayın Çağlar'ın kullandıkları banka 
kredileri, bu kredilerin ödenip ödenmediği, ödedikleri her türlü verginin, çalıştırdıkları işçilerin 
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sigorta primleri, konut edindirme yardımları gibi ödemelerin ne miktarda olduğu, bu ödeme
lerle ilgili olarak kamu kurumlarına ne kadar borçlarının olduğunun açıklanmasının, sayın ba
kanların kamuoyundaki itibarları bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gedik... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yeni sorular soruyorsunuz gibi izlenim ediniyorum. 
MEHMET GEDİK (Devamla)—Hayır Sayın Başkanım. 
BAŞKAN— Cevabın neden yetersiz olduğunu... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Sayın Başkanım... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İşine geldiği gibi konuşuyor. 
BAŞKAN — Sözünüzü lütfen toparlayınız efendim. 
MEHMET GEDlK (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Yine Sayın Meclis Başkanımızın, Hükümetin teşkili ve Bakanlar Kurulu üyelerinin tespi
tiyle ilgili olarak 29.11.1991 tarihli gazetelerde dile getirdiği endişelerinin doğru olup olmadığı
nın, Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, yine kamuoyuna yansıması bakımından, açıklığa kavuşturulması gereken husus, 
Sayın Çağlar'ın şirketlerinin -yine basında yer alan- Ziraat Bankasına olan 75 milyar liralık 
kredi borcu için, "Ziraat Bankasına borcumuz, küçük paradır" beyanı basına yansımıştın 

Bu beyana karşılık, Sayın Bakanın şirketleri son günlerde, büyük meblağlar karşılığı, zor 
durumda olan şirketleri satın almaktadır. Bu operasyonlar yapılırken, Sayın Çağlar'ın, "kü
çük para" dediği, 75 milyarlık kredi borcunun ödenip ödenmediği, merak konusu olarak ka
muoyunun gündemini işgal etmektedir. 

Sayın Başkan... 
TURAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bunun ne alakası var? 
BAŞKAN— Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Soruyla ne alakası var? Kendisi bu

rada yok. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Sayın Gedik, sayın üyeyi... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım... 

, DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Cevapla ilgili konuşsun. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyurun... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Cevap istiyorsa, cevap verelim. Ar

kadaşımız razıysa, ben cevap vereyim. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Hayhay... Biz kürsüden konuşuyoruz. Siz de cevap ve

rebilirsiniz kürsüden; bekliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, aynı hassasiyeti... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur mu efendim, nasıl müsaade 

ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden önce aynı hassasiyeti... 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN— Beni dinleme lütfunda... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Arkadaşımız, baştan aşağı, burada 

bulunmayan bir arkadaşımız için kişilik yapıyor. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Hayır... Sayın Devlet Bakanına, vergilerle ilgili sordu

ğum soruya verilen cevaba karşı konuşuyorum. 
DEVLET BAKANI ORHAN KlLERCİOĞLU (Ankara) — Daha evvel de aynı şeyi 

yaptınız... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, izin verir misiniz? Müsaade buyurun efendim... Rica ediyorum... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ya cevap hakkı tanıyın, yada kov 

nuşmacıyı kürsüden indirin, bu şekilde konuşturmayın. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder misiniz? 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Avukatı mısın? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet, avukatıyım.N 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sakin olalım... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum... Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tamamem şahsiyat.'.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bir dakika efendim, 

izin verir misiniz.. 
İçtüzük, sorunun nasıl olacağını göstermiş. Esasen, böyle bir soru sorulamaz... Soruldu

ğu halde, arkadaşlarımız nezaket göstermişler, açıklama yapmışlar. Bu açıklama karşısında... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum... 
Sayın Bakan, izin verir misiniz?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sorulamayacak bir soruya verilen... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, beni dinlemiyorsunuz ki!., İzin verir misiniz efendim? Efen

dim, müsaade buyurun, bir şey söyleyeceğim herhalde... 
Efendim, sizlerden önce, aynı hassasiyeti bendeniz gösterdim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ama 15 dakikadır konuşuyor! 
BAŞKAN — Arkadaşı uyardım, başka ne yapabilirim? Sayın üyedir... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben de çıksam,, şahsı hakkında ko-

nuşsam, olur mu?.. 
BAŞKAN — Sayın Gedik, bitirin lütfen. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Hayhay Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 5 dakika süreniz var, rica ediyorum... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sayın bakanla

rın benim konuşmama yaptıkları itiraz, biraz önce kürsüden sayın milletvekilinin okuduğu sözlü 
soruma cevap alamadığım için yaptığım konuşma nedeniyledir ve neredeyse sayın bakanları
mın, bütün kanunî yasaklarla... Şu anda görev yapan ve servetlerini çelişkili beyanlarla açıkla
yan sayın bakanların, bu beyanları kamuoyuna yansımıştır. Ben de bu beyanları alarak, Yüce 
Meclisin huzuruna sunuyorum. Benim sorduğum soruları Sayın Bakanın verdiği cevaplar do
yurucu olmamıştır. Bu cevapların altında saklı birçok olay vardır ve... 
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BAŞKAN — Sayın Gedik, Sayın Gedik... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — ... şu andaki Hükümetin şeffaflık politikası gereği, ele 

almalarında yarar vardır. 
BAŞKAN — Sayın Gedik, Sayın Gedik... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, trilyoner bakanlar ve özellikle Sayan Bakan Çağlar'ın, basında ve 

TRT'de yer alan, şirketleriyle ilgili beyanları, kamuoyunun gündemine girmiştir. (DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gedik, sözünü kesmek zorunda kalmayayım. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — öğte görünüyor ki, zor durumdaki şirketlerin... 
BAŞKAN — Sayın Gedik, sözünüzü kesmek zorunda kalmayayım... 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bitirin efendim, bitirin. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
BAŞKAN — Bitirin efendim, bitirin. 
MEHMET GEDİK (Devamla) — Bu sorularımız, tatmin edici cevaplar verilmediği süre

ce, gündemdeki yerini koruyacaktır. 
Sonuç olarak : Sayın bakanlar hakkında sorduğum soruların Meclis kürsüsünden cevap

ları tutanaklara geçecek ve önümüzdeki dönemde, nereden nereye gelindiğinin kıyaslaması ba
kımından ve kamuoyunun aydınlatılması açısından faydalı olacaktır. 

Bu duygular içinde, Yüce Meclise saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gedik, teşekkür ediyorum. 
11 inci sıradaki sözlü soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın üyeler; bizde, yeni bir sözlü sorunun görüşülmesine başlandığı takdirde, kalan süre

nin buna yetmeyeceği kanaati hâsıl oldu. Zannediyorum, grupların temayülü de bü istikamettedir. 
Bu sebeplerle ve alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 

23 Ocak 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış Saati : 18.50 

3C2SG 

— 131 — 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis soruşturması önergesi (9/1) 

, 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvckilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

" 4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü-mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykınhareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşımn, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amaciyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 



.6 
S O Z L U S O R U L A R 

1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

3 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili Cavİt Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçla
rı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

(*)' 4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekono
mik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

5.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile birlerin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

6. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

(*) 7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli 
bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/14) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

9. —- Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Bolu İli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

10. «—Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esasiteşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sa
hip olduklan şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

13. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

14. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/21) 

15. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü, soru önergesi (6/22) 

16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayaca
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

17. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

18. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T. R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile Hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

19. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

20. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

21. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/28) 

22. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı so
runlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

23. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İstan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) 

24. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

25. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Taşvanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

26. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü üoru önergesi (6/33) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

27. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

28. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Murgul ilçe
sinde bulunan Ş.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

29. — Trabzon Milletvekili Koray Aydm'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mili
tanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 



T 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1992) 

3 .— Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tari
hi : 14.1.1992) 

4. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

5. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 
Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 
15.1.1992) 

6. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 




