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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

fBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Başbakan Süleyman Demirel, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra istiklallerine ka
vuşan Türkî Cumhuriyetlere, bir heyetle birlikte yaptıkları seyahatte edindiği izlenimlere; 
Türkiye'nin, dünyadaki bu yeni yapılanma ve oluşumda neler yapması gerektiğine; bu cumhu
riyetlerle işbirliği yapılmasına; ancak bunların siyasetlerine ve içişlerine karışılmaması gerekti
ğine ve Türkiye olarak, bu cumhuriyetlerdeki istikrarın devam etmesini görmek istediklerine 
ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu. 

ANAP İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray, RP Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, SHP 
Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve DYP Kocaeli Milletvekili İsmail Hakkı Amasyalı da, aynı 
konuda, grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal'ın İnsan Hakları İnceleme Komisyonundan, 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma Ko

misyonundan; 
Çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un (6/292) numaralı; 
Şanlıurfa Milletvekili Eyün Cenap Gülpınar'ın (6/249) numaralı; 
Sözlü sorularını geri aldıklarına dair önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği bil

dirildi. 
(10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü

resinin 12.5.1992 tarihinden, 
(10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü

resinin 11.5.1992 tarihinden; 
İtibaren 3'er ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tüketimi ile bu

nun denetimi, (10/58) ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında öldürülen Trab

zon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması (10/59) 
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul

du; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 
Genel Kurulun 7.5.1992 Perşembe günkü birleşiminde; (8/13) esas numaralı genel görüş

me önergesinin öngörüşmelerinin tamamlanmasından sonra; gündemin kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmının 7 nci sırasında yer alan ve daha önceki birle
şimlerde görüşmelerine başlanmış bulunan 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sa
yılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin de
ğiştirilerek kabulü hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile, bu kısmın 9 uncu sırasına kadar olan kanun tasarılarının görüşmelerinin tamam
lanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, gerektiğinde çalışmaların saat 24.00'ten son
ra da sürdürülmesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi yapılan görüşmelerden 
sonra kabul edildi. 
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Genel Kurul görüşmelerini yönetmekle görevli olan Başkanvekilinin, TBMM Başkanı ta
rafından, işleme konulması istenilen bir tezkereyi, gündeme almama ve işleme koymama gibi 
bir yetkisinin bulunup bulunmadığı hakkında usul görüşmesi açıldı. 

Yapılan görüşmelerden sonra, Başkanvekilinin tutumunda, İçtüzük hükümlerine aykırı
lık bulunmadığı kabul edildi. 

Anavatan Partisi Grubuna ait "olup, açık bulunan tnsan Haklarını inceleme Komisyonu 
üyeliğine, Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya seçildi. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cumhuriyetinde ve 
Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusun
da bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/13), yapılan öngörüşmelerden sonra ka
bul edildiği; genel görüşme gününün, Danışma Kurulu tarafından tespit edilerek Genel Kurula 
sunulacağı açıklandı. 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/333) (S. Sayısı : 49) ya
pılan görüşmelerden ve, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun 
Tasarısının da (1/335) (S. Sayısı : 20), yapılan açık oylamadan; 

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu (1/201, 1/319) 
(S. sayısı : 58), 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetleri
nin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59), 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 İnci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu (1/15) 
(S. Sayısı : 62), 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları (1/198) (S. Sayısı : 62) 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) ve, 

— 5 — 
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3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu (1/190) (S. Sayısı : 73), 

Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından ertelendiler. 

12 Mayıs 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 23.07'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Mehmet Cemal Oztaylan 
Konya Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Halil Çullıaoğlu 
izmir 

Kâtip Üye 

— 6 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 5 . 1992 Cuma 

Raporlar 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Manisa Milletve
kili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in aynı Mahiyetteki kanun Teklifleri ve 
Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/359, 2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) 
(Dağıtma tarihi : 8.5.1992) (GÜNDEME) 

2. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) (GÜNDEME) 

3. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 80) (Dağıt
ma tarihi : 8.5.1992) (GÜNDEME) 
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12 . 5 . 1992 Salı 

Rapor 

1. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) (Dağıt
ma tarihi : 12.5.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce - Yeniçağa - Gerede- Kızılcahamam karayol
larına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.5.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde çalışan 
geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.1992) 

3 . — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman başla
nacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.5.1992) 

4. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama sonuçla
rına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.5.1992) 

yazılı Soru Önergeleri 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Toprak Muhafaza Plan Proje Grup 
Müdürlüğünde çalışan işçilere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/156) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.5.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.09 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çullmoglu (İzmir) 

• 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum. 

III. —YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz istemleri olmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — izmir Milletvekili ismet Kaya Erdem'in, Türkiye ekonomisinin geçirdiği yapısal değişiklik 
ile içinde bulunduğu durum ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un cevabı -

BAŞKAN — İlk olarak, Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu durum konusun
da, İzmir Milletvekili Sayın İsmet Kaya Erdem'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ekono
misinin bugün içinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmelerimi, alınması gereken ve 
alınan tedbirler hakkında görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Açıklamaları
mı, bir muhalefet milletvekilinin tenkitleri olarak düşünmemenizi; uzun yıllar, bürokrat ola
rak, ekonomik işlerde, üst görevlerde bulunmuş, çalışmış bir kimsenin, mümkün olduğu ölçü
de, siyasî hesapların dışında bir değerlendirmesi olarak algılamanızı istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin bugünkü duruma gelişi ve geçirdiği yapısal de
ğişiklik, uzun yıllar öncesinde başlamış, 1980 yılından itibaren uygulanan istikrar tedbirleriyle 
güçlükler aşılmış ve ekonomide zorlu bir, var olma mücadelesi geçirilmiştir. 

1980 yılına kadar gelen dönemlerde geçirdiğimiz sıkıntıların birçoklarınızın hafızalarında 
tazeliğini muhafaza ettiği kanaatindeyim. 100 bin doları hemen temin edemediğimiz için, ül
keye kuduz ilacının getirilememişinin sıkıntısını, yedek parça ve hammadde temin edilememe
sinden dolayı kapanan fabrikaları; ihraç mallarımızı petrol yokluğundan dolayı limanlara ge
tiremediğimizi; karayolu ulaşımının, benzin eksikliğinden dolayı tıkandığı ve kuyrukların oluş
tuğu anları; bakanların ve üst düzey bürokratların, uluslararası kuruluşlarda ve bankalarda 
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muhatap olduğu, millî hislerimizi rencide edecek davranışları, siz milletvekillerimiz, biliyorsu
nuz. Bunları uzatmak mümkün; fakat, şu safhada yararı yok. 

Türkiye, 1970'Ii yılların sonunda, tarihinin en ciddî kriziyle karşılaştığı anda, köklü bir 
reform ihtiyacını hissederek, Ocak 1980'de, ekonomisini yeniden düzenlenmeye tabi tuttu. Hü
kümetlerimiz, büyük fedakârlık gerektiren katı bir istikrar programını uygulamak için gerekli 
olan politik kararlılığı da sağlayarak, orta vadede sürekli büyümeyi ve ödemeler dengesinde 
rahatlığı sağlamayı amaçlayan, geniş kapsamlı ve kendi içinde tutarlı bir radikal önlemler pa
ketini uygulamaya koydular. 

Bu dönemdeki uluslararası ortamın olumsuz şartlarına rağmen, bu program çok başarılı 
oldu; iç ve dış dengesizlikler düzeltildi ve yapısal reformlar da, tahminlerin üzerinde gerçekleş
tirildi. 

Esnak döviz kuru ve gerçekçi faiz uygulaması, sübvansiyonların azaltılması, hükümet mü
dahalesinden ziyade, piyasa mekanizmasına ağırlık verilmesi; ithalatın libere edilmesi, birçok 
döviz kısıtlamaların kaldırılması, kaynakların daha iyi kullanılmasına yardımcı olmuştur. 

Diğer taraftan, IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin sağladığı destekler, büyümeye yönelik 
stratejiyi uygulamamızı mümkün kılmıştır. 

1958 yılından 1987 yılı sonuna kadar, ekonomimizin ihtiyacı olan dış kredilerin, iMF'nin 
ve Dünya Bankasının yeşil ışığıyla alınabildiği, hepinizce malumdur. 1990 yılı sonundan itiba
ren, gerek IMF, gerekse Dünya Bankasıyla ilişkilerimiz, Batılı gelişmiş ülkelerin düzeyine gel
miş bulunmaktadır. Ulaşılan bu noktanın, ülkemiz için, gerçekten büyük bir başarı olduğu 
kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, gerçekleştirdiğimiz yapısal değişikliğin, başta vatandaşın fedakârlığı 
ve desteği, diğer taraftan, hükümetlerin ve başta ekonomi uzmanları olmak üzere, bürokrasi
nin, ülke menfaatlarını ön plana alan doğru kararları sayesinde sağlandığı bir gerçektir. 

Büyük fedakârlıklarla geldiğimiz ekonomik durumda, iç ve dış ekonomik ve sosyal geliş
melere göre anında alınacak tedbirlerde, eksiklik, gecikme ve yanılgıların -birçok olumlu işler 
yapılmasına rağmen- ekonomik dengeleri hemen etkilediğini son yıllarda yaşadık ve gördük. 

1991 yılı Ağustos ayında ANAP Hükümeti erken seçim kararı aldı. 

Erken seçim kararına, ekonominin içinde bulunduğu durumda, gecikmeden, orta vadeli, 
ciddî bir istikrar programı hazırlanarak, uygulamaya konulması ihtiyacı ve bu programın uy
gulanmasına bir veya birbuçuk yıl sonra seçime gitmesi gereken bir Hükümetin karar Vereme
yeceği, geciktirilmesinin de ülke menfaaüarı bakımından uygun olmayacağı gerekçesi etken ol
muştur. Seçimden sonra ANAP İktidara geldiği takdirde, ekonominin şartlarına göre, uygun, 
orta vadeli ciddî bir istikrar programı süratle uygulamaya konulabilecekti. 

Sayın milletveklleri, ekonomik işlerden sorumlu görevlerde, bürokrat ve Hükümet üyesi 
olarak otuz yıl hizmet verdim; birçok ekonomik istikrar programlarının hazırlanmasında ve 
uygulanmasında görev aldım. Hepinize içtenlikle, siyasî hesaplar dışında şunu ifade etmek is
tiyorum: Aldığınız bu kararlarla ve uygulamalarınızla, ekonomiyi düzeltemezsiniz; aksine, bu
güne kadar aldığınız kararlarla, durumu daha da kötüye götürmenizden endişe ediyorum.., 

Bugüne kadar aldığınız kararlarla, öngördüğünüz ekonomik hedefleri "tutturacağız" di
yorsanız, büyük bir yanılgı içinde olduğunuzu bilesiniz. 
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Uluslararası kuruluşlarda aynı iddiaları savunursanız, inandırıcı olamazsınız ve güvenilir
liğinizi yitirirsiniz. 

Bu endişelerimden dolayıdır ki, dörtbuçuk yıl aradan sonra, huzurunuza çıkıp, düşünce
lerimi anlatmanın kaçınılmaz bir görev olduğu sonucuna vardım. 

Sayın milletvekilleri, parti hesaplarını bir tarafa bırakalım; ekonominin geldiği bu nokta
da, ülkeyi, ekonomik istikrara kavuşturacak ciddî bir istikrar programı için, ilave ka'rarları sü
ratle uygulamaya koyalım. Unutmayalım ki, ekonomi çok uzun mücadelelerle ve fedakârlık
larla, istikrara ve dengelere kavuşmaktadır. Ancak, zamanında alınmamış veya eksik tedbirle
ri, serbest piyasalar affetmemekte; bu durumda, ekonomik dengeler daha da kötüleşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, "peki, bu tedbirler kâfi değil, daha ne gibi ilave tedbirler alınması 
gerekli, siz ne düşünüyorsunuz?" derseniz, görüşüm şudur: Türkiye ekonomisini devamlı ta
kip ederek, Ülkemizde ve dış ülkelerdeki değişmelere göre, ekonomide alınması gereken tedbir
leri hükümete önermekle görevli Devlet Planlama Teşkilatında, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığında, Merkez Bankasında ve Maliye ve Gümrük Bakanlığında, yetişmiş, ülkenin bugün
kü şartlarında ne gibi, tedbirler alınması gerektiğini bilen, bürokrat ve uzmanlar vardır. Bun
lar, size bir ekonomik istikrar programı hazırlayabilirler; sizler de, ulusal ve uluslararası kuru
luşların görüşlerini de alarak, yürürlüğe koyabilirsiniz. Kaldı ki, bütün bu kuruluşların görüş
leri bilinmektedir. Gerek bürokrasi gerek Hükümet tarafından programın hazırlanmasından 
daha önemlisi, bu programın Hükümet tarafından eksiksiz uygulamaya konulmasıdır. 

Sayın Demirel'in, bunu yapabileceği kanaatindeyim. Kendisi, 24 Ocak 1980 Kararlarının 
siyasî sorumluluğunu, bir azınlık hükümeti olarak alabilmişti. Bu nedenle, şimdi aynı şekilde 
karar vermemesine bir neden göremiyorum. 

Ancak, burada önemli bir hususa açıklık getirmek istiyorum. 1980 yılı başındaki Türkiye 
ekonomisinin durumu ve sorunlarıyla, 1991 yılı sonundaki durumu ve sorunları arasında, mu
kayese edilemeyecek kadar büyük farklar vardır. Bu nedenle, ekonomiyi istikrara kavuştura
cak politikalar da farklıdır. 

Başarı için en zor ve en önemli dönem, programın uygulanması ve koordinasyonunun sağ
lanmasıdır. Bilindiği gibi, en iyi şekilde hazırlanmış bir istikrar programı, kötü bir uygulamay
la, başarısız olabildiği gibi, vasat bir istikrar programı, iyi bir uygulamayla, başarılı olabil
mektedir. 

Bakanlıklar ve bakanlar arasında koordinasyonun sağlanmasının, ekonomik istikrar prog
ramlarının en zor ve fakat, en önemli kısmı olduğunu, burada tekrar vurgulamak isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, iktidarlar için, seçimlerden sonra ekonomik istikrar tedbirlerini uy
gulamaya koymak için en uygun dönemler, ilk altı ay ve azamî ilk ön iki aylık dönemlerdir. 

İktidarın, çok değerli altı ayını istikrara dönük kararlar bakımından iyi kullanmadığı ka
naatindeyim. Hiçbir şey yapılmadığını iddia etmiyorum, fakat, yapılanların çok yetersiz oldu
ğunu vurgulamak istiyorum. İktidarın önünde, değerli günlerinin sayılı olduğunu unutmayı
nız. Ekonomik gidişten, iktidarın tutumundan büyük endişe duyuyorum. Başarılı olmanızı sa
mimî olarak bütün millet istemektedir; bu ülke hepimizin. Temennim, Hükümetin, ekonomik 
istikrarı sağlayacak ciddî tedbirleri en kısa zamanda alıp, ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmasıdır. 
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Sayın milletvekilleri, özellikle, Nisan 1992 ayı fiyat endeksinin, 1991 yılının aynı ayına na
zara düşük çıkması üzerine, enflasyon oranlarının düşüşe geçtiğine dair Sayın Başbakan ve 
ekonomik işlerden sorumlu Devlet Bakanının, TRT ve basında yer alan beyanlarına da bu vesi
leyle değinmek istiyorum. 

Enflasyon düşme eğilimine girdiği takdirde ve Hükümetin hedeflediği sonuç alındığında, 
bundan en fazla memnun olacak kimse ben olacağım. Ancak, bir veya iki ayın fiyat endeksi
nin, yalnız başına, enflasyonun düşme eğilimine geçtiği anlamına gelmediği; enflasyonun, üretim 
ve talep yapısı, KİT'ler de dahil, kamu açıkları, faiz oranları, döviz kurları, emisyon, beklenti 
ve belirsizlikler gibi değişik faktörlerin etkileri altında oluştuğu, bilinen bir gerçektir. 

Bu nedenle, enflasyonu etkileyen faktörleri göz önünde tutmadan, yalnız nisan ayı endek
sinin, bir önceki yılın fiyat endeksine nazaran düşük olmasına bakarak bir değerlendirme yap
manın hatalı olacağını ve mümkün de bulunmadığını vurgulamak istiyorum. 

Kaldı ki, fiyat artışlarında, mevsimlik, ani yükseliş ve artışlar da olmaktadır. Bu husus, 
yalnız Türkiye için değil, bütün ülkeler için de söz konusudur. Bu nedenle, gelişmiş Batılı ülke
lerde, mevsimlik dalgalanmalardan arıtılmış fiyat endeksleri de ayrıca hazırlanır ki, vatandaş
lar değerlendirme hatası yapmasın. 

Bu yıl, sebze ve meyvede ucuzlama, geçen yıllara göre erken oldu. Nisan ayında tarım ürün
leri toptan fiyatında artış olmadı; aksine, binde 8 gerileme oldu. Bu gerileme, 1991 yılında Ma
yıs, Haziran aylarında olmuştur. 1991 yılında enflasyon oranının yüzde 59,2 olarak gerçekleş
tiği dönemde; Mayıs 1991'de enflasyon oranı yüzde 2,9, Haziran 1991'de 1,4, Temmuz 1991'de 
2,4 olmuş, bu aylarda diğer aylara nazaran çok düşük gerçekleşmiştir; ama, buna rağmen yıl
lık enflasyon oranı yine yüzde 60'larda olmuştur. 

Denilebilir ki, •' 'enflasyon oranının belirli bir yüzdesi, vatandaşdaki enflasyon beklentile
rinin neticesidir. Hükümet olarak biz, beklentiyi hafifletmek üzere, bu fiyat endeksinden ya
rarlanmak istedik." 

Bu doğru bir görüş olabilir ve genelde hükümetlerde başvurulan bir yoldur. Ancak, böyle 
bir beyanı Sayın Başbakan ve ekonomik işlerden sorumlu bakan değil, parti teşkilatının sözcü
leri, Meclis grup başkanvekilleri söylerler. Nedeni de gayet açık: Hükümete, vatandaşın inan
dırıcılığını ve dolayısıyla güvenilirliğini zaafa uğratmamaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarnıdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ek

rem Ceyhun. 
Buyruun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Uzun yıllar beraber çalıştığım, fikirlerine çok büyük değer verdiğim Sayın Kaya Erdem 
arkadaşımı dikkatle dinledim. Türk ekonomisinin bugün içinde bulunduğu sorunlar konusun
daki düşüncelerine kısaca cevap vermek istiyorum. 
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Evvela şundan emin olmalarını istirham ediyorum ki, Hüümetiniz, Türk ekonomisini is
tikrara kavuşturacak bir program üzerinde ciddî olarak çalışmaktadır. Ancak, Hükümetin ku
ruluşuyla birlikte devraldığı ekonomik tablo, hem Sayın Erdem tarafından, hem bütün ulusu
muz tarafından gayet iyi bilinmektedir. Beş aylık bir hükümetin, bu kadar kısa bir sürede, bu 
tabloyu en iyi şekle dönüştürmesinin imkânı olmadığı da açıktır. 

İstikrar tedbirlerine giderken, her şeyden önce, enflasyonu düşürebilmek için, Hükümet, 
kamu açıklarını asgariye indirecek tedbirleri alma hususu üzerinde durmuştur. Bunun içerisin
de, kamudaki her türlü israfı önleme, kamunun yeniden yapacağı yatırımlarda verimli yatırım
ları seçme ve bu yatırımları en iyi şekilde bitirme; bizden önce başlanmış bulunan yatırımlar
dan, çok kısa bir süre içerisinde hemen verime geçebilecek olanları canlandırma, başta gel
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, bütçemiz İ Nisanda çıkmıştır; 
yani bir aylık bir bütçe uygulaması içerisinde bulunuyoruz. 1 Nisandan önce herhangi bir ka
mu yatırımına para ayırma imkânımız yoktu; ancak, 1 Nisandan sonra bu imkân elimize geçti. 
Bu imkânı iyi bir şekilde kullanabilmek için, Devlet Planlama Teşkilatımız, Hazine Müsteşar
lığımız, Merkez Bankamız arasında tam bir koordinasyonu, ahenkli bir koordinasyonu mey
dana getirme gayreti içindeyiz. Bu gayretimizi yürütürken, gayet tabiî ki, serbest piyasa ekono
misi kurallarını çiğnemeden ve bu kurallara tam bir işlerlik kazandırma gayreti içinde olaca
ğız. Bugün ülkemiz, her bakımdan güvenilirliğini muhafaza eden bir ülkedir. Bunda tüm Türk 
Ulusunun, gerek Hükümetimize gerekse Meclisine olan güveni en büyük rolü oynamaktadır. 

Hükümetimiz, kuruluşunda söylediği gibi, açık ve şeffaf bir idareyi esas edinmiştir. Dola
yısıyla, muhalefetin sesini dinlemek ve o sesin getirdiği haklı şikâyetleri ortadan kaldırabilmek 
için, elinden geleni yapacaktır. 

Hükümete geldikten sonra devraldığımız ekonomik tablodaki birtakım borç rakamlarının 
yüksekliği, bu borçların çok kısa bir sürede ödenme mecburiyeti, bizim -Sayın Erdem'in ifade 
buyurduğu- çok daha verimli ekonomik tedbirleri almamızda bir engel teşkil etmiş bulunuyor. 
Bu engelleri aşmış bulunuyoruz. 

önümüzdeki günlerde, ekonominin, ihracata dönük atılımlarını; enflasyonu daha hızlı dü
şürebilmek için alınacak tedbirleri görme imkânına kavuşacaksınız. 

Beraber çalıştığımız yıllarda almış olduğumuz kararlarda hep memleketi ve milleti önp-
landa tuttuk. Bugün de, bir siyasî partinin görüşlerinin üstüne çıkarak, memlekete ve millete 
dönük olarak yapmış olduğu konuşmalarından dolayı Sayın Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki : Ekonomi, yalnızca bizim; yani, şu anda iktidarda 
bulunan siyasî partilerin değil, tüm ulusumuzun birlikte düzlüğe çıkarması gereken bir hal içe
risinde bulunmaktadır. Burada, hepimize büyük fedakârlıklar düşüyor. Bu fedakârlıkları el 
ve gönül birliği içerisinde göstermeliyiz. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Dolar kaç lira oldu Sayın Bakan? 6.800 lira oldu... 
. DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Bendenize söz atmayınız... Sayın 

milletvekilim, ben, atılan sözlerin hiçbirine cevap vermem, konuşmamı sürdürürüm; onun için 
bendenize söz atmayınız... (DYP sıralarından alkışlar) Eğer söz atma ihtiyacını duyuyorsanız 
veya benim buradan birtakım şeyleri yanlış ifade ettiğim kanaatini taşıyorsanız, Sayın Başka
nımdan söz alıp, Meclis kürsüsünden konuşmalarınızı zapta geçirterek, ileride Büyük Türk 
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Milletinin yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu bakımdan, dikkat ederseniz, hiç kimseyi kötü
lemeden, el ve gönül birliği içerisinde bu memleketin meselelerini yenelim diyorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Pembe tablo çizdiniz... 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Şundan emin olmanızı istirham 
ediyorum : Türk ekonomisini istikrara kavuşturacak bütün tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Bu 
tedbirlerin büyük bir bölümünü uygulama alanına sokmuş bulunuyoruz. Uygulamaya sokul
mamış olan tedbirlerin de, çok kısa zamanda uygulanacağını göreceksiniz. 

Bu düşünceler içerisinde Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. —Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Gümüşhane ilinin sorunları ile alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Gümüş
hane'deki incelemelerinin sonuçları konusunda, Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan'ı 
davet ediyorum. 

Buyurun efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

LÜTFt DOĞAN (Gümüşhane) — Saym Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muh
terem üyeleri; sözlerime başlamadan önce, hepinize saygılarımı sunuyorum, 

Bir müddet önce Gümüşhane tlimizi ziyaret ettim ve orada birtakım izlenimler edindim; 
bu intibalarıni yüksek huzurunuza iletmeyi bir vazife saydım. 

Gündem dışı konuşmama imkân verdiği için Sayın Başkanı, dinlemek lütfunda bulundu
ğunuz için, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini tekrar hürmetlerimle selamlıyorum. 

Efendim, Türkiyemizih bu kadar büyük meseleleri varken ve bir hitabede bütününü ele 
alıp, bir derdi dile getirmek gerekirken, sadece Gümüşhanemiz hakkında konuşmamın, oranın 
bir kısım ihtiyaçlarını siz değerli üyelerin ıttılaına sunmamın zaruretini şu şekilde arz ediyo
rum : Burada hemen, "Acaba, önce bir ferdi yetiştirelim, onun ihtiyaçlarını karşılayalım da 
ondan sonra cemiyetin ihtiyaçlarını mı karşılayalım?" yoksa "Önce cemiyetin ihtiyaçlarını kar
şılayalım da sonra ferdin ihtiyaçlarını mı karşılayalım?" meselesi hatıra geliyor. Buradan arz 
etmek istediğim nokta şudur : Elbette Türkiyemiz bir bütündür; ama, bu bütün içerisinde bir
takım illerimizin ihtiyaçlarım da, Yüksek Meclisimizin değerli üyelerinin bilmesinde zaruret 
yardır diye mütalaa ediyorum. 

Şunu arz etmek isterim : Gümüşhanemiz, diğer birçok illerimiz gibi, ihtiyaçları çok olan 
bir beldemizdir. Ancak, özetle, bu ihtiyaçları, gördüğüm durumları,Yüksek Heyetinize üç grupta 
arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, Gümüşhanemizde hâlâ, ne devlet yolu, ne de köy yollarımızın ihti
yaçları tamamıyla karşılanmıştır. Hakikaten, bugüne kadar birçok hizmet yapılmıştır; ancak, 
esefle ifade edeyim ki, şu andaki durum, henüz, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. 

Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum : Gümüşhanemizle, Erzincanımızı birbirine bağla
yan devlet yolu arasında bulunan, Gümüşhane ile, Köse İlçesi arasındaki Kösedağı'ndan geçen 
yol, bugüne kadar maalesef ele alınamamış, gereği gibi ıslah edilememiştir. 

Yüksek Heyetinize, bir fikir arz etmek üzere, şu örneği üzülerek vermek istiyorum : 1915 
sonrasında, Birinci Cihan Harbinin felaketli günlerinde, maalesef, Ruslar tarafından düzen-
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lenen yol üzerine hâlâ fevkalade bir şey ilave edilememiştir; halbuki aradan şu kadar yıl geçti. 
Eğer, her yıl bir kilometrelik yolumuzu ıslah edebilseydik, bugün, diğer illerimizdeki yolları
mız gibi, gerektiği şekilde istifade edilebilen bir yolumuz olurdu. Bu yapılamamış. Onun için, 
Hükümetimize ve değerli Hükümet üyelerine bu konu üzerine yeterince eğilmelerini ve bu yol
ların ıslahı cihetine gitmelerini arz etmek istiyorum. Bir - iki yol daha var, onlardan da bahse
deceğim; ancak,vaktinizi israf etmemek için,sizlerin müsamahanızla, ilgili bakanlarımızı ziya
ret edip, detayını onlara arz edeceğim. 

Bir müddet önce, Diyarbakırlı değerli bir arkadaşımla birlikte Gümüşhanemizin Kürtün 
İlçesi ve o yöredeki köyleri geziyorduk... Bu değerli ilim adamı arkadaşımızın, bu naçiz arka
daşınıza "Ben Diyarbakırlıyım; ama.Türkiyemizde böyle yerlerin bulunacağını hiç düşüneme
miştim. Gözlerime inanmak istemiyorum" gibi sözlerle hayretini ifade etmiştir. Bu sözlerle, 
Yüksek Heyetinize, o yöreyle, o yörenin köy yollarıyla ilgili olarak bir maruzatta bulunduğu
mu tahmin ediyorum. 

Filhakika, hizmetler yapılmıştır; ama, henüz ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Onun için, 
bu konu üzerinde durdum. 

İkinci bir maruzatım da şudur : Gümüşhanemizde -elbette buna benzer illerimiz vardır- ik
tisadî durum, oldukça zayıftır, çok ilginç derecededir. Bu konu üzerinde durulmasına ihtiyaç vardır. 
Aslında, yörenin coğrafî şartları gerçekten çok çetindir, serttir, haşindir; ama, ele alındığı takdir
de, küçük ölçekli işletmeler yapılabilir, kurulabilir ve yer yer daha büyükleri de yapılabilir. Mese
la, Erzurumumuzda bir şeker fabrikamız vardır, keza Erzincanlınızda bir şeker fabrikamız var
dır. Gerek Kelkit ve gerekse Bayburt'tan, bu fabrikalarımıza şeker pancarı taşınmaktadır. Hal
buki, Kelkitimize bu şeker fabrikası kurulduğu takdirde -ki, iktisadî yönünü ben o kadar ölçe
mem, onu ancak uzmanlarından öğrenmek gerekir- Kelkit ve Bayburt ovaları, böyle bir fabrika
yı mükemmel bir şekilde karşılayacak durumdadır; bundan yeterince istifade edilir, iktisadî yön
den de ülkemizde bir kalkınma olabilir. Bütün bunların yanında, ayrıca, besicilik de yapılabilir. 
Bütün bunların, memleketimiz iktisadına oldukça fayda sağlayabileceği kanaatindeyim. 

Böyle çalışmaların mevcut olmaması neticesi, birtakım sıkıntılar meydana gelmiştir. Üzü
lerek, bir misal olsun diye arz ediyorum : Gümüşhanemizde muvakkat işçiler çalıştırılmakta
dır. Sonbahar geldiğinde, bunların görevi, haliyle nihayete eriyor; bilahara, ilkbaharda işe alı
nıyorlar. Memleketimizdeki iktisadî durumun iç açıcı olmaması sebebiyle, Gümüşhane'de 386 
kadar muvakkat işçimiz görevden çıkarılmıştır; ama, tekrar ilkbaharda işe alınacaktır. Bu, o 
kadar önemli bir sayı değil; ama, bunların işe alınamaması -ki, eğer tespit ettiğim doğru ise, 
sadece elli kadar vatandaşımıza iş verme imkânının doğduğu bana intikal ettirilmiştir, ilgili 
bakanımız tetkik buyurur, inşallah hepsine iş imkânı verirler- bu kadar işçimizin bile işe gire
memiş olması, memleketimizde büyük bir sıkıntı meydana getirmektedir. Takdir buyurursu
nuz ki, bu iktisadî durumun iyi olmaması neticesinden doğmaktadır. Halbuki, yatırımlar olsa, 
gerek bu işçilerimiz, gerekse diğer birçok işçimiz kendilerine iş ve çalışma imkânı bulacaklar
dır. Bu konularla da ilgilenilmesini, ilgili bakanlarımızdan istirham ediyorum. 

Efendim, Gümüşhanemizin coğrafî durumunun, sert, hırçın ve haşin olduğunu arz ettim. 
Devlet, bu bölgemizde, yani bu ilimizde şu imkânları temin edebilirse, memleketimize de bü
yük hizmet yapılmış olur : Eğitim bakımından, Gümüşhanemiz çok elverişlidir. Değerli Millî 
Eğitim Bakanımızın, 18 ilimizde, 18 yeni üniversitemizin kurulacağı müjdesini vermesinden 
büyük bir memnuniyet duydum. 
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Gümüşhanemizde daha önce bir öğretmen okulu vardı; ama, şimdi bir yüksek öğretmen 
okulu veya Karadeniz Üniversitesine bağlı bir eğitim fakültesi kurulabilirse; keza, değerli arka
daşım, hemşerim Sayın Gltan Sungurlu'nun delaletleriyle bir Adalet Lisesi kurulmuştu, bu
nun yüksek kısmı da kurulabilirse; keza gene Karadeniz Üniversitesine bağlı olarak bir ilahiyat 
fakültesi kurulabilirse, bu yöremiz için çok iyi olur. Çünkü, bu yöremiz, dört - beş tane yük
sekokul ve fakülteyi barındırabilir. Bu eğitim kuruluşlarının, müesseselerinin buraya münasip 
görülmesi ise, memleketimizde fevkalade bir canlılık, bir hareket meydana getirecektir. 

Özet olarak bu üç noktayı yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyorum, daha teferruatlı 
bilgiyi ilgili bakanlıklarımıza arz edeceğimi beyan ederek sözlerimi şu noktayla bitirmek isti
yorum : 

Sayın üyeler, değerli milletvekilleri, şu, cennet gibi güzel olan yurdumuzu mamur hale ge
tirmek, bu ülkenin değerli insanlarının eliyle olacaktır. Gerek Gümüşhanemizde, gerek diğer 
73 ilimizin her birinde, insanımızı, bir yandan, bilgi seviyesini yükseltmeye teşvik etmeliyiz, 
diğer candan da -bu topraklar bizim insanımızı çok daha iyi besleyecek ve bu insanların birkaç 
misli sayıdaki insanı besleyecek bir zenginlikte olduğuna göre- bilgili bir şekilde verimli çalış
ma elde etmeye, bilgi ufkunu yükseltmeye teşvik etmeliyiz. Takdir edersiniz ki, dünyada en 
güzel zenginlik, insan zenginliğidir. Cenabı Hak, bu imkânı bize vermiştir; yeter ki, biz, insa
nımızı, insan yapısına, insanın şerefinle uygun bir şekilde, hem eğitim yönüyle, ilim yönüyle, 
hem iktisadî yönden, hem de insanın yüksek şerefi yönünden değerlendirelim, kıymetlendire
lim. Az önce,-kıymetli bir uzman arkadaşımız, memleketimizin iktisadı hakkında bilgi verdi; 
şahsen çok istifade ettim. Şunu arz etmek istiyorum : Biz, insanımızı iyi yetiştirdiğimiz takdir
de, iktisadî durum iyileştirecektir; bana göre, Türkiye'mizi, başka ülkeler, iyilikte kendilerine 
örnek bileceklerdir. 

Sözlerimi şöyle bir cümleyle noktalamak istiyorum : t ki büyük nimet vardır ki, insanların 
çoğu bunu kullanmakta aldanmaktadır; birincisi, sağlık, sıhhat; ikincisi, boş vakit. Allah'a 
çok şükür, insanımız iyidir, sağlıklıdır, boş vakti de vardır; ama, bu nimetlerin kadrini bilelim, 
aklanmayalım. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize şükranlarımı arz ediyor ve Sayın Başka
nıma da, müsamahasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

3. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlara ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı 

BAŞKAN — Akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlar konusunda gündem dışı konuşma 
yapmak üzere, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler'i davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz 

işbaşına geldiğinden bu yana 5 ay 22 gün geçmiştir. Zaman zaman bizlere cevap vermek üzere 
çıkan sayın bakanlar bu süreleri şaşırdıkları için, özellikle günüyle ifade ediyorum. Bu süre 
zarfında, mevcut İktidarımız, 18 Kasım 1991 tarihinde -onu biz yaptık, bizim İktidarımız dö
neminde yapıldı, o arasatta kaldı, onu söylemiyorum- bir zam yapmıştı; aradan bir ay geçti, 
18 Aralık 1991 tarihinde, akaryakıt fiyatlarına ortalama yüzde 26 oranında değişen zam yaptı; 
daha sonra, 11 Nisan 1992 tarihinde yüzde 5'Iik bir zam yaptı ve nihayet 9 Mayıs 1992 tari-
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hinde, cumartesi günü, yine yüzde 5'Iik bir zamla akaryakıt fiyatları değiştirildi. 
Aslında, kümülatif olarak, üst üste koyar ve hesaplarsak, yüzde 40'a varan bir zam, bir 

fiyat değiştirme hareketi, 5 ay 22 gün zarfında, akaryakıt politikasında görülüyor. Diğer bir 
deyişle, Hükümet, iktidarları döneminde, her iki ayda bir, akaryakıt fiyatlarını değiştirmiş oluyor. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bu arada, meseleye şöyle bakmak da mümkün : Seçimlerden 
önce Ankara'da 3 430 lira olan süper benzin, bugün 4 874 lira; normal benzin 3 070 lira iken, 
bugün 4 251 lira; motorin 2 320 lira iken, bugün 3 405 liradır. 5 ay 22 gün öncesiyle mukayese 
ettiğimiz zaman, Hükümet, benzin ve motorin fiyatlarının litresinde, hemen hemen 1 200 lira
lık bir ilave zammı gerçekleştirmiş bulunuyor. Oysaki, İktidarın özellikle DYP kanadı, seçim
lerden önce, yani muhalefet partisiykeri, seçim meydanlarında, Mecliste bu kürsüde, televiz- .. 
yon ekranında akaryakıtla ilgili olarak milletimize daima değişik bir mesaj veriyordu. İzniniz 
olursa, bu kürsüden verilen ve o zaman DYP'yi bağlayan, DYP'nin Grup Başkanvekili olan 
bir arkadaşın, 7 Mayıs 1991 Tarihli bir beyanını sizlere okumak istiyorum. 

Değerli arkadaşımız o gün Mecliste şöyle diyor : "Amerika'da 1 galon benzini 1 dolar 
küsur sente satıyorlar. 1 galonu 4 litre olarak kabul edersek, Amerika'da benzinin litresi 1 000 
lira. Avrupa'da hiçbir ülkede akaryakıt üzerinden yüzde 50 vergi alınmadığı halde, bizde, akar
yakıt üzerinden alınan vergi yüzde 100'e yakın olmaktadır. Benim vatandaşımdan bu kadar 
fazla vergi almaya hakkınız var mı? Petrolün rafineri çıkışına bakarsanız, fiyatı 601 lira bile 
olmayan benzinin hesabını bilenler bu kürsüye getirsin, münakaşasını bu kürsüden yapalım. 
Rafineri çıkışı 601 lira bile olmayan benzini 2 600 liraya sattığınız zaman, bunun altında vatan
daş ezilir, buna hakkınız yoktur." 

Tabiî, bu sözleri sarf eden siyasî partinin, iktidara gelince ne yapması lazım? Normal ola
rak, akaryakıt üzerindeki vergileri hafifletmesi lazım. Hafifletmek bir tarafa, vergileri artırıcı 
kararnameler görüyoruz. Balanız, işte 21 Aralık 1991 tarihli Resmî Gazete... Bu, belki Türki
ye'nin en zevksiz basılan gazetesidir; ama, en doğru yazan gazetesidir; burada yalan olmaz; 
Hükümetin bir kararnamesi var burada... Hükümet, oturuyor, eskiden, bizim size devrettiği
miz Türkiye'de, süper benzinden yüzde 10 Destekleme Fiyat İstikrar Fonu alınırken, bunu yüzde 
41,25'e çıkarıyor. Oranı dört kat artırıyor; normal benzinden yüzde 10 DFİF alınırken, bunu 

/ yüzde 40,25'e çıkarıyor; gazyağı ve motorinden yüzde 5 DFİF alınırken, bunu yüzde 21'e çıka
rıyor; diğer petrol ürünlerinden yüzde 5 DFİF alınırken, bunu da yüzde 15'e çıkarıyor. 

Değerli arkadaşlarım, son yapılan zam yüzde 5'tir diye, belki çıkılıp müdafaa edilecektir; 
ama, şunu söyleyeyim, solventlerde yüzde 15'Ieri geçen zamlar yaptınız. Solventlere yaptığınız 
bu zamlar, bir iki ay sonra birçok malın girdisine ilave edilecek ve fiyatları yükseltecektir. 

Bu mantıkla giderseniz, enflasyon hesaplarınızı tutturamazsınız. Bu tarihten sonra yap
manız icap eden şey, petrol fiyatlarını yeniden artırmak değil, bu yükselttiğiniz vergi ve fon 
oranlarını aşağıya çekmektir. Hükümetin yetkisi var; Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 15 | 
aşağıya çekebilirsiniz. Bizim zamanımızdan beri benzinlerden yüzde 85, motorinden yüzde 70 j 
Akaryakıt Tüketim Vergisi alınıyor; bu Hükümet de değiştirmedi. Yüzde 15 artırma veya ek- I 
siltmeye yetkilisiniz, bu vergiyi aşağıya çekebileceğiniz gibi, bu fonu da aşağıya çekebilirsiniz; •. 
ayrıca bir de yüzde 41 fon alınmaz. ı 

Değerli milletvekilleri, hampetrol rafineriye girdiği zaman, ton başına 30 dolar, Toplu Ko-
nut Fonu alınır; ayrıca, yine rafinerinin içerisinde yüzde 5 ulaştırma altyapı resmi alınır; ayrı
ca, yüzde 5 Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu alınır; benzinlerde yüzde 41,5 Destekleme Fiyat ! 
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istikrar Fonu alınır, yüzde 85 Akaryakıt Tüketim Vergisi alınır, bir de en sonra satışta yüzde 
13 Katma Değer Vergisi alınır. 

Görüldüğü gibi, petrolün üzerine lüzumundan fazla vergi binmiş vaziyette. Biz, İktidarı
mız döneminde bu vergilerin belli bir seviyede tutulması için büyük çaba ve gayret sarfediyorduk. 

* Şu anda dünya piyasasında benzin fiyatları yükseliyor; ama, petrol fiyatlarında yükselme 
yok; kasım ayında 17 dolardı, şimdi 19 dolar. Körfez krizinin en kritik günlerinde, petrolün 
varilinin 20 dolardan 42 dolara çıktığı günlerde, Türkiye, 1990 yılında, bir yıl içerisinde, akar
yakıt fiyatıni, özellikle motorin fiyatını yüzde 59 oranında artırmıştır; siz daha beş aylık Hü
kümet iken.yüzde. 40'ı tuttunuz. "Her aybaşında zam yapacağız" diyorsunuz, zammı da cu
martesi günleri yapıyorsunuz. Böyle, ilan ede ede, akaryakıt zammı yapılmaz. Siz, zam yap
mayı bile bilmiyorsunuz! Bakın, stokçuluğu teşvik edersiniz. Karaborsa yapmak isteyen insan
ları, stok yapmak isteyen insanları teşvik edersiniz. Herkes, ilk cumartesi günü gider, depoları
nı, tankerlerini doldurur, akaryakıt üzerinden bir gecede yüzde 5 kazanır; haksız kazanca se
bep olursunuz. Şimdi, ilan ediyorsunuz, "her ay yüzde 5 zam yapacağız, onu da ilk cumartesi 
günü yapacağız" diyorsunuz. Bu şekilde meseleyi götüremezsiniz; sıkıntıya girer ve asıl stok
çuluk yapmak isteyen insanları teşvik etmiş olursunuz. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Doğru Yol Partili arkadaşlarımızın, seçimlerden evvel ver
dikleri beyanların ezikliği altında kaldıklarını ve bugün bu beyanlarıyla çelişir bir icraat içeri
sinde olduklarını açık ve net bir şekilde görmek mümkündür,:."İşsiz misiniz, düşün peşimize; 
aşınız mı yok, düşün peşimize. Mazotu 700 liradan üretiyorlar, 2 000 liradan satıyorlar. Bu 
Hükümet insafsızdır; çiftçinin sofrasına el uzatmakta, onun bir dilim ekmeğini almaktadır; 
nakliyeciyi perişan etmektedir" diyordunuz; geldiğinizden bu yana 5 ayda motorinin fiyatını 
litrede 1 200 lira birden artırdınız! (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, iktidarlar, verdikleri vaatlerle, seçmenlerle, bir ahitleşmeye girerler, 
bir akit oluşur. Şu anda, iktidar olarak, verdiğiniz ahitleri tuttuğunuz, akitlerinize sadık kaldı
ğınız, seçmeni sükûtu hayale uğratmadığınız kanaatinde misiniz? Seçmen, "ben seçimde ara
bamın deposunu 100 bin liraya dolduruyordum, şimdi 160 bin liraya dolduruyorum. Senin yüzde 
40 hesabını falan bilmem, bana göre yüzde 60 arttı" diyor. ' ; " •' . 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O seçmen, ANAP'Iı herhalde! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Doğrudur, doğrudur... Bakınız, siz de araba kul

lanıyorsunuz sayın milletvekili; hesabınızı yapın. Hesaplar burada, Resmî Gazeteler burada, 
tutanak dergileri de burada... 

Vaatlerinizi tutunuz. Türkiye'de, akaryakıt üzerinden bu kadar vergi almaya hakkınız yok; 
bu, sizi ve memleketi sıkıntıya götürür. 

Bakın, her türlü siyasî mülahazanın ötesinde şunu söylüyorum : Cevap verecek Sayın Ba
kan, lütfen rakamları istetsin, baksın. İşte burada... Aralık ayında Türkiye'nin Akaryakıt Tü
ketim Vergisi tahsilatı 411 milyar lira iken, ocak ayında 171 milyar liraya düşmüş. 

Bir koyundan iki post çıkarmaya.kalkarsanız, fiyatları bu noktaya getirirseniz, kaçağı teş
vik edersiniz. Türkiye'de bir kaçak akaryakıt tüketimi sözkonusudur ve tüketim, Türkiye'nin 
ciddî vergi .kayıplarına yol açmaktadır. 

Kaçakçılıkla ilgili bundan evvelki konuşmama cevap veren Sayın Bakan dedi ki, "Sayın 
Keçeciler, bu bir hudut ticaretidir." 
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Şaşırmayın! Bakın, hudut ticareti meşru bir iştir; hükümetin garantisi altında ve kanunla
ra göre yapılan bir iştir. Hudut ticareti yapan kişi, gider, karşı ülkeden malı alır, getirir, vergisi
ni de öder. Bizim bahsettiğimiz, kaçakçılığın kendisidir; devletin, gümrükçünün haberi olma
dan Türkiye hudutlarından tankerlerle veya tanklarla giren akaryakıttır ve bu akaryakıt sebe
biyle, Türkiye'nin aralık ayındaki tüketimine göre ocak ayındaki tüketimi motorinde 200 bin 
ton noksandır. Aşağıya gidiyoruz... Akaryakıt sektörünün, petrol sektörünün bel okunu kır
maya doğru gidiyorsunuz. Size söyleyeyim; kırdığınız zaman, yedi sekiz ay geçmeden yine akar
yakıt kuyrukları başlar, yokluklar başlar, sıkıntılar başlar ve bu işi toparlamak için milletin 
çok büyük fedakârlık yapması icap eder. 

Sorumlu bir muhalefet mensubu olarak, İktidarımızı, Hükümetimizi ikaz ediyorum. Bunları 
iyiniyetle söylemeye, ifade etmeye çalıştım. Eğer, muhalefet sıralarındayken söylediğiniz vaat
leri tutmazsanız, belki TRT almıyor, gazeteler yeterince yazmıyor ama, Anadolu'nun her kö
şesine gider, sizi şikâyet ederiz, her köşesinde sizin bu tavrınızı anlatırız. 

TRT, son akaryakıt zamlarıyla ilgili haberleri verirken, benzini, süper benzini veriyor; ama, 
motorini tabloda göstermiyor. Allah Allah! Yeni bir moda... Eskiden, biz zam yaptığımızda, 
sürmanşet "Keçeciler, bu ne hesap!" diye başlık atan gazetelerde haber yok, TRT ise, tabloyu 
eksik veriyor! 

Bakınız arkadaşlar, TRT, bir iktidarı ayakta tutmaya gücü yeten bir kuruluş olsaydı, biz 
bugün o sıralarda otururduk. Bizden ibret alın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
TRT'nin sizi ayakta tutmaya gücü yetmez; yanlışın ve yalanın üzerine iktidar olunmaz, politi
ka yapılmaz. Lütfen vaatlerinizi tutunuz, sözlerinize sadık kalınız ve vaadinizden dışarı çık-
mayınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP şıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Şerif 

Ercan. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye

leri; petrol ürünlerinin fiyat artışıyla ilgili olarak gündem dışı söz alan Sayın Keçeciler'e, yal
nızca bu konuda Hükümetimizin görüşlerini siz sayın milletvekillerinin huzurunda arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Keçeciler, bu konuşmalarında sınır ticaretine de yer verdiler; ancak, daha önceki 
cevabımız tutanaklarda bulunduğu için, bunun üzerinde durmak istemiyorum. 

Ayrıca, TRT'nin desteğinden söz edildi. 
Biz, TRT'nin desteğine güvenerek iktidar olmadık ve gücümüzü de TRT'den almıyoruz. 

Bunu da antrparantez belirtmek istiyorum. 
İLHAN KAYA (İzmir) —Adaletli yapın o zaman, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Petrol ürünlerinin satış fiyatları... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Bakan, siz konuşunca TRT almaya başladı. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim lütfen. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Bakan, siz konuşmaya başlayınca, TRT almaya 

başladı. 
\ 

— 19 — 



T.B.M.M. B î 75 12 . 5 . 1992 O : 1 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Petrol ürünlerinin satış fiyatları, 
23.6.1989 tarih ve 89/14264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, rafineri ve dağıtım şir
ketleri tarafından tespit edilmektedir. 

Rafineri şirketleri, hampetrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki değişikliklere göre, mali
yetlerde meydana gelen artışları dikkate alarak, rafineri satış fiyatlarını belirlemektedirler. Dünya 
piyasalarında, hampetrol fiyatlarında meydana gelen artışa ilaveten, dolar kurundaki yükse
lişler de, rafineri şirketlerini zararlı çalışır hale getirmiş ve bunun neticesinde, 9.5.1992 tarihin
de, petrol ürünü fiyatları, rafineri şirketleri tarafından yeniden tespit edilmiştir. Bu tespitte ar
tış oranları düşük tutulduğundan, rafineri şirketlerinin zararları tam olarak giderilememiş ve 
ton başına 22 ila 23 Amerikan Doları olan zararları ancak 15 Amerikan Doları civarına inmiştir. 

Petrol ürünleri fiyatlarının yeniden tespit edildiği 19.12.1991 tarihinden, 9.5.1992 tarihine 
kadar, dolar kuru artışı yüzde 31,64 olduğu halde, fiyatlar sadece 11.4.1992'de yüzde 5 ve 9.5.1992 
tarihinde de yüzde 5 olmak üzere, iki defada, kümülatif olarak yüzde 10.5 civarında artırılmış
tır. Dolar kuru değişikliğinin çok altında kalan fiyat artışları, rafinerileri zararina çalışmaktan 
kurtaramamıştır. 

Bir misal olması bakımından, Ankara perakende satış fiyatları ve dolar kuru değişiklikle
rini şöylece arz ediyorum : Süper benzinin litresi, 19.12.1991 tarihinde -dikkatinizi çekerim-
4 343 lira iken, 11.4.1992 tarihinde 4 558 lira olmuştur; artış oranı yüzde 4,95'tir. 9.5.1992 tari
hinde de, süper benzinin litre fiyatı 4 784 lira olarak belirlenmiştir; artış oranı ise, yüzde 4,96'dır. 

Normal benzinin litresi, 19.12.1991 tarihinde 3 859 lira iken, 11.4.1992 tarihinde 4 052 lira 
olmuş; artış oranı yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 9.5.1992 tarihinde de, 4 251 lira olarak litre 
fiyatı belirlenen normal benzindeki fiyat artış oranı yüzde 4,91 olmuştur. 

Gazyağıntn litresi, 19.12.1991 tarihinde 3 178 lira iken, 11.4.1992 tarihinde 3 335 lira, 9.5.1992 
tarihinde ise 3 500 lira olmuştur; artış oranları sırası ile yüzde 4,94 ve yüzde 4,95'tir. 

Motorinin litresi, 19.12.1991 tarihinde 3 092 lira iken... , 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Aralıkta ne kadar Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — 11.4.1992 tarihinde 3 246 lira olmuş, 

9.5.1992 tarihinde de 3 405 liraya yükselmiştir. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Motorinin fiyatını düşürecektiniz Sayın Bakan!.. 
DEVLET BAKANI ŞERlF ERCAN (Devamla) — ...Artış oranlan, yüzde 4,98 ve yüzde 

4,90'dır. 
6 No. lu fuel oili örnek olarak veriyorum : 19.12.1991 tarihinde 905 lira olan fuel oil, 

11.4.1992 tarihinde 950 liraya, 9.5.1992 tarihinde de 993 liraya yükselmiştir ve artış oranlan 
yine yüzde 4,97 ve 4,53'tür. 

12 kilogramlık tüp gazın fiyatını da bilgilerinize sunuyorum. 19.12.1991 tarihinde 33 bin 
liradır. 11.4.1992 tarihinde 35 bin liraya, 9.5.1992 tarihinde ise 37 500 liraya yükselmiştir. Yine, 
artış oranları sırasıyla yüzde 6,06 ve 7,14'tür. 

Serbest piyasa ekonomisi esasını öteden beri savunmakta olan sayın muhalefetin, yasa ge
reği, kur artışına uyum sağlamak için yapılan bu artışları eleştirmesi, bizce tenakuzdan başka 
bir şey değildir. 

Keyfiyeti, Yüce Meclisin sayın üyelerinin takdirlerine saygılarımla arz ediyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
4. — Bosna - Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammed Cengiç'in, Bosna - Hersek'te yaşanan 

olaylara, süren savaş ve katliama ilişkin açıklamast 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizde misafir olarak bulunan Bosna - Hersek Baş

bakan Yardımcısı Sayın Muhammed Cengiç, Yüksek Heyetinize hitap etmek istemektedir. 
Kendilerini, kürsüden Yüce Meclise hitap etmek üzere davet edebilmem için, oylarınıza 

başvurmam gerekmektedir. 
Sayın Cengiç'in Meclis kürsüsünden Yüksek Heyetinize hitabını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bosna - Hersek Başbakan Yardımcısı Sa
yın Muhammed Cengiç'i kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Cengiç. (Alkışlar) 
BOSNA - HERSEK BAŞBAKAN YARDIMCISI MUHAMMED CENGİÇ — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Bosna - Hersek Cumhuriyetinden, Türkiye'ye gelip, Türkiye Parla
mentosunun değerli milletvekillerine, şu anda Bosna - Hersek'te yaşanan durumu arz etme 
imkânı bulduğum için çok mutluyum. Bosna - Hersek'te bu kadar vahim bir durum olmasay
dı, 125 sene sonra Türk Parlamentosunda sizlere hitap imkânını bulan ilk Bosna - Hersek'li 
olmaktan büyük memnuniyet duyacaktım. Ancak, şu anda Bosna - Hersek'te yaşanan durum 
ve katliama uğrayan halkımın durumu yüzünden kendimi çok üzüntülü hissediyorum. 

Amerika ve Avrupa, Bosna - Hersek'i tanıdığı günden itibaren ülkemizde savaş başlamış
tır. Dünya tarihinin bugüne kadar gördüğü en anlamsız ve vahşi savaş sürmektedir. Yaşama
mız için gereken bütün binaları yıkıyorlar, hastaneleri yıkıyorlar, okulları yıkıyorlar, mabetleri 
yıkıyorlar, fabrikaları yıkıyorlar; yaşamamız için gereken her şeyi yıkıyorlar; kendi ırkdaşları-
nın da istifade ettikleri tesisleri yıkıyorlar. Çünkü, biliyorsunuz, Bosna - Hersek'te, Müslü
manların yanında Sırplar ve Hırvatlar da yaşamaktadırlar. 

Müslüman halk, Bosna - Hersek'te, Sırplarla ve Hırvatlarla barış içinde yaşamayı arzu 
etmektedir. İnsanî yaklaşım Üzerine, demokratik ilişkiler içerisinde, bütün bu etnik gruplarla 
beraber yaşamak arzusundayız. Ancak, Sırpların bir kesimi ve Federal Ordunun desteğine sa
hip çeteler, bunu kesinlikle arzu etmemektedirler. Müslüman ahalinin kökünü kazımak için 
yola çıkmış durumdalar ve bununla bağlantılı olarak, kadınları, yaşlıları ve çocukları da katle
diyorlar. Bosna - Hersek'te, onbinlerce katliama uğramış kişi olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Yaralılarımız, maalesef, her türlü doktor ve tıbbî imkândan yoksun bir şekilde, bodrumlarda 
veya ormanlarda saklanmaktadırlar; zira, hastanelere geldikleri takdirde, kendileri, buradan 
alınarak katliama uğramaktadırlar. 

Şu anda 500 bin dahilî mültecimiz mevcuttur. Bunların çok büyük bir kısmı, bir daha 
evlerine dönemeyeceklerdir. Çünkü, terk ettikleri evler, yakılmış veya yıkılmış durumdalar. 

Biraz evvel Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığından bir faks aldım. Bu faksa göre, doğum 
şehrim olan Foça'da Müslümanlar, arabaların arkasına bağlanıp, ölene kadar şehrin içinde gez
dirilmektedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kahrolsun Avrupa!.. 
BOSNA- HERSEK BAŞBAKAN YARDIMCISI MUHAMMED CENGİÇ (Devamla) — 

Çocuklarının gözü önünde anneler tecavüze uğramaktadırlar. Şehrin merkezinde bulunan en 
büyük hastanedeki yaralılar, sistemli bir şekilde, her gün parti parti katliama uğramaktadırlar. 
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Müslüman ileri gelenlerinden 400 kişi, şu anda gözetim altında tutulmaktadır. Bosna - Her
sek'te ve özellikle Bosna - Hersek'in Sırbistan'a yakın şehirlerinde yaşanan vahşet, bugüne ka
dar insanlık tarihinin hiç görmediği bir vahşettir. 

Sırplar tarafından muhasara edildikleri için, Müslümanların göçe zorlandığı şehirdeki ahali, 
şu anda gerçek nüfusu 10 bin olan şehirlerde muhacir olarak yaşamaktadırlar ve bu şehirlerin 
nüfusu, 50 -60 bin kadar yükselmiştir. Diğer şehirlerden bu şehirlere gıda ve ilaç yardımı yapıl
ması mümkün olamamaktadır. Açlık ve salgın hastalıklardan ölüme terk edilmiş durumdadır
lar. ölülerin büyük kısmının defnedilmesine imkân verilmemektedir. On önbeş gün, defnetme 
imkânı bulamadığımız ölülerimiz mevcuttur. Müsaade ettikleri defin imkânları ise, sadece, bu
lundukları evin bahçesine defnetmek şeklindedir. 

Hür dünya, bununla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı takdirde, Bosna - Hersek'-
teki Müslüman ahalinin çok büyük bir kısmı açlıktan ölme durumuyla karşı karşıyadır. Şu 
anda gıda maddeleri yönünden çok yetersiz durumdayız. Bu maddelerin buralara ulaştırılma 
imkânı da henüz yoktur. Amerika'dan ve Fransa'dan gelen cüzî bir yardım dışında, uluslarara
sı hiçbir ülke veya kuruluş, yardım elini uzatmamıştır. Bosna - Hersek'in başkenti olan Saraye
vo şehri, şu anda fiilen yüzde 50 yıkılmış durumdadır. Diğer ifade edilen bütün merkezler, ban
kalar, hastaneler, okullar, fakülteler, fabrikalar, elektrik üretim merkezleri, hepsi tahrip edil
miş durumdadır, insanî yardım sağlayan ve bütün yaşayanlara -orada yaşayan etnik gruplara-
yardım eli uzatan Kızılhaç merkezi de tahrip edilmiştir. 

Batı Avrupa'nın, Bosna - Hersek'te böyle bir şeyin olmasına müsaade etmeyeceği kanaa
tindeydik; bu dönemin artık bittiğini, tarihe gömüldüğünü ümit ediyorduk. Avrupa Toplulu
ğunun ve Birleşmiş Milletlerin aldığı bütün tedbirler, bırakınız başka bir şeyi, sadece insanla
rın canlarını kurtarmalarına bile yetmemektedir. Sarayevo'nun bir kesiminden diğer kesimine 
geçilmesi bile şu anda mümkün değildir. Yaşlı ve bakıma muhtaç anne ve babalarına ulaşmak 
imkânı bulamadıkları için -çocukları ulaşamadıkları için- bu ebeveynler, bakımsızlıktan ölme 
durumundadırlar ve çoğu da ölmüştür. 

Ben, Bosna - Hersek Cumhuriyetini temsilen Türkiye Hükümetini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ve Türk kamuoyunu, Bosna - Hersek'te yaşanan dramdan haberdar etmek için gö
revlendirildim. Boşnakların gözü, Türkiye'nin üzerindedir. Biz, Türkiye'nin, Sırbistan ile sa
vaşa girmesini kesinlikle arzu etmiyoruz; ama, bizi korumasını arzu ediyoruz. Hangi ülkeyle 
olursa olsun, bir araya gelip, bizi kurtarmak için bir şeyler yapmanızı talep ediyoruz. Çok kısa 
vadede bu tip bir girişimde bulunulmazsa, ne Bosna'nın, ne de Boşnakların kurtarılması müm
kün olamayacaktır. 

Bu kısa dönemde, 28 cami fiilen tahrip edilmiş durumdadır. Bunlar oradaki en önemli 
simgeler, 450 - 500 senelik eserlerdir. 

Bosna - Hersek'i ve Sarayevo'yu belirten bütün önemli objeler yıkılmıştır. Kendimizi mu
hafaza etmek ve kollamak için hiçbir imkânımız mevcut değildir. Çünkü, Müslümanlar, Hır-
vatlarla ve Sırplarla beraber, çok karmaşık bir şekilde ve içice yaşamaktadır. Herhangi bir mu
kavemet teşkilatı kurma imkanımız yoktur. Çünkü, Federal Ordu bu organizasyona ve güce 
sahiptir ve buna müsaade etmemektedir. 

Sarayevo şehrinin savunmasında yerel milis güçlerinin içinde Müslümanların yanı sıra, Hır
vatlar ve Sarayevo'yu muhafaza etmek isteyen Sırplar da mevcuttur; ama, bu savunmayı yap
mak isteyen kişiler de, silahlan ve cephaneleri olmadığı için, bunu gerçekleştiremiyor durumdalar. 
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Fiilen, Sırbistan'dan bir sürü silahlı birlik, Bosna - Hersek'e intikal etmiş durumdalar. 
Öte yandan, Sırbistan Hükümeti, kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmemektedir. Yakın zaman
da, Federal Ordudaki bazı generallerin görevden alındığını zannediyorum, duymuşsunuzdur; 
fakat, bu generaller, fiilen görevlerinin başındadırlar ve Müslümanları yok edinceye kadar mü
cadelelerini sürdürme kararlılığındadırlar. 

Değerli milletvekilleri, onun için tekrar size yönetiyorum : Türk Hükümetinin.orada etkili 
olacak girişimlerde bulunmasını ve oradaki Müslüman halkı korumak için önlem almasını ta
lep ediyoruz. Türk Hükümetinin bugüne kadar yapmış olduğu girişimlere huzurunuzda teşek
kür ediyorum. Gerçekten, diplomatik alanda Türk Hükümeti fevkalade mesafeler kat etmiş
tir. Türk Hükümeti bu önlemleri almasaydı, muhakkak çok daha büyük çapta bir vahşet yaşa
nacaktı. Ancak, bundan sonraki dönemde bizim için en büyük sorun, hayatta kalabilmektir. 

Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, sadece, gelip Müslümanları koruması için çağrıda 
bulunmuyorum; Türkiye Cumhuriyetini ve bütün hür dünyayı, oradaki Müslüman halkı mu
hafaza etmek için, canlarını muhafaza etmeleri için mücadeleye çağırıyorum; ama, Bosna -
Hersek'te yaşayan ve Türkiye ile kan bağı bulunan çok sayıda halk olduğu için, Türkiye, fiilen 
şu anda yardım beklediğimiz ülke konumundadır. Bu sebepten dolayı, hem Hükümetin, hem 
de siz değerli milletvekillerinin, Bosna'nın kurtulması için harekete geçmenizi talep ediyorum. 

500 senelik varlıklarından sonra, Bosna - Hersek'te Müslümanların yok olması, büyük 
bir vebal olacaktır. Dinimiz açısından da, insanların katledilmesi çok büyük vebaldir. Onun 
için, sizden, şu anda yaralı durumda olan, mülteci durumunda olan, bodrumlarda saklanmak 
durumunda olan bütün Boşnak halkı adına bize yardım etmenizi rica ediyorum; bunlar çok 
vahim durumdadırlar. Sizin yardımınıza gerçekten ihtiyacımız var; çünkü, sizin yardımınız ol
madığı takdirde kurtulmaları mümkün olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim bu konuşmamın, sadece size değil, bütün hür 
dünyaya bir mesaj olacağı inancındayım. Türkiye'den, kendilerini kurtaracağınıza dair bir te
minat almadığım sürece, benim halkımın arasına dönme imkânım ve yüzüm yoktur. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Sayın Cengiç'in şahsında, Bosna - Hersek'teki bütün 

Müslümanların acılarını paylaştığımızı, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ve en kısa za
manda barış, güvenlik, esenlik dolu günlere kavuşmaları temennilerimizi arz ediyorum. (Alkışlar) 

Gündeme geçiyoruz. 
1 A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkmenistan Cumlıuriyetine gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumluırbaşkanlığı tezkeresi (3/435) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mayıs 1992 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gi

decek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Cağlar'm dönüsüne kadar, 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Cey/ıun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mayıs 1992 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gi

decek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Türkmenistan Cumlıuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka

dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve Iskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mayıs 1992 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gi

decek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındır
lık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. ' -— Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy 'un, insan Haklarını inceleme Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine ilişkin önergesi (4/35) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum tnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan istifa ettiğimi bilgilerinize 
sunarım. , 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — 8/13 esas numaralı genel görüşme önergesi görüşmelerinin gündemdeki yer, sıra, görüşülme 

gün ve süresi ile, 13.5.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi ile çalışma süre
sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Yılmaz Hocaoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 
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DYP Grubu Başkanvekili ANAP, Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoglu Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 

ÖNERİLER : 
1. Genel Kurulun, 7.5.1992 tarihli 74 üncü Birleşiminde açılması kabul edilen Bosna - Her

sek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken 
tedbirler konusundaki genel görüşmenin, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmı
nın 2 nci sırasında yer alması ve görüşmelerin, Genel Kurulun 12.5.1992 Salı günkü (bugünkü) 
birleşimde yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 13.5.1992 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşleme-
mesi ve Genel Kurul çalışmalarının saat 22.00'e kadar sürdürülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisinin birinci sırasında yer alan öne
riyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisinin ikinci sırasında yer alan öneriyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere aykırı 

hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, Devleti haksız yere za
rara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 tnct ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Erdal inönü ve Devlet bakanları haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 6.5.1992 tarihli 73 üncü Birleşiminde alınan kararı gereğince, 
İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere aykırı hareket 
ederek özel giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, devleti haksız yere za
rara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirci ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Devlet bakanları haklarında, Anayasanın 100 üncü madde
si uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine; şahısları adına, iki üyeye»ve son olarak da haklarında soruşturma istenil
miş bulunan Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü 
ve Devlet bakanlarına söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar, Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve ilgili devlet 
bakanları için 10'ar dakikadır. 

Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 30.4.1992 tarihli 71 inci Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları ile dairelerin resmî yazışmalarında kullanılacak resmî 

posta pulunun alınmasında sarfedilmek üzere 23.12.1991 ve 24 Mart 1992 tarihlerinde ayrı ayrı 
100'er milyon liralık krediler, Ankara PTT Başmüdürlüğünün Ziraat Bankası Samanpazarı Şu
besindeki 30426/1623 No. lu hesabına yatırılmıştır. 

PTT Bakanlıklar Müdürlüğünden Başbakanlığa hitaben gönderilen yazıda ise "Sayın Baş
bakanımızın ve Devlet Bakanlarının tebrik gönderilerinin ücretlerini karşılamak üzere 100 mil
yon TL. lık gönderinin alındığı ve yerlerine gönderildiği ifade edilmektedir. 

Başbakanlık ve devlet bakanlıkları ile dairelerin resmî yazışmalarında kullanılmak üzere 
açılan 200 milyon lira tutarındaki kredi karşılığı olarak pul alınmamış ve sözkonusu kredi mak
sadının dışında kullanılmıştır. 

200 milyon lira krediye karşılık PTT Bakanlıklar Şubesinde kurulan ücret alma makine
sinden Başbakan ve devlet bakanlarının toplam 800 000 adet yılbaşı ve bayram tebriği gönde
rilmiştir. 

Bu suretle 3046, 3056 ve 3765 sayılı kanunlara, 1992 Malî Yılı Bütçe Kanununa, Başba
kanlığın 1991 -17 ve 1992 - 7 sayılı genelgelerine aykırı hareket ettikleri özel giderlerinin devlet 
tarafından karşılanmasına göz yumarak devleti haksız yere zarara uğrattıkları gerekçesi ile Baş
bakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Erdal İnönü ile Devlet Ba
kanları Cavit Çağlar, Tansu Çiller, Ekrem Ceyhun, İbrahim Tez, Akın Gönen, Türkân Akyol, 
Gökberk Ergenekon, Orhan Kilercioğlu, Mehmet Kahraman, Ömer Barutçu, Mehmet Ali Yıl
maz, Erman Şahin, Şerif Ercan, Mehmet BataUı haklarında Türk Ceza Kanununun 240 ve 
ilgili maddeleri gereğince Yüce Meclisçe Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük hükümleri 
uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Osman Ceylan 
(İstanbul) ve arkadaşları 

, BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ilk söz, önerge sahibi olarak, İstanbul Milletvekili Sa
yın Osman Ceylan'ın. 

Buyurun Sayın Ceylan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Değerli Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz ev

vel, konuşmacı değerli arkadaşımızın Bosna - Hersek olaylarını anlatmasıyla gerçekten duygu
landık, üzüldük. Bir zamanlar, Alman zulmünden Fransa'yı korumak için, Fransa Kralına 
"Kardeşim" diyen bir ülkeden, şimdi buralara kadar gelip bizlerden yardım isteyen; Ermenis-
tan'ın zulmünden yardım isteyen; Irak'ın zulmünden yardım isteyen; ama bütün bu seslere, sanki 
duymuyormuşçasına kulaklarımızı tıkayan bir ülke haline geldik. 

Akif'in dediği gibi : 
"Alçaklığı pâmal eden zulmü, yak* yık, ez, 
Yaşamak billah vazifen, ama sürüklenmeye değmez." 
Gerçekten, Müslümanın kaderini, bu 21 inci Asırda, inşallah Allah böyle yapmaz, inşal

lah kaderini güldürür. 
Benim taaccüp ettiğim, AGİK anlaşmaları, uluslararası anlaşmalar, insan hakları... Uça

ğının saldırıya uğramasının suçunu Libya'ya yükleyen bir Amerika'nın, binlerce insanın Ölü
müne kulaklarını tıkaması; Falkland adalarındaki çıkarlarını korumak için donanmasını 
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gönderen, ordusuyla oraya hücum eden İngiltere'nin, bütün bu Müslümanların öldürülmesine 
kulaklarını tıkaması nedeniyle, "Acaba 21. inci Yüzyılda üzerimize bir Haçlı ordusu mu geli
yor?" diye düşünüyor ve üzülüyorum; ülkemin insanları adına üzülüyorum, öncü devlet ol
manın verdiği ağır bir yük ve mesuliyet altında eziliyorum. Öncü devlet olmanın, romantik 
duygularla olmayacağını bilmemiz gerekir. Öncü devlete soyunduk; ama, her şeyde olduğu gi
bi çifte standartlarla oynuyoruz; icraatımızda da çifte standartlar var. İnşallah çifte standart
ları kaldırır, bize yakışan, mazimizden geleceği doğru taşıyacağımız hasletlerle, bu, Türk - İs
lam kimliği altında "ben buyum" diyen ihsanlara, bu devlet, yardım elini uzatır. 

Değerli kardeşlerim, vermiş olduğumuz bu soruşturma önergesinde kastım, muhayyel suç
larla devletin yüce makamlarını tezyif etmek değil; böyle bir iddiam yok. Ben, kendimi devleti 
çok ciddî bir müessese olarak algılayan ve memuriyetteki 24 senesinde, devletin bütün birimle
rinde en ince hassasiyetle görev ifa eden bir insan olarak biliyorum. Devlet, bir kuluna reaya, 
öbür kuluna da beyefendi muamelesi yapamaz. Bu, devletin ciddiyetiyle bağdaşmaz. Devlet, 
kendine tabi olan insanlara, yaptığı icraatlardan dolayı, "aferin"; ama kendisine bağlı olma
yan veya düşüncesine, prensiplerine bağlı olmayan insanlara da -aynı olay için- "yanlıştır" di
yemez, denmemeli; derse, çifte standart oluşur arkadaşlar. 

Bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum : Bizim insanımız, devletine korkunç şekilde 
bağlı ve sadıktır. Amerika'da, bir zencinin hakları ihlal edildi diye bütün Amerika yakıldı, yı
kıldı; ordular ayağa kalktı. Bu memlekette, "Ben devleti savunuyorum" deyip de, idam edilen 
insana, "Son arzun ne?" diye soruyorlar, idama giden insan şunu söylüyor : Devlet sağolsun. 
Devlet, şuur altına öyle güçlü yerleşmiş ki... Devlet, bu insanlara adil olmak zorunda; çifte 
standardı bırakmak zorunda. Devletin mantığı ile, icraatı ile aynı olmazsa, insanlar, devlete 
güvenmez. Bunun acısını güneydoğuda, Türkiye'de çekiyoruz. 

Bu konudaki araştırmalarım neticesinde, bu uygulamada, devletin, mantığı ile, icraatının 
aynı olmadığını gördüm; bunu izah edeceğim. 

Olay, 23 Aralık 1991 tarihinde, Başbakanlık İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının, Baş
bakanlık makamına yazdığı 23-02817 sayılı yazı ile başlıyor ve bu resmî yazı aynen şöyle : 

"Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları ile, dairelerin resmî yazışmalarında kullanılacak res
mî posta pulunun alınmasında sarfedilmek üzere, 100 milyon liralık kredi açılmasını,Başba
kanlık makamının olurlarına arz ederim." 

Yazı, "olur" alıyor, kredi açılıyor ve işleme başlanıyor. Yapılan işlemin ne olduğuna bakı
yoruz : Yapılan işlemle 100 milyon liralık resmî posta pulu mu alınmış?.. Hayır. Ya ne yapıl
mış?.. PTT'nin, Ankara Bakanlıklar Şubesinin 31 Aralık 1991 tarih ve 61 No. lu yazısıyla -
fotokopisini arz ettiğim şu resmî evrakla- ne yapıldığı gayet güzel anlaşılıyor. Başbakanlığa ya
zılan bu yazıda deniliyor ki, "Sayın Başbakanımızın ve Devlet Bakanlarının tebrik gönderile
rinin ücretlerini karşılamak üzere, 31 Aralık 1991 tarihi itibariyle 100 milyon liralık gönderi 
alınmış ve yerlerine gönderilmiştir." 

Bu işlemin nasıl yapıldığını da anlatayım : Başbakana ve Devlet Bakanlarına ait zarflan
mış tebrik kartları, Bakanlıklar Postanesine çuval çuval taşınmış, orada görevlendirilen Başba
kanlık görevlileri tarafından, günlerce süren bir çalışmayla ücret alma makinesinden geçîrile-
rek gönderilmiştir; yani, "resmî posta pulu alınması için..." denilerek açılan krediyle, resmî 
posta pulu alınmamış; yüzbinlerce tebrik kartı, ücret alma makinesinden geçirilerek gönderil
miştir. 
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Olay bununla kalmıyor... Aynı olay, Ramazan Bayramı öncesinde de cereyan ediyor. 
24 Mart 1992 tarihinde, aynı şekilde, resmî yazışmalarda kullanılacak resmî posta pulu alımı 
için 100 milyon liralık kredi açılıyor ve bu krediyle, resmî posta pulu alınmayarak, bayram teb
rikleri aynı şekilde gönderiliyor. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim, hususların belgeleri meydandadır. Bu olay bütünüyle ger
çektir. istediğiniz takdirde, belgelerin gerçeklerini siz bulabilirsiniz. Başbakanlık, resmî yazış
malarda kullanılmak üzere, resmî posta pulu alımı için 200 milyon liralık kredi açmış; açılan 
bu krediyle, gayesi dışında, yılbaşı ve bayram tebriği gönderilmiştir. 

Olayın ilginç bir yönü vardır; dikkatinizi o noktaya-çekmek istiyorum. Olayda, tebrik kar
tı göndermek için para istenmemiş; resmî işlemlerde kullanılmak üzere para istenmiştir. Yani, 
bu ayıbı gizlemek için de bir muvazaa yoluna başvurulmuştur. Ayıbın gizlenmesi için, bir baş
ka amaçla kredi alınmış; ama, bu kredi özel işlerde kullanılmış, böyleccdevletin yüce makam
ları muvazaa yoluna başvurmuştur;devletin yüce makamları küçük düşmüştür. 

Arkadaşlar, aslında, Başbakanlık veya Devlet Bakanlıklarına bağlı bir kurum, tebrikleri
ni veya mesajlarını, kendi vatandaşlarına bu pulla gönderemez mi; bu, suiistimal midir?.. İnan
mıyorum, gönderebilir, göndermelidir de belki; bu, suiistimal addedilmemelidir; ama, siz, bir 
başkasının yaptığı bu işi suiistimal, aynı işi kendiniz yaptığınız zaman da meşru addederseniz, 
o zaman çifte standart olur. 

Değerli arkadaşlarım, muhayyel suçlarla bir insanı itham ederek, o insanın işgal etmiş ol
duğu yüce makamı küçük düşürürseniz, o zaman, küçük düşen, şahıs değil, küçük düşen, dev
letin bizzat kendisi olur. Ben, bu çifte standardın ortadan kaldırılması ve bundan sonra bu iş
lemlere başvurulmaması için bu konuyu buraya getirmiştim. 

Başbakan veya diğer Devlet Bakanları neden böyle bir muvazaaya yönelmişlerdir, açıkla
mak istiyorum. Şimdiki Hükümet, bir Devlet eski Bakanının yılbaşı ve bayramlarda kart gön
dermesini, büyük şov yaparak, "büyük usulsüzlükler yakaladım" diyerek, basında ve kamuo
yunda büyük reklamlar yaparak* bir hırsızı yakalamışçasına bütün herkese lanse etti. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, süreniz dolmuştur; toparlamanızı rica ediyorum. 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Peki efendim. 
Olayı, zorlamalarla, bir yandan yargıya intikal ettirmiş, diğer yandan da Yüce Meclisin 

önüne getirmiştir. Böyle bir ortamda, Başbakan ve Devlet Bakanlarının, devlet parasıyla, yıl
başı ve bayram kartı göndermelerini kamuoyuna izah etmeleri mümkün değildir. Ancak, Sa
yın Başbakan, bu hadisenin ortaya çıkacağını hiç düşünmemiş olsa gerek ki, Meydan Gazete
sinin 30 Mart 1992 tarihli nüshasında açıklandığı üzere, özel günlere önem verdiğinden dolayı, 
parti teşkilatı başta olmak üzere, çeşitli şahıslara 200 bin tebrik kartı göndereceğini açıklamıştır. 

Bir de Başbakanlığın çıkardığı 1992/7 sayılı Tasarruf Genelgesi vardır. Tasarruf Genelge
sinde -hepinizin malumudur- Sayın Başbakanın ifadesi aynen şöyledir : "Yılbaşı ve bayram 
dönemlerinde, kamu görevlileri tarafından kişilere gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri pos
ta maddelerinde hiçbir şekilde resmî pul kullanılmayacaktır"; yani, kamuya ait mallar kulla
nılmayacaktır. "Memur kullanamaz; ama milletvekili kullanır, Başbakan kullanır" diye bir 
ayrı hüküm de yoktur, önemli olan, kamunun parasının tasarrufudur. Sayın Hükümet men
supları meydanlarda bağırdılar, dediler ki, ben, başında tüy bitmemiş yetimin parasını kimse
ye yedirmem; hadiselerin üzerine giderim... 

SELAHATTIN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Yine yedirmez. 
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OSMAN CEYLAN (Devamla) — Çok güzel... 
Devlet mantığı da budur; doğrudur; biz de gönülden savunuyoruz; sakın yedirmeyin, biz 

de yedirmeyiz; biz de, "yedirmeyin" diyoruz; işte, "yedirmeyin" diye geldik buraya; ama, di
yoruz ki, başında tüy bitmemiş o yetimin, 200 milyonda acaba hakkı yok muydu?.. 

Gönül istiyor ki, siz, yetimin hakkını, gerçekten yedirmeyin, biz de sizi alkışlayalım... 
Sayın milletvekilleri, olayın bu şekilde, bir soruşturma önergesiyle Meclise yansıması da 

dikkati çekecek bir husustur. Oysa, olayın ortaya çıkmasından sonra, yolsuzlukların soruştu
rulması ve takibiyle görevli Sayın Devlet Bakanının, olaya elkoyarak, Başbakanlık Teftiş Kuru
lundan, olayın soruşturulmasını istemesini beklerdik; olayın faillerinden, bürokrat olanların 
soruşturmanın sonunda adliyeye sevk edilmelerini, diğer failler olan Başbakan ve Devlet Ba
kanları hakkında işlem yapılabilmesi için de dosyanın Meclis Başkanlığına gönderilmesini bek
lerdik; hatta bu arada bir kaç bakan çıkıp bu yolsuzluk nedeniyle televizyonda ve basında Baş
bakan ve Devlet bakanları hakkında beyanat vermeliydi; çünkü eskiden böyle yapmıştınız. Bü
tün bunları niçin mi söylüyorum? 

., Sayın milletvekilleri, içinde muvazaa unsuru bile bulunmayan bir olayda bunları yaptınız 
da içinde muvazaa unsuru olan bir olayda bunları niye yapmadınız?.. Çifte standart bunlar... 
Kaldı ki, bu yolsuzları soruşturmakla görevli Bakan da, bütün özel davetiyelerini, devletin res
mî puluyla göndermiştir... Kim sanık, kim hâkim, savcı kim?.. 

Ben, bir Başbakan veya Devlet Bakanının, üstlenmiş olduğu görevin ve bulunmuş olduğu 
konumun gereği olarak, vatandaşlarının yılbaşı ve bayramlarını kutlamalarını prensip olarak 
kabul ediyorum; ama, ANAP'lı, Refah'li, MÇP'li vatandaşlar, vatandaş değil miydi?.. Bir ta
ne tebrik kartı onlara niye gelmedi?.. O zaman, bu, siyasî amaçla kullanılmıştır; kesinlikle va
tandaş - devlet ilişkisine değil, siyasî bir amaca matuftur. 

Değerli arkadaşlar, şimdi sormak istiyorum : Yılbaşı ve bayramlarda tebrik kartı gönderme
leri resmî bir yazışma mıdır, özel bir yazışma mıdır, yoksa bunların dışında nevi şahsına münha
sır bir yazışma şekli midir? Başbakan ve bakanların, yılbaşı ve bayramlarda tebrik kartı gönde
rilmesiyle ilgili harcamaları, acaba kamusal bir harcama mıdır, yoksa özel bir harcama mıdır? 
Sayın Başbakan ve Devlet Bakanları, tebrik kartlarının, pul dışında kalan zarf, etiket ve kart 
masraflarını kendileri mi karşılamışlardır, yoksa devlet bütçesinden mi karşılamışlardır? Devlet 
bütçesinden karşılandıysa, harcama miktarı nedir? Devlet Bakanlarının, yılbaşı ve bayramlarda 
gönderdikleri tebrik kartlarının Başbakanlık bütçesinden karşılanması, mevzuattaki hangi hük
me dayanılarak gerçekleştirilmiştir? Başbakanlığın, 1992/7 sayılı Tasarruf Genelgesiyle, yılbaşı 
ve bayramlarda tebrik kartı gönderilmesinde, resmî posta pulu kullanılmasının yasaklanmasının 
gerekçesi nedir? Hangi gerekçeyle, hangi amaca matuf yasaklama yapılmıştır? Devlet bütçesin
den böyle bir harcama yapılmasının önüne geçmek mi, yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi?. 

, Sayın milletvekilleri, bu soruların cevabı bilinmeden Yüce Meclisin önüne gelen benzer 
olayları çözmek mümkün olmayacaktır, tşte, biz, açılacak Meclis soruşturmasıyla, bu ve ben
zer olayların çözümünü sağlamak istiyoruz. 

Olay önünüzdedir; belgeleri yüce bilgilerinize arz ettim. 
Eğer, bu soru önergeleriyle Meclisin çalıştırılmasını isteyişimiz, sizlerin çifte standartları

na uğramayacaksa, bu müessese dejenere olmayacaktır, Meclisin çok daha güzel çalışmasına 
sebebiyet verecektir; ama eğer çoğunluğunuza bakarak, muhalefetin, bu olayı burada tartışa
rak doğruyu bulmak istemine siz, "hayır" derseniz, o zaman vebal altında kalırız, inşallah 
sağduyu hâkim olur, bu konuyu çok teferruatıyla görüşürüz... 

— 29 — 



T3.M.M. B : 75 12 . S . 1992 0 : 1 

I " * l-

Hepirîize saygılarımı arz ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Şahsı adına İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu. 
Buyurun Sayın Maruflu. ' " ' ' . " " 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, bazı kanun ve genelgelere aykırı hareket ederek, özel giderlerini devlet tarafından 

karşılatan ve bu hareketleriyle devleti zarara uğratan; diğer bir ifadeyle, görevlerini kötüye kul
lanan, Başbakan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanları hakkında, Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması konusunu görüşüyoruz. 

Aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız bu hareketler, yani özel giderlerin devlet kesesin
den karşılanması hususu, Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili diğer maddelerinin hüküm
leri dahiline girmektedir. Bu nedenle bu soruşturmanın açılması talep edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 21.4.1992 günü, burada, bu Meclisin çatısı altında, bir Devlet eski 
Bakanının pul giderlerini kendisine bağlı olan bir kamu kuruluşuna karşılattırdığı ileri sürüle
rek, kendisi hakkında Meclis soruşturması açılması istenmişti ve neticede, İktidara mensup mil
letvekillerinin oylarıyla, bu soruşturmanın yapılması uygun görülmüştü. 

Sayın milletvekilleri, demokratik parlamenter sistemin en erdemli, en üstün bir rejim ol
duğunda hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Demokrasinin kesintiye uğradığı, demokrasiden uzak
laştığımız dönemler, hepimiz için, milletimiz için, ıstıraplı günler ve yıllar olmuştur.Bir fazilet 
rejimi olan demokrasi, hassas bir fidan ve nadide bir çiçek gibidir. Demokrasiyi, kendi kaide
leri, kendi sistemi içinde işletmek -bizim gibi genç demokrasiye sahip ülkelerde- onu korumak 
ve kollamak gerekir. İktidara talip olan kadroların, siyasî partilerin millete yaptığı vaatler ara
sında, geçmiş iktidarları karalamak, yolsuzluk iddialarında, itham ve iftiralarda bulunmak, 
özellikle demokrasisi bize benzer ülkelerde hep olagelmiştir; ancak, bu tür iddialar, aslında, 
gerçek mesnetlerinden uzaksa, sadece iktidara gelmek için iftira kampanyaları şeklinde tertip 
edilmişse, burada en büyük zarar demokrasiye gelir. 

Tabiî, bu tür iddiaları ileri sürenlerin kendileri iktidara geldiklerinde, çok dikkatli olmala
rı, kabahat, suç, hata olarak niteledikleri hususları kendilerinin de yapmamaları, en basitin
den bir mantık gereğidir. Oysa, ne olmuştur? Başbakanın ve Devlet Bakanlarının yazışmala
rında kullanılmak için, posta pulu alınmak üzere, 23.12.1991 ve 24.3.1992 tarihlerinde, ayrı ay
rı 100'er milyon liralık harcama meblağları, Ankara PTT Başmüdürlüğünün, Ziraat Bankası 
Samanpazan Şubesindeki 30426/1623 No. lu hesabına yatırılmıştır. Bunun detaylarını, biraz 
evvel konuşan İstanbul Milletvekili arkadaşımız Sayın Osman Ceylan açıkladı. Bir Devlet eski 
Bakanını, mektuplarını yolladığı için suçlayacaksınız; aynı suçu kendiniz işleyeceksiniz!.. Bu 
konuda İktidar çok kötü yakalanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bu iş, bu kadar da değildir; elimizde, daha başka konulara 
ait faturalar da vardır, örneğin, Devlet Bakanı Erman Şahin'e ait olan lojmana, bazı eşyaların 
-buradaki faturalarda- Toplu Konut İdaresi tarafından alındığını görüyoruz. Bunların içinde, 
televizyon altlığı, duvar saati, yemek takımı, çatal, bıçak, portmanto, daha bir sürü şey var; 
bunların hepsi, Toplu Konut İdaresi tarafından alınmıştır. 

Aynı şekilde, "06 M 5980" plakalı Renault 9 marka bir araba da, Türkiye Gübre Sanayii 
tarafından, diğer bir Devlet Bakanı olan Sayın Ömer Barutçu'ya tahsis edilmiştir. 
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Bununla da bitmemektedir; diğer bir Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez'in kullandığı mal
zemeler ve telefon, yine TÜGSAŞ tarafından alınarak, bu Bakanımızın hizmetine sunulmuş
tur. Bizim buraya getirmek istemediğimiz daha birtakım harcamalar da vardır. 

Değerli milletvekilleri, aslında, kesin olarak beyan etmeliyiz ki, bütün bu durumlar, Baş
bakanlığın tasarruf genelgelerine, 3046, 3056, 376$ sayılı kanunlara ve Türk Ceza Kanununun 
ilgili maddelerine aykırıdır. Bir kere, bu durumu burada tespit etmekte yarar vardır. 

Değerli milletvekilleri, yalnız, madalyonun bir de diğer tarafına bakmak mecburiyetini, 
vicdanen hissediyorum. Dikkat edilirse, Anayasamıza göre icranın başı olan Başbakan, devlet 
teşkilatının iyi bir şekilde işlemesinden ve bakanlıklararası koordinasyonun en etkin bir şekil
de yerine getirilmesinden sorumludur. Çok geniş spektrumu olan bu kuruluşların koordinas
yonu ve tümünün Başbakan tarafından yapılması, zaman içinde mümkün olmadığından, 1946 
yılından beri devlet bakanlıkları ihdas edilmiştir. Bu devlet bakanlıkları, başlangıçta, sadece 
Başbakana yardımcı olmak üzere ihdas edilmişken, zaman içinde, gerek işlerin büyümesi, ge
rekse hükümetlerin gerekli görmesi çerçevesinde, çok büyük sorumluluklar yüklenmiştir. 

Bir insana veya bir kuruluşa sorumluluk ve görev verdiğiniz zaman, buna karşılık, yetki 
ve imkân vermek de gerekir. Bu, en basitinden, bir amme idaresi kaidesidir. Oysa, bizde ne 
olmuştur?., tcra bakanlıkları seviyesinde görev yapan devlet bakanlıkları, eşit imkânlarla do-
natılmamışlardır; bütçeleri, çalışma organları, kadroları yoktur; en önemlisi bütçeleri yoktur. 
Bu durum, devlet bakanlıklarını, otomatikman, kendilerine bağlı olan ilgili ve bağlı kuruluş
lara yöneltmiş ve bu ihtiyaçların, bakanların talimatlarıyla oralardan karşılanması durumunu 
intaç etmiştir. Devlet bakanlıklarının bu görev ve sorumluluları devam edeceğine göre, aslın
da, devlet bakanlarını, yasal düzenlemelerle, yeterli ve fonksiyonel yapıya kavuşturmak gerekir. 

Ben, Türkiye Cumhuriyetinde başbakanlık, başbakan yardımcılığı, devlet bakanlığı ve ba
kanlık gibi en yüce, en kutsal ve en ağır sorumluluk taşıyan görevlere yükselmiş olan kişilerin, 
en ufak bir zan altında kalmalarını ve ufak tefek tasarruflarından dolayı muaheze edilmelerini 
istemiyorum. Yapılan bu iş, bir görevdir ve temsil niteliği taşır. Dünyanın her yerinde olduğu 
gibi, bakanların, ifa ettikleri göreve ilişkin, o görevin bir nevi gereği olarak, yaptıkları hareket, 
tasarruf ve faaliyetleri olması doğaldır. Bunlar, şahsî ve ailevî olmadıkça, normal karşılanabilir. 

Şüphesiz, her bakanın, hatta milletvekilinin, halkıyla, bayramlarda, yılbaşlarında tebrik 
teatilerinde bulunmaları, artık siyasetin bir gereğidir ve hepimizin başına gelmiştir. Ancak,bü-
tün bu harcamaların, belli bir açıklığa, berraklığa, yasal bir baza oturtulması zamanı gelmiştir. 

Ben, hiçbir zaman, bir bakanı veya bakanları itham edecek, zan altında bırakacak olay
larda küçük hesapların içinde olmak istemiyorum. Bugünün devlet hayatı, politika hayatı, po
litikacılık özellikleri, olaylara, geniş boyutlu, toleranslı yaklaşımları gerekli kılar diye -kişisel 
olarak- düşünüyorum. Ancak, bu soruşturma önergesinin konusu olan olay, şu andaki yasala
ra, genelgelere, tasarruf tedbirlerine aykırıdır. En azından, buraya getirilen, bir Devlet eski Ba
kanı hakkında soruşturma açılması konusu ne kadar haklıysa, bu da aynı şekilde haklıdır ve 
bu konuda da soruşturma açılması gerekir. 

Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine.baktığımız zaman, kanunun üçüncü babında, 
"Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler" başlığı altında, 202 nci maddeden 241 inci mad
deye kadar'hep bu hükümler yer almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, süreniz dolmuştur; toparlamanızı rica ediyorum. 
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BAŞKAN •— Toparlıyorum Sayın Başkan. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Örneğin, 202 nci madde şöyle demektedir : "Kendi

sine tevdi olunan ve vazife dolayısıyla muhafazası altında bulunan para veya para hükmünde
ki evrak ve senetleri veya sair malları zimmetine geçiren veya mal edinen ilgililer hapsolunur." 

240 inci maddede ise, "Kanunda yazılı hallerin dışında, her ne suretle olursa olsun, vazi
fesini suiistimal edenler, derecesine göre, en az üç yıla kadar hapsolunur." demektedir. 

Yukarıda ifade ettiğim gibi, alınan pullar, alınan eşyalar vesaire, hepsi suç mahiyetinde 
görülmektedir. Üzülerek ifade edeyim ki, bu Hükümet zamanında, bazı olaylar, eski yöneti
min icraatı, o kadar istismar konusu yapılmıştır ki, bugün, ülke menfaatına karar alınması, 
gereken ihalelerin yapılması ve gereken imzaların atılması, üst düzey bürokratlarda büyük te
dirginlikler yaratmaktadır ve bundan, memleketimiz büyük zarar görmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar sunduğum izahatın ışığı altında, geçmiş dönemin 
bir bakanını suçlayıp, soruşturma açılmasını isterken, bunu isteyenlerin, suçlayanların, yuka
rıda ifade ettiğim veçhile, kendilerinin çok dikkatli olmaları, aynı mahiyetteki, suç teşkil ede
cek hareketlere girişmemeleri gerekirdi; ama, bu yapılmamıştır. Bu Hükümet, sözlerimin ba
şında söylediğim gibi, fena yakalanmıştır. Bu nedenle, bu işin açıklığa kavuşması için, bu Mec
lis soruşturmasının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyor, bu istikamette oy kullanacağımı 
ifade ediyor, sizlerin de aynı şekilde oy kullanmanızı bekliyor ve Yüce Heyetinize en derin say
gılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Şahsr adına, ikinci ve son konuşmayı yapmak üzere, Âdâna Milletvekili Sayın Uğur Ak-

söz; buyurun.(DYP sıralarından alkışlar) 
UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; istanbul milletvekili Osman Cey

lan ve arkadaşlarının, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Devlet Bakanlarının, bazı kanun 
ve genelgelere aykırı davrandıkları iddiasıyla, haklarında Meclis soruşturması açılmasını iste
yen önergelerinin aleyhinde konuşmak üzere, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; önergede, yılbaşı ve bayram tebriklerinin posta masrafları
nın, 3046, 3056 ve 3765 sayılı yasalara ye bunun yanında, 1991/17 ile 1992/7 sayılı Başbakanlık 
Genelgelerine aykırı olarak yapıldığı iddia edilmektedir. İddia bundan ibarettir. İddia böyle 
olunca, bu iddianın temeli de, yulcarıda sayılan kanunlara aykırılık olunca, bu İcanunların ve 
bu genelgelerin, neyi düzenlediğine bakmak lazımdır. Bakmak lazımdır ki, suçlanan kişiler, 
bunların hangi maddesine, nasıl aykırı davranmışlardır; onu öğrenelim. 

Önergede, aykırı davranıldığı ileri sürülen ilk yasa, 3046 sayılı Yasadır. Bu yasa metni bu
radadır, başlığını birlikte okuyoruz : "Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarını Düzenleyen 
Kanun" Yani, bir teşkilat yasası... Burada, bakanlıklar ve bağlı kuruluşların neler olduğu ya
zılıyor. 

önergede yapıldığı iddia edilen eylemle, bu kanunun bir ilgisinin olması, zaten mümkün 
değildir; kanunun başlığından, bu, açıkça anlaşılmaktadır. Bu teşkilat yasası olduğuna göre,bu 
yasaya bir aykırılıktan, bu yasayla ilişkili olarak posta pulunun yanlış kullanılmasından bah
sedilmesi de mümkün değildir. 

Önergede, ikinci olarak, 3056 sayılı Yasadan ve o yasaya aykırılıktan bahsedilmektedir. 
O yasanın metni de burada; hemen onun da başlığını okuyoruz : "Başbakanlık Teşkilatı Hak-
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kında Kanun." Yani, bu da bir teşkilat yasası... Böyle olunca, önergede bahsedilen eylemle, 
bu kanunun ilgisini kurmak da, buna bir aykırılıktan söz etmek de mümkün değildir. 

önergede, üçüncü olarak, 3765 sayılı Yasaya aykırılıktan bahsedilmektedir. işte, bu Kanu
nun da metni burada; onun da başlığını okuyoruz : "1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Çıkıncaya 
Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına Yetki Veren Kanun" Yani, kısa adıyla, Geçici Bütçe 
Kanunu... Hepsi hepsi iki sayfadan ibaret bu kanun, konuları ve başlıklarıyla yüzeysel olarak 
düzenlemiş ve tahsilatlarla, tahakkukların neye göre yapılacağını sıralamıştır. Pul ve posta mas
raflarının bu kanuna aykırılığından bahsetmek de, hukuku hiç bilmemek demektir. Demek ki, 
bu kanuna bir aykırılık da sözkonusu olamaz. 

önergede, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırı davranıldığı da ileri sürülmekte
dir. İşte, o genelge de, buradadır. Bunun da başlığını okuyoruz : "Yazışmalarda Kullanılacak 
Kodlama sistemleri ile Eğitim ve Uyguldma" diyor. 

Şimdi, diyeceksiniz İd, "bunun ne alakası var?.." 
İddia : "Posta parasının kullanılması"; ama, dayanılan genelgede; "Kodlama Sistemi, 

Uygulama ve Eğitim" diyor. 
ilgisiz bir genelge olduğuna göre, buna aykırılıktan bahsedilmesi de zaten mümkün değildir. 
önergede, yine, 1992/7 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırı davranıldığı ifade edilmek

tedir. Bu genelgeyi de aldık. Bu genelge, kısaca, tasarruf tedbirlerinden bahsediyor; ama, nere
de tasarruf tedbirlerinden bahsettiğini birlikte okuyalım. Demirbaş alımlarında, gayrimenkul 
edinmede ve kiralamada, sosyal tesislerde ve bunun gibi diğer konularda tasarrufa dikkat edil
mesi isteniyor, Üstelik, bu genelgede bir de 8 inci madde var ki, önerge sahiplerinin bütün id
dialarını çürütmeye yeterlidir. Bakın, bu 8 inci madde ne diyor : "Millî ve dinî bayramlar ile, 
kurtuluş günleri masrafları hariç..." Yani, bu özel günlerin masrafları, bu genelgedeki tasarruf 
tedbirlerinden istisna tutulmuş. Bu, çok özel bir hükümdür ve hukukta özel hüküm, daima 
genel hükümden önce gelir ve uygulanır. Böylece, önerge sahiplerinin dayandığı 1992/7 sayılı 
genelge de posta masraflarını bakanlıkların yapmasına hak verir nitelikte olduğu için, bu ge
nelgeye göre de bir aykırılıktan söz edilmesi mümkün değildir. 

Bu önergede en son bahsedilen bir yasa var; o da, bütçe kanunu. Önergede buraya kadar 
bahsettikleri bütün kanun ve genelgelere bir aykırılık olmadığı, hatta bahsettikleri kanun ve 
genelgelerin ilgisiz şeyler olduğunu gördük. 

En son, bir bütçe kanunundan bahsediyorlar, diyorlar ki, "1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu
na da, bu yapılan harcamalar aykırıdır." 

Şimdi, bu Bütçe Kanununu açıp okuyoruz ve Sayın Başbakanın ve Devlet Bakanlarının, 
tebrik ve posta ücretlerini yasaklayan, kısıtlayan ya da bunların yapılmasının yanlış olacağım 
gösteren bir tek cümleye rastlamıyoruz; ama, başka bir şeye rastlıyoruz... Bakın ne diyor, bir
likte okuyalım; bütçe kanununun R işaretli cetvelinin -tekrar tekrar söylüyorum; R işaretli 
cetvelinin- 400 numaralı harcama kaleminin 480 ayrıntı kodlu açıklamasını okuyoruz : "Ma
kam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak üzere, temsilin gerektirdiği her tür
lü giderler bu fasıldan yapılır.' • 

Şimdi, herkesin, özellikle şu noktaya dikkatini çekmek istiyorum : önerge sahipleri diyor 
ki: "Siz bu bütçe kanununa aykırı davrandınız; ama bütçe kanununun bahsettiğim 480 kodlu 
açıklaması da diyor ki "temsil, ağırlama, tören ve tanıtma için ben bir gider payı ayırdım, bir 
ödenek ayırdım; yani bu tür masrafların yapılmasını, yasa olarak ben, kabul ediyorum. Bir 
ödenek ayırmış... Ondan sonra da dönüyor, bu harcama için -bakınız, tekrar söylüyorum-
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makam sahibine çok geniş bîr takdir hakkı veriyor; onun takdiri esas olmak üzere, ayırdığım 
bu parayı harcayabilirsin" diyor. 

Sayın Başbakan ve Devlet Bakanları da, kendilerine bu yasada ayrılan parayı, takdir hak
lan içinde kullanmışlardır. 

Durum bu kadar açıktır, bu kadar hukuka uygundur, bu kadar nettir. Ancak, hukukî yö
nü böyle olmakla birlikte, işin siyasî yönü değişiktir, önerge sahipleri, bundan bir süre önce, 
Sayın Taşar hakkında burada yapılan oylamayı bahane ederek, oradaki birtakım isimleri de
ğiştirerek, birtakım yasa numaralarını değiştirerek, bu önergeyi getirmişlerdir. Ancak, biz şu
nu söylüyoruz : Elma ile armut mukayese edilmez, sap ile saman karıştırılmaz, tki olay birbi
rinden çok farklıdır. Taşar olayında, Taşar'a ayrılmış bir para, verilmiş bir ödenek, yasal bir 
haktan kullanma yoktur; kendine bağlı bir daireden, batmak üzere olan bir kuruluştan, bir 
para talebi vardır. Bu paranın nereye gittiği, müfettiş tahkikatına rağmen hâlâ ortaya çıkmamıştır. 

İkincisi: O konuda^ müfettişler, bazı memurları suçlu bulup, mahkemeye sevk etmişler; 
ama,onlara emir veren Bakan yargılanmamıştır. Bu, Anayasadaki eşitlik ilkesine de insan hak
larına da aykırıdır. Madem onlar yargılanmaktadır, onlara emir veren makam da yargılanma
lıdır. Oradaki olay bu şekildedir. 

Buradaki olayda ise, Bakanların ve Başbakanın, kendilerine ayrılan bir ödeneği, yasal sı
nırları içinde, takdir haklarını kullanarak sarf etmeleri vardır, bunu tamamen yasal yazışma
larla talep etmeleri vardır ve paranın nereye gittiği de bellidir. Taşar olayında, hâlâ paranın 
nereye gittiği ortaya çıkarılmamıştır. Bu iki olayf birbirine karıştırmamak lazımdır. 

Üçüncüsü : Eğer biz burada ciddî bir yasama organı görevi yapacaksak; otoyol için öner
ge verince bizim için de verilecekse, pul yolsuzluğu için önerge verilince gene Hükümet için 
de verilecekse; bu, yasama görevi olmaz; bu, bir nevi, hırs ile,intikam duygusu ile bir karşı atak 
olur ve öfke ile kalkan zararla oturur! 

Hepinize saygılar sunuyor, bu önergeye ret oyu vereceğimi beyan ediyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenen Başbakan Sayın Süleyman De-

mirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü ve ilgili Devlet Bakanlannın-
dır. Şimdi, kendilerine söz vereceğim. 

Başbakan Süleyman Demirel adına, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efen
dim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, izin verirseniz, öner
gede ismi geçen Sayın Başbakanımız, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız ve Bakanlar adına 
konuşmak istiyorum... 

BAŞKAN — Hay hay efendim; buyurun. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Bosna - Hersek'in Sayın Başbakan Yardımcısının konuşmasını büyük bir üzüntüyle dinle

dik. Meydana gelen hadiselere üzülmemek elde değildir. Bu önergeden sonra, Bosna - Hersek 
konusunu, Yüce Meclisimiz, bütün genişliğiyle tartışacağı için, burada sadece üzüntümü belir
terek, doğrudan doğruya önergeye geçmek istiyorum. 
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istanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere 
aykırı hareket ederek özel giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları savı 
ile suçladıkları, bizlere, Yüce Meclisin önünde, Türk Milletine, gerçekleri bütün açıklığıyla an
latabilmek fırsatını verdikleri için teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuyu açıklığa kavuşturabilme bakımından, konuşmamı; 
" 1 . Devlet bakanlıklarının hukukî statüsü nedir? 
2. Bakanlıklar, harcamalarında nelere tabidirler? 
3. Konumuzda gerçek durum nedir? < 
4. Yapılan işlem, kanunların bize verdiği yetkiye uygun mudur? 
5. Daha önce, böyle, benzeri işlemler yapılmış mıdır? 
6. Yetkinin, tam ve doğru olarak kullanıldığı denetlenmiş midir?" başlıkları altında özet

lemek istiyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1982 Anayasasının 109 uncu maddesi, Bakanlar Ku

rulunun teşkilini gösterir. 112 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise, her bakan, Başbakana 
karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlem
lerinden sorumludur. 113 üncü maddenin birinci fıkrası ise, bakanlıkların kurulmasının, kal-
dırılmasının, görevlerinin, yetkilerinin ve teşkilatının kanunla düzenleneceğini emretmiştir/Ana
yasanın bu amir hükmü muvacehesinde, 3046 sayılı, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun 4 üncü maddesi, devlet bakanlıklarını tarif et
mektedir. Bu kanunun 4 üncü maddesine göre, devlet bakanları, Başbakana yardım etmek, 
Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrü
be ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı 
ile görevlendirilmektedir. , # 

Devlet bakanlarının -3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendine göre- kendisine 
verilen görevleri yürütebilmeleri için, danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kad
rolar, Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilmekte ve masrafları da Başbakanlık bütçesi içeri
sinde yer almaktadır. Bu duruma göre, devlet bakanlıklarının yapacağı her türlü masraf, an
cak Başbakanlık bütçesinden ve ilgili tertipteki yerlerden yapılabilir. 

Resmî yazışmalarda kullanılmak üzere alınan pulun, tebriklerin gönderilmesinde kulla
nılması iddiasının yerinde olup olmadığını açıklığa kavuşturulabilmesi için, öncelikle, tebrik 
göndermenin, resmî görev kapsamında olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Yılbaşı, dinî bayram ve millî bayramlarda tebrik kartı gönderilmesi gelenek haline gelmiş
tir. Gerek protokole dahil kişiler, gerekse vatandaşlar, yılbaşı ve bayramlarda mutat olarak teb
rik göndermektedirler. Bu nedenle, devletin çeşitli kademelerinde görev yapanlara tebrik gön
derilmesi kaçınılmaz olduğu gibi, makama kutlama tebriği gönderenlere cevap verilmesi de, 
kaçınılmazdır. 

Burada belirleyici olan, tebriğin hangi sıfatla gönderildiğidir. Tebrik, bakanlık sıfatı dı
şında bir sıfatla gönderilmiş ya da siyasî partilere gelen tebriğin karşılığı makamca verilmiş 
ve bedeli bütçeden ödenmiş ise, bu takdirde mevzuata aykırılık sözkonusudur. Aksi takdirde, 
yani tebrik resmî sıfatla yollanmış ise, ödemenin bütçeden yapılmasında yasal bir sakınca bu
lunmamaktadır. Kaldı ki, bu davranış, katılımcı, hürriyetçi, halka dayanan, demokrasiyi savu
nan tüm siyasî partilerimizin teşvik etmesi ve desteklemesi gereken bir davranıştır ve böyle de 
yapılmıştır. Çünkü, bu yolla halk, seçtikleriyle, yani kendisini idare edenlerle kendisi arasında
ki bağın gittikçe güçlendiğini görmekten memnuniyet duyacaktır. 
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3046 sayılı, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3056 sayılı Başba
kanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun, bu konumda bir yasak hüküm ihtiva etmemektedir. Aksi
ne, bu hizmetlerin ifası için gerekli harcamayı yapma yetkisini bütçe yasasıyla vermektedir. 

Geçici Bütçe Kanununda ve 1992 yılı Bütçe Kanununun hangi giderlerin hangi harcama 
kalemlerinden yapılacağını gösteren R Cetvelinin 302 harcama kalemine ilişkin açıklamada, 
posta ve telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderlerin bütçeden yapılması öngörülmüştür. Yapı
lan giderin aynı zamanda temsille ilgili olduğu düşünülür ise, R Cetvelinin temsil giderlerine 
ilişkin açıklamasında, "makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiy
le, temsilin gerektirdiği her türlü giderler" denilmek suretiyle, makam sahibine, bu tür harca
maları rahatlıkla kapsayabilecek geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. 

Diğer taraftan, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 
kamu harcamalarındaki tasarruf tedbirlerine ilişkin 1992/7 sayılı genelgenin 6/A bendinin son 
paragrafında, "Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından kişilere gönderi
lecek tebrik, telgraf ve benzeri posta maddelerinde hiçbir şekilde resmî pul kullanılmayacaktır" 
denilmek suretiyle, münhasıran kamu görevlilerini kapsayan, dolayısıyla bakanları bu sınırlar 
içine almayan tir yasak getirilmiştir. < 

Aynı genelgenin, "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri" bölümünde, posta ve telgraf gi
derlerine ilişkin bir sınırlama yoktur. • 

Sonuçta, yılbaşı ve bayramlar nedeniyle tebrik kartı gönderilmesi, gelenek ve görenekleri
mizin gereği olup, kaçınılmaz bir görevdir. Görevden doğan giderin, bütçeden yapılmasını, bütçe 
emretmektedir. Geçmiş yıllarda da bu uygulama yapılmıştır. Şimdi izin verirseniz, geçmiş yıl
lardan örnekler vermek istiyorum. 

11 Ocak 1988 tarihinde, aynen, 1992 yılında Başbakanlığın PTT idaresine yazdığı gibi bir 
yazı, yine o dönemde, milletimizi idare eden sayın Hükümet tarafından yazılmıştır; yazıyı ay
nen okuyorum : "Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları ile dairelerin resmî yazışmalarında kul
lanılacak resmî posta pulunun alınmasında sarf edilmek üzere, aşağıda, harcama kalemi hiza
sında yazılı toplam şu kadar milyon liranın falan hesaba yatırılmasına olurlarınızı arz ederim." 

Aynı yazı, 12 Nisan 1988, 6 Temmuz 1988, 3 Şubat 1989, 15 Şubat 1989, 6 Nisan 1989, 
5 Aralık 1989, 8 Mart 1990, 19 Nisan İ990, 10 Temmuz 1990, 19 Eylül 1990, 9 Mart 1991 ve 
16 Haziran 1991 tarihlerinde de yazılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur; toparlamanızı rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Peki. 
Bu yazıların yazılması yasaldır. Yasal olmasaydı, Türkiye Cumhuriyetini idareye talip olan 

bir hükümetin, zaten böyle bir işlem yapması düşünülemezdik. Bizim yaptığımız da budur. 
Burada iki konu karıştırılmaktadır. Sayın Taşar'ın konusu ile, bu konu arasında hiçbir ir

tibat sözkonusu değildir. Geçmişten verdiğim örnekler de dahil olmak üzere, bu konunun ya
sal olduğu açıktır. Sayın Taşar'ın hadisesinde ise, yasal bir dayanak sözkonusu değildir. Çün
kü, kanunlarımız, devlet bakanlarının giderlerinin, münhasıran Başbakanlık bütçesinden kar
şılanacağını emretmektedir; bağlı kuruluşlardan ve ilgililerden karşılanacağına dair kanunları
mızda, herhangi bir amir hüküm yoktur. Dolayısıyla, bu iki konuyu-karıştırmayalım. 

Bugün üzerine tartıştığımız konu, geçmişte olduğu gibi, bugün de yasaldır. Kırk yıllık devlet 
tecrübesine sahip bir arkadaşınız olarak, bunun kanunî olduğunu iddia ediyorum. Sayın Taşar'ın 
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hadisesinde yasal dayanaktan yoksunluk vardır. Yapılacak olan soruşturma sonucunda, inşal
lah yanılgıya uğrarız, yasal dayanak ortaya çıkar, hadise aydınlanır; ama, ikisini lütfen birleş-
tirmeyelim,ikisi arasında çok büyük bir fark vardır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Hiç fark yok. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — O zaman sizinkini de verelim bakalım... 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; bir konuya daha temas etmek istiyorum. Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcı
mız ve burada adları geçen tüm Devlet Bakanları; hiçbir siyasî nedenle, tebrik kartlarını, dev
letin kesesinden göndermemişlerdir. Bunu kesin olarak ifade ediyorum. Burada ifade edilen 
tebrik kartları, makama, bakan olarak tebrik kartı gönderen kişilere verilen cevabı ihtiva et
mektedir; dolayısıyla, herhangi bir suiistimal sözkonusu değildir. 

Sonuç olarak: Yapılan işlem, kanun ve genelgelere uygundur; aykırı bir hareket sözkonu
su değildir. özel giderler, devlet tarafından karşılanmamış, özel giderlerin devlet tarafından 
karşılanmasına göz yumulmamıştır. Devlet, haksız yere zarara uğratılmamiştır. Verilen yetki 
kötüye kullanılmamış; hatta, yasaların tanıdığı hak dahi kullanılmamıştır. 

Bu düşünceler içerisinde, takdiri Yüce Meclise bırakıyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Görüşülmekte bulunan önergede adıgeçen sayın bakanlardan söz isteyen var mı?.. 
Bulunmadığına göre, önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakan Sayın Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Erdal İnönü ve adıgeçen sayın Devlet Bakanları hakkında Meclis soruşturması açılıp açılma
ması hususunu oylarınıza sunacağım : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 

B) GÖRÜŞMELER 
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna - Hersek Cumhuriyetinde 

ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için altnması gereken tedbirler konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, İstanbul Milletvekili Adnan Kah
veci ve 30 arkadaşının, Bosna - Hersek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki 
olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine, 7.5.1992 
tarihli 74 üncü Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 

parti grubu veya gruplarına yahut önergedeki birinci imza sahibi milletvekiline veya onun gös
tereceği diğer bir imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 üricü maddesine 
göre, siyasî parti grupları adına birer üye ile, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecek 
ve bu suretle genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 
10'ar dakikadır. 
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Şimdi, önerge sahibi sıfatıyla, ilk sözü, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'ye ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisimi

zin, 7 Mayıs tarihinde yaptığı öngörüşmeyle, Bosna - Hersek Cumhuriyetinde ve Sancak böl-
, gesinde olan olaylarla ilgili olarak genel görüşme açılmasını ittifakla kabul etmesini, Meclis 
adına çok büyük bir mutlulukla karşılıyorum. 

Biraz önce burada konuşan Bosna - Hersek Başbakan Yardımcısının açıklamalarını da din
ledikten sonra, gerçekten, durumun ne kadar vahim olduğunu ve ne kadar acil tedbir gerektir
diğini vurgulamama bile gerek yok. 

öngörüşmede ifade ettiğim gibi, Türkiye, bu konuda çok geç kalmıştır ve bu geç kalması
nın sonucu, ölü sayısı onbinleri bulmuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir yerde elli ki
şi, yüz kişi ölünce, büyük olaylar çıkıyor. Bunlar göz önüne alındığında, Bosna - Hersek'te 
binleri, onbinleri bulan ölü sayısı karşısında, dünyanın ve özellikle Türkiye'nin sessiz kalması, 
kabul edilebilir bir durum değildir, isyan edilmesi gereken bir durumdur. 

Hükümetimizin bu konuda yeterince aktif davrandığını söylemek mümkün değildir. Hü
kümetimiz, geçen dönem tenkit ettiği telefon diplomasisi ycrinc,yeni bir diplomasi yöntemi ge
liştirmiş ve buna da demeç diplomasisi demeye başlamıştır. Nerede bir olay olursa, onunla ilgi
li çok güzel demeçler, tanzim ediliyor; televizyonlarımız, değerli büyüklerimizin demeçleriyle 
renkleniyor ve bu şekilde mesele çözülüyor!.. 

Bu demeç diplomasinin ne kadar faydasız ve hatta zararlı olduğunu, Karabağ'daki olay
lar göstermiştir. Karabağ'da, Ermeniler, Türkiye'nin demeç vermekten öteye gitmediğini ve ulus
lararası kuruluşların da etkisiz bir diplomasi uyguladığını görerek, Şuşa ve Karabağ'ın tümü
nü ele geçirmişlerdir. Bugün, Hükümetimizin bu konudaki eksik, etkisiz ve hedefsiz dış politi
kasının sonucu, Karabağ'da görülmektedir. Aynı acıklı tavır, maalesef son bir aydır Bosna -
Hersek'te de cereyan etmektedir. 

öngörüşme sırasında, Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü -maalesef, yasak savma kabilin
den diyeceğim- Türkiye Cumhuriyetinin bazı girişimlerini, burada açıkladılar ve uluslararası 
kuruluşlara, AGİK'e nasıl müracaat ettiğimizi ve ricada bulunduğumuzu beyan ettiler. 

Gördüğüm kadarıyla, AGİK, yaptırım gücü olmayan ve gerçekten acıklı durumda olan 
bir kurumdur. Hatta, acaba, AGİK ismi özellikle mi kondu diye düşündüm; AGİK, bir anlam
da, baş harfleriyle mücessem, "Allah'ın Gariplerinin İç Dökme Kulübü" haline dönmüştür. 
Bugün Sırbistan'ı AGİK'le tehdit etmek, resmen -maalesef söylemek zorundayım- abesle işti
galdir; çünkü, hiçbir etkisi yoktur. 

Demin burada Bosna - Hersek Başbakan Yardımcısının da beyan ettiği gibi, hiçbir tatlı 
dil.hiçbir güler yüz, hiçbir diplomatik girişim, Sırbistan'da etki göstermemektedir. Sırbistan 
ikili oynamakta, güya işten attığı generalleri kanalıyla, Sırp çetelerini, Bosna - Hersek içinde 
her türlü gayri insanî faaliyeti yürütmekte serbest bırakmaktadır ve bunlar, kadın, erkek, ihti
yar, çoluk çocukdemeden, herkesi katletmektedir. 

Burada Hükümetimizin büyük ihmali vardır; olaya sahip çıkmayarak, hatta, belki de 
TRT'nin bu olayları Türk toplumuna duyurmasını engelleyerek, Türk kamuoyunun bu konu
da hassas hale gelmesini de engellemişlerdir. Bütün dünya televizyonları bu konuda her gün 
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yayın yaparken, televizyonumuz, yabancı televizyonlardan çok rahatlıkla alabileceği görüntü
leri vermekten dahi imtina etmiştir; yani, Avrupalı kadar, Amerikalı kadar bile olamadık. On
ların, o harekât bölgelerine gönderdikleri kameramanları, biz gönderemedik. Hiç olmazsa, on
ların çektiği görüntüleri yayınlayabilseydik; hiç olmazsa, onların çektiği fotoğrafları yayınla-
yabilseydik... Ama, ben, buradan bir art niyet hissediyorum : Aman bu konuyu Türk kamuo
yu duymasın; Türk kamuoyu, bunu duyarsa, heyecanlanır, Hükümete baskı yapar; Hükümet, 
demeç diplomasisiyle bu işin içinden kurtulamaz ve iş zorlaşır düşüncesindeler. 

- Benim merak ettiğim husus, öngörüşme sırasında ve öngörüşme öncesinde Hükümete yap
tığımız bazı tavsiyelerin ne ölçüde işleme konulduğu ve ne ölçüde sonuç alındığıdır. Biz, bura
da muhalefetiz ve biz, burada çözüm üretmek mecburiyetinde değiliz. Hükümet, icra makamı
dır; Hükümet, çözüm üretmek zorundadır; ama, biz, buna rağmen, Bosna - Hersek olayların
da ve olaylar başlamadan Önce de, Hükümete, yazılı, geçen hafta da burada sözlü olarak bazı 
tavsiyelerde bulunduk, çözüm önerileri getirdik/Sanıyorum, Hükümet adına biraz sonra bu
rada tekrar Sayın tnönü konuşacak... Ne yapmaya başladıklarını merak ediyorum... Yoksa, 
aynen geçen haftadaki gibi; işte, şuraya müracaat ettik, buraya müracaat ettik, ne yapalım, 
çaremiz bu kadar, bu kadar yapabiliyoruz şeklinde bir avutmayla mı tekrar karşımıza gelecekler? 

Burada -tekrar ediyorum- çok büyük tarihî sorumluluğumuz vardır, millî sorumluluğu
muz vardır, vicdanı sorumluluğumuz vardır. Bu insanların, bizden başka bakacak, tutunacak 
dalları yoktur ve burada biraz önce konuşan Başbakan Yardımcısı, bunu itiraf etmiştir. Biz, 
bu insanlara sırt çeviremeyiz. Biz, bu insanları; elimizde anlaşma yok, aramızda hudut yok, 
biz size yardım edemeyiz diyerek, Sırp çetelerinin insafına bırakamayız. Bırakırsak, tarih bu-. 
nun hesabını sormadan öte, bu millet bunun hesabını sorar, Türk Milleti bunun hesabını so
rar. Bu kadar pasif, bu kadar korkak, bu kadar ürkek bir dış politikayla bu memleket götürü-
lemez. Bu memleket -tekrar ediyorum- bir üçüncü dünya ülkesi değildir. Bu memleket, Orta
doğu'nun en güçlü ekonomisine, en gelişmiş demokrasisine sahip ülkedir; dünyada sesini du
yurabilecek bir güce sahiptir. Bu gücünü sergilemediği sürece, kuvvet göstermediği sürece, gö
revini yapmıyor demektir, görevden ve sorumluluktan kaçıyor demektir. 

Eğer Hükümetimiz, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremezse; bir zamanlar 
Bosna - Hersek'te yüzde 70 olan Müslüman nüfus oranı bugün yüzde 50'lerin altına düşmüş
tür; Sırpların hedefi, bunu sıfırlara indirmektir. Bir zamanlar Belgrad'ta 270 cami var idi, bu-

v gün çok az sayıda cami kalmıştır ve Sırpların şu andaki hedefleri de, bu camileri teker teker 
yıkmaktır; şu ana kadar, zannediyorum 30'a yakın cami tahrip edilmiştir. Yani, burada hedef, 
sadece Sırp milliyetçiliği değildir; hedef, Yugoslavya topraklarından, Müslüman bütün unsur
ları temizlemektir. 

Burada biraz önce konuşan Başbakan Yardımcısı Muhammed Cengiç, 37Q yıl önce oraya 
giden bir ailenin torunudur; yani, Türkiye'den göç etmiş bir ailenin çocuğudur, soyadı da cenk 
kelimesinden geliyor; Türk kökenlidir ve bundan bir sene kadar önce, Türk olduğunu söylediği 
için, çok büyük ithamlarla karşı karşıya kalan, daha önce de ömrünün birkaç yılını hapiste 
geçiren bir insandır. 

Bu insanlar, bağımsızlıklarına kavuştular ve bağımsızlıklarına kavuşmalarının ödülü ola
rak (!) şu anda katlediliyorlar; bir referandum sonrası bağımsızlıklarını ilan etmeleri sonucu, 
şimdi katlediliyorlar. 
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Burada geçen hafta tekrarladığım önerilerin önemli kısımlarını, yani sonuç alınabilecek 
kısımlarını tekrarlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, süreniz dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hemen tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Türkiye'nin yapabileceği en önemli iş, buraya silah yardımı yapmaktır. Federal ordunun 

bütün silahları Sırpların elindedir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, Makine Kimya imalatı 
mı olur, ne olursa olsun, buraya bazı ağır silahlar temin etmek zorundadır. Bu silahların temin 
edilmemesi halinde, katliam, giderek daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Sırpların, durma din
lenme diye bir niyetleri olmadığı giderek artan olaylarla bellidir. Bugün, 500 bin göçmen mev
zubahistir; bu, Müslüman nüfusun dörtte biri kadar bir nüfustur; bu, belki 1 milyona ulaşa
caktır. Şu anda Saraybosna'da yaşayanlara göçmen muamelesi yapmıyoruz; ama, onlar da göç
men durumuna düşmüşlerdir, onlar da aç bî-ilaçtır ve ilaçsız, doktorsuz, silahsız, ölümü bek
lemektedirler. Kesinlikle Türkiye'nin, bu silah yardımını başlatması ve gerekirse, bu konuda 
Birleşmiş Milletlerin desteğini alması gerekmektedir ve Yugoslavya'yı, Sırbistan'ı durdurmak 
için de, IMF nezdinde ve Dünya Bankası nezdinde gerekli girişimleri sonuçlandırmalıdır. Za
ten, bu yönde de dünyada bir kamuoyu oluşmaya başlamıştır. Bu kamuoyunu, hızla lehimize 
çevirmek zorundayız. 

Ayrıca, Sırbistan'da, Karabağ'da, Nahcıvan'da olan bütün vahşet olaylarını dünyaya bir 
an önce sergilemek için, Dışişleri Bakanlığı, Hükümet, yoğun bir karşı tanıtım kampanyası 
başlatmalıdır. Bu konuda -maalesef- henüz hiçbir gayret yoktur, organize gayret yoktur. Sergi
ler, video filmleri ve diğer ülke televizyonlarında programlar yaptırarak, bu vahşeti dünyaya 
daha iyi tanıtmak mecburiyetindeyiz. 

Birleşmiş Milletler Barış Gücünün oluşmasında, Türkiye, önderliği çekmelidir ve gerekir
se, bunun finansmanını -Birleşmiş Milletler sağlayamıyorsa- sağlamalıdır. 

Bunları yapamadığımız takdirde ileride, Türkiye'nin taşıyamayacağı kadar büyük bir ve
bal, veremeyeceği kadar büyük bir hesap oluşacaktır. Bu Parlamentonun ve bu Hükümetin, 
Türkiye'nin bu vebalden kurtulması için gereğini yapacağına inanıyor, bu konuda henüz ümi
dimi kaybetmediğimi belirtiyor, Yüce Heyetinize saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Siyasî parti grupları adına ilk söz, Refah Partisi Grubu Sözcüsü ve istanbul Milletvekili 

Sayın Mustafa Baş'in. ; 
Buyurun Sayın Baş. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili 

arkadaşlarım; sözlerime başlarken, hepinize, Refah Partisi Grubu ve şahsım adına selamları
mı, saygılarımı arz ediyorum. 

Bugün yine, Balkanlarda kanayan bir yarayı, burada konuşuyoruz. Bu mevzuu burada ko
nuşmamıza vesile olan önerge sahibi milletvekili kardeşimize teşekkür ediyorum. 

Balkanlardaki bu yarayı burada bir kere daha konuştuktan sonra, inşallah artık, konuş
ma ihtiyacı duymayız, konuşmaktan kurtuluruz ve inşallah, tedbirler alınır; oradaki kardeşle
rimiz, bu zulümden, bu çileden, bu ıstıraptan kurtulmuş olur temennisiyle konuşmama baş
lıyorum. 
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Biz, birbirimize çok yakınız. Bu kürsüde biraz evvel konuşan insan, sayın milletvekilinin 
de ifade ettiği gibi, 370 yıl önce Anadolu'dan o bölgelere âlem-i nizamı tesis etmek, sağlamak 
için gitmiş bir milletin çocuğu. Bu Başbakan Yardımcısının babası ile bizim babalarımız, aynı 
devletin vatandaşıydı; yani, burada konuşan Başbakan Yardımcısının babası ile bu Parlamen
toda bulunan pek değerli milletvekillerimizin babaları, aynı devletin vatandaşıydı; birbirimize 
bu kadar yakınız. Kaldı ki, dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığa yapılan işkenceye, zul
me başkaldırmak, zalime başkaldırmak, insanî görevimizdir, yaradılışımızın gayesidir, tnsan 
olarak, zaten, yeryüzünden zulmü kaldırmak için yaratılmışız. Bu toprakları, 500 yıl, bizim 
dedelerimiz idare etti; kan dökülmedi; insanlar, birbirine husumet içerisinde olmadı, düşman
ca yaşamadı. Biz millet olarak kim olursa olsun, hangi ırktan ve hangi renkten olursa olsun, 
herkesin namusunu aziz bildik, malını aziz bildik, kanını ve canını aziz bildik; koruduk, mu-
hafaza.ettik; böyle bir milletin çocuklarıyız. -

Kültürel ve tarihî bağlarımız çok kuvvetlidir; inanç birliğimiz vardır. 
İşte, bütün bu sebepler dolayısıyla, bu Parlamentoda, iki ay içerisinde, şu kürsüden Bos

na - Hersek'teki olaylar, sık sık gündeme getirilme ihtiyacı duyulmuş ve gündeme getirilmiştir. 
Bu bölgede, Osmanlı çekilirken, yüzde 70 Müslüman vardı; yani, nüfusun yüzde 70'i Müslü-

mandı; bugün yüzde 44'ü Müslümandır. Bu tarih içerisinde, zaman zaman, bugünlerde yapılan 
zulümler gibi, zulümler yapıldı ve yapılan bu baskılardan dolayı, birçok insan canını kaybetti; mil
yonlarca insan da, başta ülkemize olmak üzere, göç etme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. Zaten 
hedef, Avrupa'nın Balkanlar kısmında, Müslüman nüfusu azaltmak, hatta yok etmektir. Bu hare
ket sadece Balkanlarda değil, bütün Avrupa'dadır. Endülüs'ün işgalinden sonra Hıristiyanlar, İspan
ya'ya girdikten sonra da bu bölgede katliamlar yapmışlardı ve bu bölgede yaşamayan Müslüman
lar, Cebelitarık'tan Afrika'ya geçme zorunluluğu duymuşlardı. Hadise, Müslümanları, Avrupa Kı
tasından temizleme hadisesidir; ama, unutmamak gerekir ki, bu olay, Avrupa Kıtasıyla sınırlı olan 
bir olay değildir; bunun arkasından, Anadolu toprakları ve bütün dünya... 

Şu anda, gerek Ermenistan'da, gerek Balkanlarda, gerekse... Bunları da saymamıza gerek 
yok, kendimizi ve bize bakışı tanıma noktasında. Bir futbol maçında bile galibiyetimizi haz
medemiyorlar... İşte, Galatasaray - Monako karşılaşmasını biliyoruz... Bir güreş müsabakasın
da bile galibiyetimizi hazmedemiyorlar... Dolayısıyla, herkesin, kendi kendini kandırmadan, 
kendi konumunu iyi kavraması ve bilmesi lazımdır. Kendi konumumuzu bilmek, başkalarına 
husumet içerisinde olmamızı gerektirmez. O açıdan, kendi konumumuzu iyi tespit edelim der
ken, biz burada dünyada yalnız kalmayı değil, uşaklıktan kurtarmayı kastettiğimizi hususiyet
le belirtmek isterim. . ' ' . 

Balkanlarda zaman zaman yapılan bu işkenceler ve bu zulümlerden dolayı göçe mecbur 
olanların yanında, katledilen binlerce insan var. Bu bölgelerde yaşayanlar, ayrıca, ekonomik 
ambargo altında tutularak fakir bırakılmıştır. Böylece, maalesef üzücü olaylarla bugünlere gelmiş* 
bulunuyoruz. 

45 gündür yapılan zulümlerle, ölü sayısı 10 bine yaklaşmış, yaralı sayısı 7 bini aşmış, nere
de olduğu meçhul insan sayısı 3 bini aşmış; şehirler yakılmış yıkılmış, 350 bin insan evsiz kal
mış, yüzbinlerce insan göçe mecbur olmuş ve vizesi olmadığı için Almanya sınırında bekleyen 
büyük bir topluluk oluşmuştur. Dobrina'da 50 bin civarında -Dobrina, Saraybosna'nın mer
kez mahallesi sayılır- çoluk çocuk, kadın, şu anda muhasara altında; Sancak'a yakın olan 
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Taşlıca'da, Bosna'daki zulümlerden kaçan 12 bin civarında çoluk çocuk, kadın, yaşlı insan mu
hasara altında; her an katliamla nefes nefese, her an ölürn kokusunu hissediyor. Dahası, Sa-

. raybosna'ya 80 kilometre mesafede olan Konyiç Şehrine, şu ana kadar 2 adet napalm bombası 
atılmıştır; burada yaşayan halk da âdeta S.O.S vermektedir. 

Biz burada konuşurken orada olaylar tırmanıyor. Nitekim, dün akşam, Birleşmiş Millet
ler, Kızıl Haç ve Avrupa Topluluğu, bölgeden temsilcilerini çekeceklerini açıklamışlardır; yani, 
meydanı artık tamamıyla Sırp çetecilerine bırakacaklardır. 

Hadisenin gelişini şuradan da anlıyoruz ki, son olarak, Hırvatistan'daki saldırıları yürü
ten Ratko Miladiç ismindeki Sırp komutan, Bosna - Hersek'teki Federal Ordunun komutanlı
ğına atanmıştır. İşte, bütün bunlar, bize, önümüzdeki günlerde daha korkunç zulümlerin ola
cağını göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, çok ilginç bir olayı dün akşam bize faksla geçtiler; şu hadiseler olur
ken, geçen hafta Sırbistan'da, bir Türk profesör, Sırbistan Devletinin liyakat nişanıyla ödül
lendiriliyor ve kendisine, Sırbistan Devleti liyakat nişanı veriliyor; nedeni de şu : Dubrovnik 
kenti, Adriyatik Denizi kenarında tarihî bir şehir; burada Hırvatlar yaşıyor, Müslümanlar da 
var. Sırplar bu şehri bombalayamıyor; çünkü, Hırvatlar var. Bu Türk profesör, "Sırplar, Yu
goslavya'da düzeni sağlıyor. Halbuki, Hırvatlar, burada bulunmakla, Sırpların önünde bir en
gel teşkil ediyor" diye bir açıklamada bulunuyor ve bu konuşma televizyondan veriliyor. Sır
bistan Devleti, bu Türk profesöre devlet liyakat nişanı veriyor. Bu Türk profesörün ismi, Türk-
kaya Ataöv. Ben, kendisini tanımıyorum; dün akşam geçilen bir faksla öğrendim. Bu konuda
ki bilgiler, şu anda, istanbul Cağaloğlu'nda kurulan Bosna Enformasyon Bürosunda mevcut
tur; isteyen arkadaşlarımız, oradan alabilirler. Dileriz ki, bu haber doğru olmasın; ama, ısrarla 
üzerinde durup sormama rağmen.bize buradan verilen bilgi bu. Ben, bu profesörü tanımıyo
rum; ismini de ilk defa duydum. 

Değerli kardeşlerim, Sayın Adnan Kahveci, bu önergenin, hem öngörüşmelerinde, hem 
de bugün, "dünya çözüm üretemiyor, Avrupa Topluluğu çözüm üretemiyor" dedi. 

Ben, esasen, dünyanın veya Avrupa Topluluğunun, bilinçli olarak çözüm Üretmediği ka
naatindeyim. Neden? Çünkü, şu anda, Balkanlardan Müslümanların temizlenmesi için, Sırp
ların zamana ihtiyacı vardır; bu zamanı kullanıyorlar. Oradaki Müslümanlar imha olur, göçe 
zorlanır, bugün yüzde 44 olan Müslüman nüfus oranı yarın yüzde 20 olur, yüzde 10 olur; on
dan sonra Milosoviç'i devirirler, onu hain ilan ederler, gerekirse idam ederler, demokrasi şarkı
ları başlar, Batılılar da alkışlar, olur biter; yani, bundan başka anladığımız bir şey yok. Dünya
nın her yerinde olan olaylara anında müdahale ediliyor, anında çözüm üretiliyor da, Avrupa'
nın göbeğinde olan olaylara nasıl çözüm üretilemiyor?! Onun için, buradaki plan, Sırp milis
lere zaman kazandırmaktır; bu zamanı kazandırıyorlar. Ne zaman ki, oradaki Müslümanlar 
katledilir, ne zaman ki oradaki Müslümanlar göç eder, ne zaman ki yüzde 70'den yüzde 44'e 
düşen Müslüman nüfusu, yüzde 10 - 15'Iere düşer; o zaman, Milosoviç'i de tepetakla götürür
ler, demokrasi şarkıları söylerler, Batı da alkışlar, işte, iş düzeldi der; ama, maksat -onlar 
açısından- hâsıl olmuş olur, yerine gelmiş olur. 

Arjantin'le ingiltere savaşmıştı; hemen çözümünü buldular. Amerika Birleşik Devletleri, 
"Barış Gücüne asker vermem" diyor, işgal gücü oraya gönderilseydi, ona asker vereceği kana
atimiz vardır. Neden? işte, Körfez'i gördük, Irak'ı gördük... Yoksa, Körfez'de Amerika'nın petrol 
çıkarları mı vardı, menfaati mı vardı; Bosna'da kendine uygun bir menfaat mı görmedi?! 
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"Birleşmiş Milletlerin finansmanı yoktur, bunun için bu bölgelere asker gönderemiyor, 
Barış Gücü gönderemiyor" deniliyor. 

Kendi dinlerinden olan insanlar katliama uğrasınlar da, bakalım, Birleşmiş Milletlerin fi
nansmanı var mı, yok mu, o zaman görürüz; yaya olarak bile giderler! 

Libya'Iı uçak düşürdü iddiası üzerine Libya'ya bu kadar müeyyide konuluyor... Tabiî.bi-
zim de buradan alacağımız dersler var. Libya'ya karşı konulan bu ambargoya ilk uyan ülke 
biz olduk. Yani, bir Müslüman ülkeye ambargo konulduğu zaman, yarışın başındayız; ama, 
bir Müslüman ülkeye zulüm geldiği zaman, kuyruğun sonundayız!.. AGİK bir şey yapsın, Or
tak Pazar birşey yapsın veya Amerika bir şey yapsın diye kuyruğun sonundan takip ediyoruz! 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Amerika öyle emir veriyor! 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Çekiç Gücün bu bölgede bulunmasının sebebi ne? "Kuzey 

Irak'ta bulunan vatandaşların can güvenliği yok." 
Şu anda Kuzey Irak'ta kimse öldürülmüyor, öldürülmedi de; ama, Çekiç Güç burada bu

lunuyor. Bunun finansmanı var ve bu Çekiç Gücün burada bulunması için, biz, Parlamentoda 
seferberlik yapıyoruz, aman bulunsun diye; halbuki, ne mazeretlerimiz var... Çekiç Gücü bu
rada bulunduran, besleyen, buyursun, Çekiç Güçten asker alsın götürsün, Bosna'ya yerleştir
sin ve orada insanların can güvenliğini sağlasın. Bu hadise, Avrupa'nın göbeğinde oluyor, Af
rika'nın bir köşesinde olmuyor, uzak bir köşede olmuyor. 

O halde, biz diyoruz ki, ortada, bir çifte standart vardır veya ortada, bazı devletlerin men-
faatlarına yönelik olaylar vardır ve aynı devletin, menfaatına olan olaylarda koştuğunu, men
faatinin olmadığı olaylarda da çok geride durduğunu görüyoruz. 

Bosna'daki hadiseler, işin başıdır. Belki, bundan sonra, konuştuklarımız bir işe yaramaz. 
önlem alınmazsa, belki, onbeş gün sonra veya bir ay sonra, Sancak için konuşacağız burada. 
Ondan sonra gene önlemler alınmazsa, belki bir onbeş gün sonra, Kosova için konuşacağız 
burada; gidişat bunu gösteriyor. Esas büyük tehlike Sancak'tadır; çünkü, Sancak, coğrafî ola
rak çok kritik bir noktada bulunmaktadır ve dahasını da söyleyeyim; Sancak'ta bulunan Müs
lümanlar,.bir zamandan beri, kendilerini savunmak üzere hazırlık içerisindedir; yani, oradaki 
çarpışmalar çok şiddetli olacaktır, çok kan dökülecektir. Biz, buna gözyumamayız. Hüküme
tin, bu tedbirleri bir an önce alması gerekmektedir. 

Neler yapılabilir? Tabiî, en önce, dostumuzu düşmanımızı tanımamız lazım ve "Hükü
metin, kapısına gidip dayandığı bu uluslararası kuruluşlar, bu meseleyi gerçekten çözecekler 
mi, çözme konusunda samimî bir çalışmaları var mı?" Önce buna bir karar vermemiz lazım. 
On gün sonra, her şey için çok geç olabilir. Dolayısıyla, kararı bir an önce vermek ve uygulama 
safhasına koymak lazım. 

Tabiî, işin en başında, Sayın Kahveci'nin de belirttiği gibi, silah yardımı yapmak zorunda 
olduğumuz gelmektedir. Silah yardımı yapmak, bugün, en insanî görevdir. Burada, seçimle iş
başına gelmiş bir Başbakan Yardımcısı konuştu ve bu insan, kadınlara, annelere, çocuklarının 
gözü önünde tecavüz edildiğini, onların ırzına geçildiğini söyledi. Çocuklarının gözü önünde 
tecavüze uğrayan bir topluluğa silah yardımı yapmaktan daha insanî hiçbir görev yoktur. (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Silah yardımı yapmak zorundayız, para yardımı yapmak zorundayız. Oradaki kardeşleri
miz, birtakım bağlantılarla silah da temin edebilirler; ama, bu silahı temin edecek paraları yoktur. 

Bakın, birkaç gün sonra, Sayın Başbakan, 100 tane parlamenterle beraber, Amerika'ya, 
Türk'ü tanıtmaya gidecek. Ne yapacaklar? Sokaklarda yürüyecekler!.. Amerika'da, sokakta 
yürümekle, Türk tanınmaz. Gelin, Türk'ü tanıtalım; 6 milyar olan bu parayı, çocuğunun kar-

— 43 — 



T.B.M.M. lî : 75 12 . 5 . 1992 O : 1 

şısında ırzına geçilen anneyi, kadını korumak için kurşun parası olarak gönderelim. (RP ve 
ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yoksa, Amerika sokaklarında bandoyla, mızı
kayla yürümekle Türk tanınmaz... Biz, Amerika'yı. 5 Eylül 1795'te, 120 bin Osmanlı altını vergiye 
bağlamıştık; aradan ikiyüz sene geçmemiştir; şimdi, kendimizi tanıtmak için sokaklarında yü
rüyoruz, bizi tanı, diye! 

"Ne mutlu Türküm diyene" diye yazmışız ve bununla övünüyoruz. Parasının değeri, Alman'ın 
parası karşısında 4 500 defa küçülen, Amerika'nın parası karşısında 7 bin defa küçülen, Azerbay
can'da, Karabağ'da, Nahcıvan'da kan döküldüğü zaman sesi çıkmayan; Bosna'da, kardeşlerinin, 
çocuklarının karşısında annelerin ırzına geçilirken kükreyemeyen bir millet, nasıl mutlu olacak?! 
İşte, bu mutluluğu yaşamak istiyorsak, gelin, yardıma, bir an önce, hep birlikte koşalım. 

Yine, Bosna - Hersek'i ilk tanıyan ülkeler arasındayız; Ankara'da büyükelçiliğin hemen 
açılması lazım, bizim de Saraybosna'da büyükelçilik açmamız lazım. 

Ne ilginç bir olaydır ki, öngörüşmelerde Sayın Kahveci, "bir kriz masası kurulsun" dedi; kurulmadı. 
Şu anda, Muhammed Cengiç onbeş gündür Türkiye'de... Bulgaristan Başbakanı geliyor; 

giderken 15 kişiyle uğurlanıyor; Muhammed Cengiç, bir kâtiple karşılanıyor. 370 yıl önce bu 
topraklardan gitmiş, bu milletin evladı sayılan, seçimle işbaşına gelmiş bir Başbakan Yardım
cısı olan Muhammed Cengiç, onbeş gündür İstanbul'da otelde kalıyor; devlet, ağırlamıyor... 
Koruması yoktur, araba verilmemiştir ve devletten muhatap bulamamıştır... Bugün de, kendisi 
gelmiş, Sayın Başkandan ricada bulunmuş ve bu kürsüde konuşmuştur. Sayın Başkana, hu
zurlarınızda, Grubum ve şahsım adına teşekkür ediyorum ki, bu konuşma fırsatını ona verdi 
ve bu sayede burada, zulümleri hep beraber dinledik. Protokolün neresindeyiz?! Seçimle işba
şına gelmiş bir Başbakan Yardımcısına, onbeş gündür araba verilmemiş, koruma verilmemiş; 
istanbul'da, kendi imkânlarıyla bir otelde kalmakta; Parlamentoya da kendisi gelip, Meclis Baş
kanından ricada bulunup, söz alıp, bize hitaben konuşmaktadır... Hükümet ne yapıyor?.. (ANAP 
sıralarından "Laf yapıyor" sesleri) Bunun cevabını bekliyoruz. 

Hükümet, AGİK'e dilekçe yazıyor... Hükümet, ne yapıyor? Hükümet, laf üretiyor... Sayın 
Başbakan, Bakü'de, "Ermeniler 54 yerleşim birimini işgal etti, 1 tane kaldı" diyor; aynı anda, Er
meniler Nahcıvan'a giriyor. Sayın Başbakan Aşkabat'ta bulunurken, aynı anda, 55 inci yerleşim 
birimi de Ermeniler tarafından işgal ediliyor ve dün akşam dinledim; Sayın Başbakan televizyon-, 
da, "Bizim Nahcıvan üzerinde, Kıbrıs'ta olduğu gibi müdahale hakkımız yoktur" diyor. 

Sana, hakkın var mı yok mu diye soran var mı?.. Şu anda böyle bir açıklama yapmak, 
Ermeniye de cesaret vermek demektir; Bosna'daki Sırp'a da cesaret vermek demektir. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) Hakkın yoksa dahi, bunu konuşmaman gerekir, açıklamaman 
gerekir. Bugün gazetelerde "Ben öyle söylemedim, yanlış anlaşıldı" diye beyanatları var Sayın 
Başbakanın... İş işten, çoktan geçti. Bunların hepsi, laf üretmektir. 

Diğer taraftan, Ermeniler, uluslararası platformlarda, Amerika'da, soykırımını kabul et
tirmek istiyor, bundan dolayı tazminat almanın peşinde, Türkiye'den toprak talepleri var. 1920 
Londra Antlaşmasında, zabıtlarda, İngiltere, "Doğu Karadeniz'de müstakil bir Lazistan ku
rulsun, Ermeni Devleti sınırları içinde olsun, içte özerk, dışta ona bağlı olsun" diyor. Bütün 
bunlar olurken, Halep'ten Erivan'a uçak seferlerini, bundan önceki Hükümet kararıyla engel
lemişiz, hava sahamızı kapatmışız; fakat, hiç kimsenin haberi olmadan hava sahası açılıyor!.. 
Hangi gün, hangi hafta; Ermenilerin, cinayetleri işlediği bir hafta!.. 

Böyle dış politika olmaz. Eğer, her şeyi, Amerika'nın; her şeyi, Batı'nın talimatlarıyla ye
rine getireceksek, o zaman, Hükümetin Dışişleri Bakanlığına gerek yok; oranın dışişlerinden 
bir müsteşar getirelim koyalım, Türkiye'nin dışişlerini yönetsin! 
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HASAN DÎKİCt (Kahramanmaraş) — Telefonla idare etsin! 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Masraflı oluyor; bir sürü personele gerek yok. 
Onun için burada bu konuşmaları yapıyoruz. İnşallah, bu dış politikamıza hep birlikte 

bir çekidüzen veririz. 
BAŞKAN — Sayın Baş, toparlamanızı rica ediyorum. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki efendim. 
Kriz masası teklif edilmiştir; kurulmamıştır. Mutlaka kurulması lazım. 
Üç beş Müslüman genç, İstanbul Cağaloğlu'nda Bosna Enformasyon Bürosu kurmuştur 

ve oradan, taa Bosna'daki olayları Türkiye'ye intikal ettiriyor, Türkiye'den de Bosna'ya haber 
gönderiyor, iletişim kuruyor. Üç beş gencin yaptığını, bugün Hükümet yapmamıştır... 

Saraybosna'daki kardeşlerimizin elinde bir televizyon istasyonu var; bu enformasyon bü
rosu vasıtasıyla dün akşam bize ulaşan haberde diyorlar ki, "Biz, buradaki hadiseleri çekelim, 
buradaki zulümleri bütün dünyaya intikal ettirelim. Bu konuda Türkiye bize yardımcı olsun, 
TRT yardımcı olsun -zannediyorum, TRT'nin, anlaşmalarına göre, 3 dakikalık yayından son
ra, Eurovision İcanallarına ilave bir para ödemesi gerekiyor- bu parayı ödesin, biz buradan bu 
yayınlan gönderelim ve bütün dünyaya buradaki zulmü anlatma imkânını bulalım." 

Sırplar, Saraybosna'mn Pale tepesinde bir yayın istasyonu kurdular, geçen hafta, bu yayın 
istasyonu vasıtasıyla, CNN kanalıyla dünyaya 1 saat yayın yaptılar ve öldürülen Müslümanları 
göstererek, "bunları Müslümanlar öldürdü, bunlar Sırptır" diye dünya kamuoyunu şartlandırı
yorlar. Biz ne yapıyoruz? Beyaz balina, her akşam, televizyon ekranından inmiyordu, basınımı
zın da sayfalarından inmiyordu... Ondan sonra, Bakanımız, karabatağa şiir yazdı, televizyondan 
okudu! Yani, Avrupa'nın göbeğinde öldürülen insanların, karabatak kadar, beyaz balina kadar 
hükmü yok mu?! Neden, televizyonumuz, TRT'miz bu konuya ilgi göstermiyor?.. İşte, bu konu
da, oradaki bütün zulümleri, Batı'ya anlatabilecğimiz, dünyaya anlatabileceğimiz bir fırsat önü
müze çıkmıştır. Umuyoruzki, bir tedbir olarak, TRT, bu yayınlardan istifade etsin. 

Değerli arkadaşlar, Milletvekilimiz Sayın Abdullah Gül, geçen hafta Paris'te Avrupa Kon
seyine bir teklifte bulunmuştur; yirmiye yakın parlamenter bu teklifi imzalamıştır. Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesine, Dışişleri Bakanımız Başkanlık yapmaktadır. Sayın Abdullah Gül'-
ün, Sırbistan'ın Avrupa Konseyinden ihraç edilmesi için vermiş olduğu bu teklifin, Sayın Ba
kanın, inşallah, Başkan olarak takibiyle bir an önce kabul edilmesi, bir tedbir olarak sayabile-' 
çeklerimiz arasındadır. 

Bir de, geçen hafta, İzzetbegoviç'in Türkiye'ye iltica etmek istediği konusunda, gazeteler
de, Anadolu Ajansı mahreçli bir haber çıkmıştır. 

Bu haber, tamamıyla asılsızdır. Anadolu Ajansından, bunun hesabını, Hükümetin sorması 
lazımdır; çünkü, İzzetbegoviç'in Türkiye'ye iltica etme isteğinin Türk gazetelerinde haber olarak 
çıkması, Bosna'daki, Yugoslavya'daki bütün mücadelenin psikolojik olarak kırılması demektir. Bu 
haberin hesabının, mutlaka sorulması lazımdır. Bu ajanslardaki bazı insanlar kime çalışıyor; Sırp
lara mı çalışıyor, bize mi çalışıyor? Bunun hesabını, bu Hükümetin sorması lazımdır. 

Umuyorum ve diliyorum ki, bu Parlamentoda biz, bir daha Bosna'yı konuşmayız. İnşal
lah, Hükümet; tedbirler alır, gerekli adımları atar. Refah'Partisi Grubu olarak, bu konuda atı
lan her adımı, kanımızın son damlasına kadar desteklediğimizi ve savunduğumuzu huzurları
nızda ifade ediyor, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Cem; buyu

run. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, Millet Meclisimizin 
kıymetli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarken, önce kısa bir durum tespiti yapmak istiyorum. 
Gerçi, konuiar hepimizin bilgisi dahilinde, yeni bir şey söylemeyeceğim; ama, kısaca bir du
rum tespiti yapmak istiyorum. 

Şu anda eski Yugoslavya'da, Milosoviç'in gecikmiş bir milliyetçi saldırısı yaşanıyor. Sırp
lar, komşularına, uzun süredir birlikte yaşadıkları devletlere saldırıp, mümkün olduğunca faz
la toprak ilhakına çalışıyor, malum, aynı yöntemi, Hırvatistan'a karşı uyguladılar ve Hırvatis
tan'a, Hırvatistan'da yaşayan Sırpları gerekçe göstererek saldırıp, o topraklardan bazı bölüm
leri ele geçirdiler. Şimdi aynı olay, Bosna-Hersek'te yaşayan Sırpların bölgelerine güvenlik gö
türmek gerekçesiyle yapılıyor ve bu bölgelerin Sırbistan'a katılması için açıkça bir işgal savaşı 
devam ediyor, 

Tabiî, burada bir şeyi de açıklıkla söylememiz lazım: Bosna-Hersek'te bir savaş yok, Bos
na - Hersek'te katliam var; yani, Türkiye'den giden bütün gazetecilerin, dünyadaki büyük ve 
ciddî yayın organlarının ortaklaşa bize ilettiği, getirdiği mesaj şu: Orada bir savaş değil -oradaki 
Müslüman topluluk, hatta zaman zaman Sırplarla çatışan Katolik topluluk, savaşma duru
munda, savaşı bilen, savaş için teçhizatlı insanlar değil- açıkça bir katliam yaşanmakta. 

Şimdi, burada, Sırbistan'a karşı ne yapılabilir ki, bu katliama son verilsin, bu katliamın 
sona ermesi için hepimizin bir katkısı bulunabilsin? Çünkü, konu, bizim açımızdan çok önemli. 

Türkiye olarak bazı girişimlerimiz oldu, onlara değineceğim; ancak, şunu da bilmek du
rumundayız: Eğer bu katliam önlenemez ise, çok büyük bir göç dalgası, sınırların açıldığı an
da, imkânın bulunduğu anda, Türkiye'ye yönelecektir. Bunun da önlemini, şimdiden, zanne
diyorum düşünmemiz lazım; bu, bir bakıma kaçınılmaz gözüküyor. 

Şimdi, bu meseleye nasıl yaklaşmalıyız? Ben, bazı noktalarda, benden önceki konuşmala
rın büyük bölümüne katıldım, bazı küçük bölümlerine katılmıyorum. Hükümetin yaptığı, bir 
yasak savma politikası olmamıştır bana göre. Ben, Hükümeti savunmak zorunda veyahut öyle 
bir fonksiyonla konuşmuyorum, kendi Grubum adına konuşuyorum; ama, "Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, bu olaylar karşısında bir yasak savma anlayışıyla hareket etti ve uluslararası 
kuruluşlara, AGİK'e, yani boş birtakım mercilere başvuruda bulundu" demek ve meseleye böyle 
yaklaşmak, çözüm bulmamızı zorlaştırır düşüncesindeyim. Kaldı ki, sadece AGİK'e başvurul
madı. AGİK, iyi kötü; ama, bugün ortada olan -Birleşmiş Milletlerin yanı sıra- tek imkân, tek 
merci. Ayrıca, sadece AGİK'e değil, Birleşmiş Milletlere de başvuruldu, Güvenlik Konseyinin 
harekete geçirilmesine de çalışıldı; hatta -demin Sayın Baş değindi- biz, Sayın Gül'ün hazırla
dığı, hepimizin de katıldığı bir girişimi Avrupa Konseyinde yaptık ve bir ölçüde başarılı da 
olduk. Buna, Türkiye'den giden bütün milletvekili arkadaşlarımız katıldı. 

Bütün bunlara karşı, olaya, mesela, "Türk kamuoyu duymasın, TRT yayın yapmasın, âdeta 
böyle bakılıyor" şeklinde yaklaşmak, bence, olayın vahametini gözlerden asıl kaçıran bir nok
tadır. Olay ciddidir. Hele, artık Türkiye'de, TRT gözlerden kaçırsa, özel kanallar, bu tür olay
ları gözlerinizin önüne getiriyor; yani, kimsenin kimseden bir şey saklama niyetinde olduğunu 
zannetmiyorum. 

"Sırp çetecilerinin insafına bırakırsak, millet hesap sorar" deniliyor. Bana göre, bunlar 
da, Bosna-Hersek'te yaşanan katliam dikkate alınırsa, meselenin ciddiyetiyle uyumlu değildir. 
Bu terminoloji, bu yaklaşım -bir yerde, belki ben yanlış yorumluyorum ama- böyle suçlayıcı 
olma eğilimi, böyle, bir konuda, Türkiye'nin faydasına ve öncelikle Bosna-Hersek'teki masum 
insanların faydasına olmaz diye düşünmekteyim. 

— 46 — 



T.B.M.M. B : 75 12 . 5 . 1992 O : 1 

Aslında mesele şu: Türkiye olarak biz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Malumunuz, ciddî 
bir, ilaç ve gıda maddesi yardımı projemiz oldu ve başarılamadı. Bizden dolayı değil, kimse 
bunu başaramadı; yani, şu anda Bosna-Hersek'e, sadece biz değil, bizim gibi yardım ulaştır
mak isteyenler de bunu yapamıyor; oraya ilaç ve gıda yardımı gidemiyor. 

Peki, biz ne yapabiliriz? Bazı öneriler geldi; hepsi çok değerli; yani, tam olarak katılsak 
da katılmasak da, burada yapılan bütün önerilerin, hiç kuşkusuz ciddiyetle ele alınması lazım. 

Birinci olarak, uluslararası kuruluşlar nezdinde yapabileceğimizi yaptığımız düşüncesin
deyim; buna bir iki ilave olabilir. Bir tanesi, malum, biliyorsunuz, Avrupa Topluluğu, Sırbis
tan'dan kendi büyükelçilerini çekti; yani, eski Yugoslavya'daki büyükelçilerini çekti. Eğer be
nim bilgim yanlış değilse, biz, büyükelçimizi daha henüz çekmedik. Zannediyorum, mesela bu 
düşünülebilir; yani, bizim, Türkiye olarak, Sırbistan'la veya eski Yugoslavya ile olan ilişkileri
mizde böyle bir adım atılması düşünülebilir. 

tlaç ve gıda yardımı konusunda, Hükümetin veyahut Türkiye'nin, devletin, elinden geleni 
yaptığını biliyoruz, izliyoruz. Acaba, başka şey yapılabilir mi? Yani, bu gıda yardımı ve ilaç 
yardımı konusunda, Türkiye, uluslararası bir organizasyonun başını çekebilir mi, bu yönde bir 
girişimi olabilir mi? 

Silah yardımı konusundaki öneri, olayı bir kademe tırmandıran bir öneridir. Bu da tartı
şılmalı; ama, bana göre, bu öneriyi getirenlerin, bunu çok etraflı bir şekilde sunması lazımdır. 
Benden sonra konuşacak olan arkadaşlarımızdan bu öneriyi savunanlar varsa, bunu çok et
raflı bir şekilde getirmesi lazım. Çünkü, "haydi silah yardımı yapalım" demekle olmuyor. Gı
dayı ve ilacı ulaştırmamışken, oraya o silahı nereden ulaştıracaksın? Silah yardımı gibi konula
rı, dünyada bir ülke tek başına kolay kolay yapmak istemiyor. Eğer, Türkiye böyle bir şeyi dü-
şünecekse, bunu tek başına değil, mutlaka, birçok ülkenin katılımıyla, katkısıyla, onayıyla yap
mak durumunda kalabilir. Bu mümkün müdür değil midir? Bu tarz önerilerin, zannediyorum 
daha etraflı bir şekilde getirilmesi, birçok sonucuyla dikkate alınması ve öneri sahipleri tara
fından, bunun yolunun ve yönteminin daha açık bir şekilde Meclisimize gösterilmesi gerekir. 

Yugoslavya'nın dağılması, bize, eski Balkan olaylarını getirdi; yani, bir zamanlar, Batı Av
rupalılar, bu "Balkanlaşma" deyimini çok küçültücü olarak kullanırdı ve Balkanlaşma denen 
olayı, bir felaket diye niteledi; ama, ne yazık ki, tarihin gelişmesi içinde, yeni bir Balkanlaşma 
olayını, büyük ölçüde, Batı Avrupalıların da, onaylayan, hatta bazen destekleyen yaklaşımı 
altında yaşamaktayız. 

Elbette, Türkiye olarak biz, Balkanlarda, tarihten gelen, ortak inançlardan gelen, dilden 
gelen, birçok faktörden gelen yakınlığa sahip bulunduğumuz insanlara sahip çıkmak durumun
dayız ve bu da çok doğaldır. Almanya ve Avusturya, Hırvatistan'a ve Slovenya'ya bu Ölçüde 
sahip çıktıysa, bunun nedeni, hemen dünya savaşı öncesinde, Almanların ve Avusturyalıların, 
o bölgedeki varlığıdır, o bölgedeki ilişkileridir, beraberlikleridir. 

Elbette bir Bosna-Hersek, elbette bir Makedonya, bizim için, sıradan topluluklar, sıradan 
bölgeler değildir; fakat, şu zor durumda, zannediyorum burada ne yapacağımızı en iyi şekilde 
belirlemek, kelimelerimizi çok dikkatle kullanmak ve önerilerimizi, geniş bir şekilde, ayrıntıla
rıyla, heyecanlara hitap ederek değil, gönülleri yücelterek değil -bunu yapmak, pek zor da de
ğil, yani hepimiz yaparız bunu; ama, bu şekilde değil, heyecanla değil- dikkatle, ihtiyatla belir
lemek durumundayız, ve her şeyden önce, Türkiye'nin menfaatlarını; her şeyden önce, Bosna-
Hersek'teki masum insanların yaşama hakkını düşünerek bunu yapabilmeliyiz. 
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Türkiye'nin yapabilecek işi vardır; Türkiye'nin, elbirliği ile bu konuda daha da etkili ol
ması mümkündür; ama, bir koşulla mümkündür; heyecansız olarak ve bugüne kadar yapılan
ları da kabul ederek, onların iyi ve doğru olan taraflarına da sahip çıkarak... 

Bu düşüncelerle, Meclisimizi, sayın millctvekillerimizi saygıyla selamlamaktayım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. (SHP sıralarından alkışlar) 
Doğru yol Partisi Grubu adına, Sayın Coşkun Kırca; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; çok ciddî ve çok üzücü bir konuda, Grubum adına ikinci defa konuşacağım. 

Evvela iki noktayı belirtmek isterim: 
Birincisi; diplomaside hiçbir mesele, diğerine benzemez. Diplomaside, bazı şeylerin birbi

rine benzediğini ileri sürmek mümkündür; değişik hadiselerden, başka hadiseler için dersler 
çıkarmak da mümkündür; ama, tarih felsefesi ispatlamıştır ki, tarih tekerrür etmez. Tarih te
kerrür etmediği için, diplomaside de, milletlerarası ilişkilerde de, hiçbir olay, yekdiğerine tam 
olarak benzemez. Bir kere bunu kabul edelim. 

İkincisi: Milletimizin üzüntüsü çok büyüktür. Balkanlarda, kendimizden yaptığımız, hiç 
değilse kendimize çok yakın hale getirdiğimiz insanlar vardır. Bu insanlar, kelimenin en hafif 
tabiriyle, katliama uğramaktadırlar. Katliam, sadece canlara kıyılması şeklinde değil, tarihî var
lıklara da kıyılması şeklindedir. Buna, Türk Milletinin üzülmemesi mümkün değildir; ama, 
şunu belirtmek istiyorum: Üzüntümüzü göstermeye çare olarak, demagojiyi veya çare göster
meden protesto etmeyi bulursak; o zaman, dışarıda, üzüntümüzün samimiyetinden de şüphe 
edenler çıkabilir. Üzülenler demagoji yapıyorlarsa, "Acaba maksat iç politika için midir?" di
ye Ankara'da düşünecek olan pek çok büyükelçi biliyorum. Eğer o büyükelçilerin, üzüntümü
zün bir etkisi olabileceğini düşünmesini istiyorsak, meselelere çareleri, aklın gösterdiği şekilde, 
sükûnet içinde görmek lazımdır. , 

Şimdi manzara nedir?.. Sayın Cem'in tahliline aynen katılıyorum ve bir iki noktayı daha 
belirtmek isterim. Avrupa Topluluğu, yeni yeni, AGlK'te aşağı yukarı bir ay kadar süren bir 
süreç içinde, Yugoslavya'nın AGİK içindeki üyeliğinin askıya alınması noktasına gelir gibi gö
rünüyor. 

Şunu bilmek lazımdır ki, Avrupa Topluluğu içerisinde Bosna-Hersek'i destekleyen -
desteklemenin hakikî manasında- sadece Almanya ve Avusturya vardır. Bunun sebebi de, tıpkı 
bizim gibi; ama, başka yönden Bosria-Hersek'le tarihî bağlarının mevcut oluşudur. 

Fransa, bir aralık, yine Sırbistan'la olan tarihî bağları yüzünden, Sırbistan'ı takbih etmekle 
beraber, alınacak tedbirlerde daha yavaş gidilmesini yeğler bir tutumun içindeydi; şimdi bu tu
tumunu terk ettiği anlaşılıyor. 

Yunanistan, çirkin ye şımarık rolünü oynamaya devam etmektedir. Karamanlis'in yerine 
Miçotakis Belgrad'a gidebilmiştir. Barbarlığın tam anlamıyla yürütülebildiği bir diyara, demok
rasinin kurucusu, icatçısı diye geçinen, haksız yere geçinen bir devletin, bir milletin temsilcisi 
gidebiliyor. 

AGİK içerisinde başlıca zorluğun, kısmen, Romanya'dan; fakat, daha fazla Rusya'dan gel
diğini bilmemiz lazımdır. Bunun sebepleri de tarihe dayanmaktadır. 
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Bulgaristan, Sırbistan'la olan münasebetlerinde çok değişik veçheler göstermiş bir ülke
dir; fakat, bugün için Sırbistan'ın dengelenmesinde menfaat gördüğü anlaşılıyor ve o yolda 
hareket ediyor. 

Dünyaya baktığımız zaman, açıkça tespit edilmesi gereken bir başka ve çok üzücü olay, 
tslam Konferansı üyesi ülkelerin, Türkiye dışında, Saraybosna ve Bosna-Hersek ile âdeta ilgi-
lenmeyişleridir. Binaenaleyh, manzarayı, görmek istediğimiz gibi değil, olması gerektiğini dü
şündüğümüz gibi değil, olduğu gibi görmekte fayda vardır; tedbir ancak ondan sonra bulunabilir. 

Bundan önceki konuşmamda, Bosna-Hersek'le müşterek hududumuz olmadığı için, as
kerî caydırıcılık tedbirlerinin sadece Türkiye tarafından alınmasının çok aklî gelmediği gerçe
ğini vurguladım. Nasıl alacaksınız bu tedbirleri?.. Hem hudut olsaydınız, bazı şeyler düşüne
bilirdiniz; ama şimdi ne yapacaksınız?.. 

Silah yardımı, yine Sayın Cem'in belirttiği gibi, bence en az konuşulması gereken şeydir, 
muhalefet tarafından bile. Ben, Bosna-Hersek'e silah yardımı yapıldığını bilmiyorum, yapıl
madığını da bilmiyorum. Bu gibi şeyler konuşulmaz. Askerî caydırıcık tedbirleri alınabilseydi 
konuşulurdu. Çünkü, o tedbirler, açıkça alındığı zaman etkisi olabilecek tedbirlerdir. Silah yar
dımı gizli yapılır, gizli tutulur. Nasıl yapılmalıdır, nasıl verimli olur?.. Bir savaşta, eğitilmiş ta
raflar çarpışıyorsa verimli olur. Bu unsurlar var mıdır, yok mudur? Bunları açıklamak bize 
düşmez; Hükümete hiç düşmez. 

Bir zamanlar, Cezayir meselesinde, Türk heyeti, Birleşmiş Milletlerde çekinser kaldığı de
virlerde bu mesele çok konuşulmuştur. Aslında çok karışık bir meseledir, çok zor bir mesele
dir. O tarihlerde, Türkiye'nin, Cezayir mücahitlerine silah yardımı yaptığı, senelerce sonra or
taya çıktı. Eğer silah yardımı yapılacaksa, bırakalım, bu da senelerce sonra ortaya çıksın. Çün
kü, yerine ulaşması ve faydalı olması bile, bu konuda gizliliğe kesin riayet etmekle mümkün
dür. Şu halde, önümüzde birtakım diplomatik yollar kalıyor: Yugoslavya'ya barış gücü gön
dermek. , 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ve Avrupa Topluluğunun, Yugoslavya'nın iç ha
diseleri konusunda, barış gücüyle ilgili olarak aldıkları bir prensip kararı vardır: Barış gücü 
oraya, ancak, ateşkes gerçekleşir ve devamlı olursa gidebilir. Demek ki, şu günkü halde, Birleş
miş Milletler tarafından teşkil edilecek bir barış gücünü oraya yollamak mümkün değildir; ne
rede kaldı ki, bütün finansmanını Türkiye'nin yüklenmesi konusu... 

Peki, bu durumda ne yapabiliriz?.. Susup oturalım mı? Sırpları alkışlayalım mı?.. Asla. 
Yugoslavya artık yoktur; adını Yugoslavya'dan almış bir yeni Yugoslavya vardır ve sadece Sır
bistan ve Karadağ'dan müteşekkildir. Bu yeni Yugoslavya, eski Yugoslavya'yı feshetmiştir; za
ten, yerini aldığını iddia ettiği için feshetmiştir. Yerini aldığını iddia etmese, eski Yugoslavya 
yaşar vaziyette olacaktı, hiç değilse hukuken. Onun varisliğini tanımak, milletlerarası camiaya 
düşer. îşte, Türkiye bu konuda çok etkili olmak durumundadır. Eğer ciddî milletlerarası yayın 
organları inceleniyorsa görülecektir ki, Batı âleminde bu konuda çok ciddî temayüller vardır; 
Türkiye'nin bu temayüllerin başını çekmesi lazımdır. 

Nedir bunlar?.. Bir kere, bütün milletlerarası kuruluşlara -Sayın Kahveci'nin söylediği gi
bi önemli olmakla birlikte, sadece IMF, Milletlerarası Para Fonunu değil- ve başta Birleşmiş 
Milletleri, AGİK'i ve Birleşmiş Milletler camiasının dışında kalan bütün teşekkülleri içindeki 
ve dışındaki bütün teşekkülleri, yeni Yugoslav federasyonunun, eski Yugoslavya'nın varisi ol
madığı yolunda bir harekete sevk etmek düşünülmelidir. 
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AGİK'tc Yugoslavya'nın üyeliğinin askıya alınması yeterli değildir. Çünkü, eski Yugoslav
ya yoktur; eski Yugoslavya'nın varisi olduğu iddiasında olan bir yeni Yugoslavya vardır. 

AGÎK'te alınması gereken karar, eski Yugoslavya'nın boş bıraktığı sandalyenin, yeni Yu
goslavya tarafından işgal edilemeyeceği yolunda olmalıdır. 

Bu konular, bilgiyle, ciddiyetle, ısrarla tekrar edilirse, benim tecrübem, Batılıların bu nok
talara getirilebileceği yolundadır; ama, eziklikle değil; kesinlikle, ezildikle değil. 

İkinci tedbir, diplomatik ilişkilerin kesilmesidir. Avrupa Topluluğu bu konuda bir karar 
almış ve ilan etmiştir. Ben, Türkiye'nin bu konuda gecikmiş olduğunu sanmıyorum. Çünkü, 
Avrupa Topluluğu bu konuda kararlarını Dışişleri Bakanları Konseyinde verir. Bu Konsey ka
rarı alınmış, henüz icrasına geçilmemiştir. Türkiye, bu kararı tek başına alacaktır; fakat, sanı
yorum ki, herhalde Türkiye Büyükelçisi, Belgradı, Avrupa Topluluğu devletleri büyükelçile
rinden daha evvel terk etmelidir ve buradaki Yugoslav Büyükelçisi de, ait olduğu yere gönderil
melidir. 

Bunları yapmak zorundayız. Çünkü, ancak bunları yaparsak, diplomatik girişimlerimiz
de etkili olabileceğimizi anlatırız. 

Etkimiz şuradan doğuyor: öfkemizi, bugün belki bir askerî yumruk haline getiremiyoruz; 
ama, Türk Milletinin, adaletsizlik ve haksızlık duygusu altında ezilmesi, muhakkak surette, 
uzun sürede milletlerarası ilişkilerde birtakım etkiler yaratacaktır. Bunu Batılılar da bilir, her
kes de bilir, tşte, bu etkiyi yaratabilecek bir öfkenin Türkiye'de mevcut olduğunu, Hükümet, 
eziklik duymadan, açık seçik savunabilmelidir. 

Bizim uzun vadede ne yapacağımız, hangi yola sapacağımız, Batının bugün başlıca istif
ham noktalarından bir tanesidir. Kuvvetimiz buradan doğuyor. Bu kuvveti kullanmak, ancak, 
yapacağımız diplomatik taleplerde, tek başımıza alacağımız diplomatik girişimlerde, ısrarlı, ka
rarlı ve açık sözlü olmamıza bağlıdır. 

Türkiye, kanaatimce, Güvenlik Konseyine derhal bir müracaatta bulunmalıdır. Almanya 
ve Avusturya, Güvenlik Konseyine bir başvuruda bulunmuşlardır; fakat bu başvuru, nasıl bir 
istemde bulunulduğu belirtilmeden yapılmıştır ve Güvenlik Konseyi şu anda da, devamlı istişa
re halindedir. Güvenlik Konseyinin kararını önleyen güç, şu anda -yanlış anlamasın bazılan-
Amerika değildir. Avrupa Topluluğumda değildir; Güvenlik Konseyi içinde ikna edilemeyen güç, 
Rusya'dır arkadaşlar. 

Şimdi Türkiye, kanaatimce, bu safhada, Güvenlik Konseyinden, günümüzün Yugoslav
ya'sına karşı, Birleşmiş Milletler Yasasının saldırganlığa dair olan 7 nci faslı hükümlerinin uy
gulanmasını istemelidir. 

"Bu, istişarelerde kabul edilmez, isteğimiz geri çevrilebilir" diye düşünülebilir. Bu gibi 
hallerde, diplomaside, benim anlayışıma göre, şu zihniyetle hareket edilir: İsteğimizin redde
dilmesi mümkün olabilir; ama, istekte bulunan Türkiye'nin, bu isteğinin reddedilmesi halinde, 
Türk Milletinin neler hissedeceğini ve o hissiyatın uzun vadedeki tesirlerinin neler olabileceği
ni iyice anlatabilmesi lazımdır. İsterlerse, o zaman reddetsinler. "İsterlerse reddetsinler" der
seniz, bu zihniyetle hareket ederseniz, saygın olursunuz. Saygın olursanız, dediğinizi yaptır
mak muhakkak bir sonuç olmayabilir; ama, şansınız çok artar. Her halükârda, Türkiye'nin 
bu gibi girişimler yapmaktan görebileceği bir zarar düşünülemez. 
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Saldırgan Yugoslavya'ya karşı, Güvenlik Konseyinin, iktisadî, ticarî, ulaşım ve iletişim alan
larda kesin bir ambargo ilan etmesini istemeliyiz. 

Bunları biz isteyebiliriz. Bu isteklerimizin kabul edilmeyebileceğini düşünmek, bize ait bir 
endişe olmamalıdır. 

Nihayet, NATO içerisinde ve yeni kurulan Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi içerisinde -ki, 
Yugoslavya'nın oradaki sandalyesi de boş kalmalıdır- alınması mümkün ortak askerî tedbirler 
üzerinde bir istişare başlatmalıyız; bunu da derhal yapmalıyız. Bütün bunları yaparsak, en kö
tü sonuç, dünyanın, milletlerarası camianın, buna "hayır" demesi olur, ama, bunu kolayca 
diyemezler. Şunun için kolay diyemezler: Böyle bir yola saparlarsa, Amerika'sından Almanya-
sı'na, Almanya'sından Fransa'sına, İngiltere'sine kadar herkesin bahsettiği yeni dünya düzeni
nin bir yalan olduğu meydana çıkar.. Buna katlanmak kolay değildir. 

Şunu da belirtmek isterim: Yugoslavya bugün iktisadî bakımdan, Irak'a karşı Amerika'
nın harekete geçtiği günlerde Irak'ın içinde bulunduğu iktisadî duruma kıyasla, çok daha feci 
bir durumdadır. Yugoslavya, ciddî bir ambargoya mukavemet edemez. 

Belirttiğim gibi, bütün bu konularda Türkiye'nin dünyayı harekete geçirme imkânları var
dır. Şahsiyetle ortayaçıkmak lazımdır; bilgiyle ortaya çıkmak lazımdır,-başkalarının tutarsız
lıklarını, tutarlılığa çevirebilme iradesiyle ortaya çıkmak lazımdır. Bunlar yapılabilirse, ne AGİK 
boşuna çalışmış olur, ne Birleşmiş Milletler, ne de NATO. Bunlar yapılabilirse, bir ümit ışığı 
doğar ve Türkiye, ağırlığını, milletlerarası ilişkilerin bütünlüğü içinde koyar; öfkesini, askerî 
yollara kendi başına çeviremese bile koyar. 

Ben, Grubum adına, Hükümetin bu yolları deneyeceği inancına sahip olarak ve ona güve
nerek telkinlerde bulunuyorum. 

Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Gruplar adına sön konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü, Sayın Vehbi 

Dinçerler, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; gerçekten üzüntü verici bir konuyu konuşuyoruz. Şüphesiz, üzüntümüzü artıran bir başka 
konu da, Türkiye'nin dış siyasetini, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin savunmasını ve şu an
da Avrupa'da Bosna-Hersek'te yaşayan, bizden gidip, orada kalan insanların kaderini konuş
tuğumuz şu günde, şu kadar az sayıda milletvekiliyle bu meselenin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 

Üzüntümüzü artıran diğer bir nokta da, her konuşmamda belirttiğim gibi dış siyasete Yü
ce Meclisin değerli üyelerinin ilgi duymamalarıdır. Daha sonraki konuşmalarda belki bunun 
sebeplerini konuşup, açmamız ve çare bulmamız lazım. 

Efendim, tespitler çok güzel yapıldı, ben sadece bunlara bazı atıflar yaparak geçeceğim. 
125 sene sonra Bösna-Hersek'ten bir Başbakan Yardımcısı geliyor... Onu buraya iten nedir?Eğer 
buna çare bulamazsak, eğer buna doğru teşhis koyamazsak, şüphesiz, bugün de, yarın da, bun
dan sonra da tedbirlerimizi alamayız. 

Burada Sayın Muhammet Cengiç'in de, Refah Partisi sözcüsü arkadaşımızın da ifade et
tikleri gibi, âdeta yılların getirdiği bir karar uygulanıyor. Yani, Avrupa'dan Osmanlı, Osmanlı
nın artıkları, Osmanlının kültürü, düşüncesi, teker teker, taş taş sökülerek atılıyor. Nereye ka
dar?.. Anadolu'ya... Acaba daha sonrası var mı?.. Evet. Bu endişeyi taşımamız lazım ve 
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tedbirlerimizi buna göre almamız lazım. Bu genel ifadeyi sununla sonuçlandırmak istiyorum: 
Her zaman söylemişizdir, hükümetteki münakaşalarda da dile getirmişizdir: Osmanlıyı küçül
ten, Anadolu'ya sığdıran, büzen, hangi kuvvetler, hangi düşünceler dün varsa, bugün o kuv
vetler, o düşünceler, o tehditler, o baskılar aynıyla devam etmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin üzerinde bunun hissedilmesi için her türlü gayret gösterilmektedir. En azından, bu
nu bir veri olarak alıp, Öne doğru, ileriye doğru gitmemiz lazım. 

Şimdi, beni hayrete düşüren bir şey var. Tabiî, burada bu önemli meselede hakikaten pole
mik yapmak doğru değil, ama, bir tespiti de, müsaade ederseniz, yapmak mecburiyetindeyim. 

. Geçen haftanın zabıtlarını inceledim ve oradan bir iki sayfa aldım önüme; bir tanesi de, Sayın 
Coşkun Kırca'nın geçen hafta yaptığı fevkalade basiretli teklifler, tespitlerdir. Müsaade ederse
niz, ben, Sayın Kırca'nın bugünkü konuşmasından değil, geçen haftaki konuşmasından bir iki 
cümle okuyacağım. 

Sayın Kırca, biraz evvelki sınır şartlarıyla, "Bir barış gücü kurulmalıdır" diye buyuruyor 
ve "bu barış gücü içerisinde Türkiye, kuvvetli bir kontenjanla yer almalıdır" diyor. 

Katılıyorum, doğrudur; şu anda kendileri de teyit ettiler. Sayın Kırca devam ediyor: "Baş
ka ne yapılmalı?" diyor ve "Sanıyorum ki, alınması gereken bir başka tedbir, Belgrad rejimine 
karşı -yani, yeni Yugoslavya'ya karşı- tam bir milletlerarası ambargo uygulanmasını Türkiye'
nin ortaya koymasıdır" diye devam ediyor. 

Bir başka sayfasında devam ediyor: "Türkiye, Güvenlik Konseyine müracaat etmelidir" 
diyor ve bunları sayıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, şunu söylemeyi herhalde haksız bulmazsınız: Sayın Kırca, Hü
kümetin büyük kanadının, bu konuda gerçekten uzun yıllar hizmet vermiş değerli bir üyesidir; 
tekliflerine şu anda da katılıyoruz, dün de katılıyorduk. Acaba Hükümet, Sayın Kırca'nın tek
liflerine katılmıyor mu? Sormak istiyorum: Yani, hepimizin uygun göreceği bu teklife karşı 
Hükümetin tutumu, acaba ne olmuştur? 

En azından şimdi öğreniyoruz ki, daha doğrusu kafamızdaki sual netleşiyor, Birleşmiş Mil
letler, hâlâ, müracaat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. 

Affedersiniz, beni bir başka şaşırtan nokta var: Sayın Cem, şüphesiz, görüşlerine son de
rece değer verdiğimiz bir arkadaşımızdır. "Yapılacak herhangi bir şey kalmamıştır" anlamın
da ifadelerde bulundular burada. Sizler söylüyorsunuz, ben de birkaç şey daha söyleyeceğim; 
yapılacak çok şey var. 

Ümit ederim ki, Sayın Hükümet bu eksikliklere makul ve pozitif cevaplar verir, biz de 
hakikaten memnun oluruz, rahatlarız, alkışlarız ve de destekleriz. 

Efendim, bazı başka noktalara gitmeden önce, müsaade ederseniz, bir iki tespiti daha arz 
etmek istiyorum. Grup olarak şuna biz de katılıyoruz: Bu, bir vahşettir, katliamdır; organize 
kuvveti olmayan kuvvetlere karşı, Yugoslavya Federal Ordusunun, gövdesiyle, bütünüyle bu 
masum insanlara saldırması ye onları katletmesi olayıdır. 

Bir başka noktayı daha burada tespit etmek istiyorum. Bu mesele, sadece Hıristiyan-
Müslüman çatışması meselesi değildir; şüphesiz, başka siyasî meseleler vardır. Bunu nereden 
anlıyoruz?.. Burada Sayın Başbakan Yardımcısı zaten her şeyi bütün acısıyla, dehşetiyle anlat
tı; ama ben, müsaade ederseniz, size bir Hıristiyan, Bishop'un gördüğü manzarayı dünyaya 
nasıl duyurduğunu anlatacağım. Yani, vahşet ve katliam konusundaki kanaat, yalnız 
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Müslümanların kanaati değil, yalnız Müslüman Başbakan Yardımcısının kanaati değil,yalnız 
bizim kanaatimiz değil, Hıristiyan Bishop'un da kanaatidir. 

Bakınız, kısaca, şurada bir iki cümlesini sizlere okuyayım: "Mecrigorce..." belki böyle 
de değildir telafuzu, bilemiyorum, "Eski Papazı Örek bugün öğleyin bana telefon etti" diyor. 
Bishop Paolo Maria Hnilicia. 

TUNÇ BİLGET (Aydın) — Piskopos... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Piskopos... 

Diyor ki: "Dedi ki, durum vahimdir, çevreyi bombalıyorlar, Sırplar hücum ediyorlar..." 

Sırplar Müslüman değil... 

"Binlerce insan kaçıyor. Hıristiyanlar, kutsal Meryem'e, barış ve huzur için dua ediyorlar, 
Sırpların yaptığı vahşet kalksın" diye. Devam ediyor; müsaade ederseniz kısa keseyim: "Ruha
ni liderin, filan kişinin -daha alt seviyede bir papazın evinden baknuş da- penceresinden gör
düğüm mesele şudur: insanları - affedersiniz- köpekler gibi öldürüp sokaklara atmışlar. Ben 
piskopos olarak (Bishop olarak), bu anlatılmaz vahşeti ortadan kaldırmak için gerekli her tür
lü tedbiri almak durumunda olan devletlere, kiliseye, fertlere, çeşitli hareketlere ve kurumlara 
seslenmek mecburiyetinde olduğumu burada ifade ediyorum. Duanızı ve yardımınızı beklerim" 
diye bütün dünyaya bir mektup yayınlıyor. 

Demek ki, mesele, gerçekten, genel anlamda, bir tslam-Hıristiyan kavgası noktasına dahi 
getirmeksizin, bir vahşettir, haksızlıktır; bir küçük grubun, kendi siyasî emellerini, her türlü 
haksızlık uğruna, insanlık dışı bir şekilde yerine getirmesi olayıdır. 

Biz ne yaptık, bakınız: Biraz evvel arkadaşımız da anlattı. Avrupa Konseyini de fırsat bi
lip, bendeniz -herkesin bir soru sorma hakkı var- Bakanlar Komitesi Başkanından soru sor
dum. Bu soruda, bütün anlattığım şeyleri ifade ettim ve dedim ki: Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi olarak bir heyet göndermeyi düşünüyor musunuz? Parlamentonun bir heyet gönder
mesini doğru buluyor musunuz? Böyle bir heyet gittiği zaman, Avrupa'nın bu bölgesine uzun 
vadede ve bir daha yıkılmayacak derecede kuvvetli bir barış ve huzur getirmesi için tedbirler 
önermesini de onlara görev olarak vermeyi de düşünür müsünüz? 

Cevap : "Vahşettir, izzet Begoviç'i bile tevkif ettiler biliyoruz. Güçle bu işleri yapmak, 
dünyadaki bütün uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Birleşmiş Milletlerin temsilcisine bile yar
dım etmiyorlar. Gıdaları, ilaçları yok, bunları da biliyoruz. Dünyadaki bütün uluslararası ku
rumlar -burada bahsedildiği gibi- AGÎK, Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu, NATO, vesai-
re gibi birtakım kuvvetler, dengeler ve uluslararası kurumlar bunlarla ilgilenmelidir." Hepsi 
güzel... Başka?.. "Bizim yapacak bir şeyimiz yok..." 

Çünkü, Avrupa Konseyi, benim ölçülerime göre, laf üreten bir yerdir; kamuoyu oluşturu
lan bir yerdir. Söylersiniz, ondan sonra o yazıyı alır, dünyaya dağıtırsınız. 

Bendeniz tekrar soruyorum, diyorum ki: Bakın, elimde bir başka müracaat var, bütün 
dünyaya gönderilmiş. Çocukları koruma elçiliği veya konsolosluğu gibi bir kurum oluşturmuşlar 
ve her an bütün dünyaya oradan faks gönderiyorlar, mesaj gönderiyorlar. Orada diyor ki: "ilaç 
yok." bu, bir ay evvelki olaya bağlı bir şey. "İlaç yok, yakıt yok, gıda yok. Üç bin çocuk şu 
anda filan yerde, filan kilisede mahsur ve hamile kadınlar var." 

Soruyorum, diyorum ki: Bu çocuklara ve bu hamile kadınlara ne yapacaksınız? Buradan 
kaçmak isteyenlere izin vermiyorlar, öldürüyorlar. Ne çare gösterirsiniz Avrupa Konseyi olarak? 
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Cevap : "Avrupa Konseyinin parası yok, Avrupa Konseyinin gücü yok. Sempatimizi söy
leriz, Avrupa Konseyi üyelerinin takbih etmesini isteriz." 

Mesele burada bitiyor! 
Şimdi burada -Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı bizim Sayın Dışişleri Bakanı

mız Hikmet Çetin Bey oldular- bizi çok önemli bir imtihanla karşı karşıya bıraktı bu olay. Ya
rın, "Bakalım Türk Dışişleri Bakanının Başkanlığında ne yapıyor Avrupa Konseyi bu konu
da?" diyecekler. Eğer bir şey yapmazsak şayet veya dişe dokunur bir şey yapamazsak, "siz 
razı oldunuz" diyecekler. 

Müsaade ederseniz, burada, biraz polemiğe de kaçsa, bir şey söylemek istiyorum. Evet, 
Avrupa Konseyi bir uluslararası kurumdur, bir topluluktur, bir istişarî meclistir, laf üreten bir 
yerdir; ama, bizim Meclisimiz, bizim Hükümetimiz böyle olmamalıdır. Buna gene söylüyo
rum, Sayın Cem kusura bakmasınlar, olmamalıdır. En azından, ayın 7'sinden 12'sine kadar 
geçen dönemde, kendi partisi temsilcilerinin, grup temsilcilerinin önerdikleri konularda dahi 
bir şeyler yapılmadığının üzüntüsü içindeyiz; onu arz etmek istiyorum. 

Sayın Abdullah Gül arkadaşımıza teşekkür ederim. Bir karar tasarısı önergesi sundu ve 
bu karar tasarısı önergesinde gayet güzel ifadelerde bulundu. İnşallah bizim dönemimizde sü
ratle -ben de temenni ediyorum- Sayın Bakanın ve bizlerin gayretiyle bu karar tasarısı sonuç 
olarak bir an evvel ortaya çıkar ve yürütülür. , 

Sayın Kırca'nın bütün önerilerine Grup olarak katılıyoruz ve destekliyoruz. Yalnız, bazı 
noktalarda bazı farklılıklar ve incelikler var, onu anlatmak istiyorum. 

Geçen yıllarda bendeniz hükümet üyesiyken, Irak'tan Türkiye'ye 400 bin sığınmacı geldi, 
200-250 bin sığınmacı da Türkiye'ye girmek üzereydi ve aniden, beklenmedik bir şekilde, Türkiye 
sınırları 700 bin insanla doldu. Hükümet, iki gün içerisinde derhal bir koordinatör bakan ta
yin edilmesine karar verdi, o görevle de ben görevlendirildim. Bu koordinatör bakanın misyo
nu gayet açık ve seçik bir şekilde tarif edildi; bu dosyalar Başbakanlıktadır. Bu misyonun içeri
sinde, başta Genelkurmay, Gümrük, Maliye, Hazine ve Tarım Bakanlığı; yani hem iaşe, hem 
ibate, hem de silah ve güvenlikle ilgili bütün kurumlar yer aldılar; aşağı-yukarı 13-14 tane önemli 
kuruluşla toplantı yaptık. 

Bu, işte Sayın Kahveci'nin önerdiği kriz masasının uygulanmış şeklidir; denenmiş ve ba
şarılı olmuş şeklidir. Şimdi Hükümetten istirham ediyoruz, bu şekli yeniden lütfen değerlendi
riniz ve lütfen bunu kullanınız. 

Baktığımızda, bir başka ayrıntı, bir incelik daha var: Kuveyt'te Saddam'ın işgali vuku bu
lur bulmaz, Avrupa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi -tabiî ki Amerika Birleşik Devletleri 
harekete geçiyor- âdeta her gün, Güvenlik Konseyi kararı çıkarıyor, inisiyatifi kim götürüyor?.. 
ABD götürüyor. Kim götürüyor?.. Avrupa devletleri götürüyor; Avrupa Topluluğu vesaire... 
Çıkan karar, Barış Gücü gönderme kararı değildir; çıkan karar, Sayın Cem'in arzu ettiğini; 
eğer silah gönderilecekse -yani şöyle diyelim- Silahlı Kuvvetlerin herhangi bir şekilde müdaha
lesi olacaksa, bunun tek başına yapılmaması, toplu halde veya çoğulcu bir şekilde, çok ülkeyle 
yapılması konusundaki arzusunu yerine getiriyor; Sayın Kırca'nın da dokunduğu bazı mesele
lere işaret ediyor. Nedir?.. "Çok uluslu kuvvet gönderelim" diyor ve karar öyle çıkıyor. Öyle 
enteresan bir karar çıkıyor ki -kararlar orada var, hepimiz biliyoruz, Birleşmiş Milletlerin ka
rarının hangi faslına hangi maddesine dayanıyor.- Olay takbih ediliyor, olay kötüleniyor ve her 
üye ülkenin, alınan o kararların yerine getirilmesi için harekete geçmesi isteniyor; âdeta, her 
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ülkeye, doğrudan silahlı müdahalede bulunma hakkı dahi verilebilecek bir yorumla karar met
ni yazılıyor. 

Biz diyoruz ki, barış gücünden evvel, en azından bunu isteyebiliriz. Çünkü, barış gücü
nün gelmesi, konulan kayıtlamalarla, işlemez hale geldi. 

Yine, Sayın Kırca'nın bundan evvelki konuşmasında belirttiği gibi, ateşkesten sonra barış 
gücü ve ateşkesin kendisi her halükârda yüzde 99, mağdurları daha mağdur hale getiriyor, öy
leyse, bir koalisyon kuvvetleri formülünü, bir başka şekliyle -tabiî tekerrür etmeyecek ama-
denemek ve istemek mecburiyetindeyiz. İsteyen biz olalım, vermeyen onlar olsunlar... Ama, 
istememekle, aslında biz bu işi, onların çıkarmayacağını değil, bizim kendi irademizi o yolda 
kullanmayacağımızı onlara söylemiş oluyoruz ve onlara, bence, bugünkü yanlış politikaları is
tikametinde üç beş adım daha atmalarına fırsat veriyoruz. Onun haksızlığını yüklenmemiz la
zım ve özellikle ambargo konusunda olduğu gibi -ilave tedbir olarak söylüyorum- koalisyon 
kuvveti kurma fikrini getirmemiz lazım. Neden lazım?.. Değerli arkadaşlarım, inceliği şurada. 
Bu askerî güç, aslında tamamen insanî yardım yapmak amacıyla teşkil edildi ve kuruldu. Ne
den asker kondu, neden ABD'den, Avrupa'dan, şuradan buradan, zorla da olsa, bir kısmın
dan belli miktarda asker geldi? Çünkü, yardımı dağıtma, güvenliği sağlamadan mümkün de
ğildi. Hastalara, yaşlılara, çocuklara her türlü yardımın yapılabilmesi için, orada güvenliği sağ
lamanız lazım. Güvenliği şu anlayıştaki barış gücü sağlayamaz; ama, eğer bizim önerimiz, da
ha doğrusu, Körfez krizindeki uygulama tekrarlanırsa, bu derhal hallolur. Hatta şunu söyleye
bilirim ve optimist bir görüşle tahmin etmek istiyorum; böyle bir yola gidileceği anlaşılırsa, 
bunun caydırıcılığından çekinen Belgrad, kesinlikle tavırlarını değiştirmek mecburiyetinde kalır. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, süreniz dolmuştur; toparlamanızı rica ediyorum. 
M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Demek ki yapılacak şeyler vardır. Arkadaşlarımızın şu ikazına da katılıyorum -burada not

larım var- Hükümetin, aynen Irak'tan gelen sığınmacılarla ilgili olayda olduğu gibi, olay en 
iyi şekilde çözülmüş dahi olsa, büyük bir sığınmacı akımına karşı tedbir almasını şimdiden 
istirham ediyorum. Yapılan çalışmalarda çok güzel Örnekler vardır, bunlardan faydalanılabilir. 

Kuzey Irak'tan şu kadar insan Türkiye'ye iltica ettiği zaman, bunların içerisinde Müslü
man vardı, Hıristiyan vardı, Hıristiyanlığın çeşitli mezheplerinden insanlar vardı; Katolik var
dı, Ortodoks vardı, Süryani vardı, Arap vardı, Türk vardı, Kürt vardı, her çeşit insan vardı. 
Yani, âdeta orada yaşayan bütün bloku olduğu gibi alıp, sürdüler; bütün dünya ayağa kalktı. 

"Sınırsız Doktorlar" isminde çok meşhur bir teşkilat var dünyada; bu, Kilisenin destek
lediği bir teşkilattır ve eli kolu son derece uzundur. Bizden daha erken, belki Kızılay'dan daha 
erken, getirip orada çadırı kurdular; ama, Hükümet olarak biz izin verdik "Buyurun gelin" 
dedik. Çünkü, bu, insanî bir meseledir. Şimdi merak ediyorum -hiç duymadım, inşallah 
yanılıyorumdur- nerede bu Sınırsız Doktorlar, nerede Dünya Kızılhaç Teşkilatı? Dünyada Kı
zılhaç'la ilgili iki büyük teşkilat var; birisi Türkiye Kızılay'ının ortak olduğu, üye olduğu bir 
teşkilat var; bir de onun karşısında, daha küçük bir Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı var. Nerede 
bunlar? 

"Çekileceğiz" diye haberler geliyor. 
Fransa'nın İnsanî İşler Bakanı Kouchner Beyefendi nerede acaba? Evet, uçağıyla bir indi, 

kalktı; ama sonuç yok; laf üretiyor, hava yapıyor! 
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Biz bu meseleleri götürürken, sürekli olarak, -hasbelkader Dışişleri Komisyonunda bu
lunduğumuz dönemde ve hükümette bulunduğumuz dönemde- "Biz, insan hakları noktasın
dan meseleye yaklaşıyoruz. Siz, bundan önceki dönemde gelen 60-70 bin Iraklıya iyi muamele 
etmediniz. Bu 400 bin kişiyi dağlarda, karların, yağmurun altında tutuyorsunuz, insan hakla
rı ne gerektiriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onu yapması lazım. İşte, biz de yardım 
ediyoruz" diyorlardı. 

Biz de diyorduk ki, "Sizler insan haklarına çok meraklısınız. Doğru mu? Doğru. AGİK'-
te öyle yazılı, Birleşmiş milletler sözleşmesinde öyle yazılı, Avrupa İşkence Sözleşmesinde öyle 
yazılı, Birleşmiş Milletler işkence Sözleşmesinde öyle yazılı. Tamam kardeşim, iyi de, bu insan
ların hakkıyla ilgileneceğinize, insanları memleketinize götürseniz de, hem hakkıyla, hem ken
disiyle, hem sağlığıyla ilgilenseniz, olmaz mı? Buyurun 10 bin kişiyi götürün, buyurun 100 bin 
kişiyi götürün, buyurun 200 bin kişiyi götürün." 

2 kişiyi almazlar... Fransa ilk gelenlerden 200'e yakın insan aldı, 100'ünü geri göndermek 
mecburiyetinde kaldı; insanlar orada barınamadılar. ' 

Arkadaşlar, "çifte standart" diyorlar. ' 

Kusura bakmayın, bu çifte standart filan değil. Bu, bence bundan daha ötede bir ifadedir, 
kullanmak istemiyorum; bu ayrımcılıktır; bu aslında, insanın kendine, insanın insana, yani Av
rupalının Avrupa'ya ve kendi vicdanına zulmüdür. Bunları söylemeye hakkımız var ve biz göğ
sümüzü gererek diyebilirizki, "400 bin kişiyi yedirdik, içirdik, giydirdik -tabiî bütün dünyanın 
yardımıyla ve katkısıyla- ve onları evlerine, köylerine, tarlalarına emanet ettik, iade ettik. Biz, 
böyle bir devletin, böyle bir milletin insanlarıyız. Bizim alnımız açık. Buyurun, siz insan hak
larını icra edin; yapın ve yaptırın. Ne yapacaksınız?.. Güvenlik Konseyine baskı yaparak karar 
alacaksınız, başka çareniz yok." 

Son olarak şunu arz etmek istiyorum: Efendim, silah yardımı yapılır mı yapılmaz mı, bu
rada konuşulur mu konuşulmaz mı, konularını geçelim. Söylenenlere katılıyorum; hem Sayın 
Kahveci'ye katılıyor, hem de Sayın Kırca'ya katılıyorum; ama beyler, para da veremezmiyiz? 
Yani, bu parayı nasıl kullanacağını biz onlara soracak değiliz ki... Adamların paraları yok... 

Şu bilgiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum: Seçimden sonra, henüz yeni Hükümet ku
rulmadan önce, bu Başbakan Yardımcısı Sayın Muhammed Cengiç gene Türkiye'ye geldi, ben
deniz hasbelkader o gün Sayın İnönü'nün bugün vekâlet ettiği gibi, Dışişleri Bakanlığına ve
kâlet ediyordum; olayın önemine binaen/derhal, haber alır almaz ilk defa -ki, çok vekâlet etti
ğim dönemlerde gidip Dışişleri Bakanlığı makamına oturmadım; ama olayın önemini bildi
ğimden, o makamda konuşmak üzere- Dışişleri Bakanının makamına gittim ve Sayın Cengiç'i 
çağırdık, Hariciyenin en yetkili kimselerini çağırdık, uzun uzun konuştuk, haritaları açtık, -
bundan beş-altı ay evvel dahi, deniz yoluyla ancak bir noktadan gıda yardımı, fuel-oil vesaire 
ulaştırabiliyorduk- yüzbin ton fuel-oil verilmesi için karar verdik, söz verdik ve o gün akşam 
Hükümetin malî yetkilileriyle meseleyi konuşup, Sayın Başbakana, Sayın Cumhurbaşkanına 
meseleyi iletip harekete geçirdik ve şimdi duyuyorum ki, rakam yanlış değilse, asgarî yirmibeş-
bin ton fuel-oil ulaşmış. Demek ki, ulaşabiliyor. O gün de havaalanları kapalıydı, o gün de 
demiryolları kapalıydı, o gün de Bulgar meselesi vardı, o gün de Macar meselesi vardı, her 
şey vardı; ama imkân da bulunabiliyor. 
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O halde, "Yardımı nasıl yapacağız?" korkusuyla hareket etme yerine, yardıma başlayıp, 
"gerekiyorsa, o yardımı denizin ortasında döksünler" demek durumundayız. Eğer bunu de
nemezsek, yarın biz de kendi kendimize gerçekten hesap veremeyiz, çok üzüntü duyarız. Ümit 
ediyoruz ki, bu Bosna-Hersek meselesi, inşallah çok daha kötü bir noktaya varmadan -
Hükümetin iyi niyetinden katiyen şüphemiz yok, gayretli olmasını ve şu gösterilen yolları, kendi 
parti sözcülerinin gösterdiği yolları denemelerini istirham ediyoruz- hallolur. 

Kendimi alamıyorum; işte federasyonların hali budur, şu son yedi-sekiz ay içerisinde dün
yanın en büyük federasyonu olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği gitti, muhtemelen ar
kasından Sovyet Rusya Federasyonu sallanıyor; sıkıntıları var. tşte, Yugoslavya federasyonu 
gitti, işte İngiltere'de sıkıntılar yaşanıyor, işte Belçika'da sıkıntılar yaşanıyor; bu federalleşme 
meselesi, dünyaya herhalde huzur getirmemiştir. 

Bu bilgilerle ve büyük ümitlerle, Hükümetten çok büyük şeyler beklediğimizi arz ederek, 
saygılar sunuyorum; teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Böylece gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü söz istemişler
dir; buyurun Sayın tnönü. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL ÎNÖNÜ (tzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Adnan Kahveci ve arkadaşlarının vermiş oldukları genel 
görüşme önergesi üzerinde şimdi Hükümet adına konuşmak üzere huzurunuzdayım; saygıları
mı sunuyorum. 

Bu yaptığımız görüşme, hep beraber gördüğümüz gibi, önemli bir dış politika konusun
da; ülkemizi, insanlarımızı yakından ilgilendiren bir dış politika konusunda, bütün partilerin, 
görüşlerini geniş bir şekilde ortaya koymalarına olanak vermiştir ve bu bakımdan, çok hayırlı 
olmuştur. 

Ben, böyle güncel bir dış politika konusunda, Meclisimizin, birlikte bir tartışma yaptığını 
pek hatırlamıyorum; ama bu defa bunu yapmakla, meclisimiz güzel bir örnek de ortaya koy
muştur. Özellikle Bosna-Hersek'teki durum gibi, dünya kamuoyunun, bütün dünya kuruluş
larının yakın ilgisiyle çözümün çabuklaştırılacağı bir sorunda, Büyük Millet Meclisinin, bütü
nüyle, bu sorunu, daha sorun çözülmemişken, güncel vasfını korurken tartışması, son derece 
yararlıdır ve bence çok iyi bir gelenek kurulmaktadır. 

Konuşan parti sözcülerinin ve milletvekillerimizin kendi adlarına yaptıkları konuşmalar
da söylediklerinden çok yararlandık; hepsinde yararlanılacak taraf var; tabiî, katılmadığımız 
taraflar da var. Bu arada, bu görüşmeyi de bir iç politika tartışması olarak alıp, Hükümeti 
eleştiren arkadaşlarımız da oldu. örneğin, Sayın Kahveci, "demeç diplomasisi" diye, bizim 
davranışlarımızı küçük gören bir yaklaşım sergiledi; "Türkiye çok geç kalmıştır ve bu geç kal
ma sonucunda ölüler binleri bulmuştur" dedi. 

Bunu kabul edemem. Türkiye'nin geç kalmasıyla ilgili değil, oradaki olay; Türkiye geç 
kalmamıştır. Türkiye, başından beri, olayın bir an önce, can kaybı olmadan, bir sağlıklı sonu
ca varması için bütün gayretini göstermiştir. 

"Geç kaldığımız için ölüler arttı" sözünü kesinlikle kabul etmem. 
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Keza, demeç diplomasisini küçük gören bir yaklaşım... Bunu niçin söylüyor Sayın Kahve
ci?.. Geçen dönemde, Bulgaristan'da soydaşlarımıza birçok zulüm yapılırken, burada hepimiz 
kan ağlarken, o zamanki hükümetin yaptığı neydi? Olayı dünya kamuoyuna götürmekti, de
meçlerle götürmekti, işte, biraz evvel küçük gördüklerini söyledikleri çeşitli kuruluşlara götür
mekti. Kaldı ki, Bulgaristan'la sınırdaşız da, aynı zamanda... Bunu söylüyorum; çünkü, bu
günkü dünyada böyle bir sorunu çözmenin yolu, öncesinde ve sonunda, dünya kuruluşlarının 
katkısını en iyi şekilde sağlayarak elde ediliyor. Zaten Sayın Kahveci de, sonunda, o doğrultu
da öneriler yaptı. Onun için, o aradaki eleştirilerini, geleneksel iç politika tartışmaları meyda
nında bırakıyorum ve esas konuya geçiyorum. 

Bu arada, gene bir arkadaşımız, Refah Partisi adına konuşan Sayın Milletvekili, bîr pro
fesörümüzün dün bir ödül aldığından bahsetti. Bu arada ben bilgi almaya çalıştım, o bilgiyi 
sizlere sunmak istiyorum. 

Adı geçen Profesör Türkkaya Ataöv, Yugoslavya Federasyonu dağılmadan önce, Balkan
lar hakkındaki bilgi ve yayınları dolayısıyla, geçen sonbaharda Federal Hükümetten bir ödüî 
almış; o tarihte Cumhurbaşkanı da Hırvat imiş. Aynı tarihlerde, aynı çerçevede, Makedonya 
Hükümetinden de böyle bir ödül almış. Dolayısıyla, yeni bir konu değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konunun başlangıcına da biraz gitmek zorundayım; 
izin verirseniz, kısa bir tarihçe yapmak istiyorum. Çünkü, bugünkü durumu daha iyi anlamak 
için, kısaca, geçmişten bahsetmek gereklidir. 

1414 yılında Osmanlı idaresine geçen, 1878 Berlin Kongresiyle Avusturya - Macaristan İmpa
ratorluğuna verilen ve 1918'de ise Yugoslavya'nın parçası haline gelen Bosna-Hersek, Yugos
lavya'nın beşte biri büyüklüğünde; 4,5 milyon nüfusunun yüzde 44'ünü Müslümanlar, yüzde 
31'ini Sırplar, yüzde 17'sini ise Hırvatlar oluşturuyor ve Sırplar Ortodoks, Hırvatlar ise Kato
lik, Bosna-Hersek, Adriyatik Denizine 26 kilometre uzunluğunda küçük bir çıkışı eline tutu
yor. Eski Yugoslavya'nın askerî ağır sanayi tesislerinin yüzde 40"ı bu Cumhuriyette bulunuyor; 
bu da Bosna-Hersek'e ayrı bir önem, ayrı bir ağırlık veriyor. Cumhuriyeti oluşturan üç toplu
luk, üç nüfus iç içe yaşamakta olup, harita üzerinde, toplumlar, kesin sınırlarla birbirlerinden 
ayrılamıyorlar. Yugoslavya Müslümanları çoğunlukla Bosna-Hersek'te yaşıyorlar. Müslüman
lar, Federal Yugoslavya kurulurken, öteki beş milletle eşit siyasî kimlik sahibi olmuşlardı. Bu
na karşılık Sırplar ve Hırvatlar, Müslümanların hep kendi etnik kökenlerinden geldiklerini sa-
vunageldiler. ' 

Bosna-Hersek'te, 1990 yılı sonunda yapılan seçimlerde üç toplumu temsil eden milliyetçi 
partiler, Parlamentoda çoğunluk sağladı ve kurdukları koalisyon hükümeti uyum içinde çalış
maya başlamıştı. 

Bosna-Hersek Hükümeti, Yugoslavya dağılma süreci başladığında, ayrılma yanlısı değil
di. Ancak, Sloyenya'nın ve kan dökülmek suretiyle Hırvatistan'ın birlikten ayrılması ve milli
yetçilik hareketleriyle birlikte, özellikle Büyük Sırbistan, Büyük Hırvatistan senaryolarının or
taya atılması, Bosna-Hersek'i, özellikle Müslümanları, ülkenin paylaşılmakta olduğu endişe
sine sevk etti. Bu arada, Sırp Demokratik Partisi öncülüğünde, Sırpların, "Boşanskak Krıaina" 
adıyla belediyeler topluluğu oluşturması ve bilahara da Hırvatistan'daki Kıraina Sırp Otonom 
Bölgesiyle birlik kurma yolunda adımlar atması, bu endişeleri güçlendirdiği gibi, o güne kadar 
rahat çalışan hükümetin uyumunu da bozdu. 
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Sırp nüfus, 1991 Kasımında düzenlediği referandumla, Yugoslavya Sosyalist Federal Cum
huriyeti içinde kalma yönünde karar aldı. bu şartlar altında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi, 20 Aralık 1991'de, bağımsızlığının tanınması isteğiyle Avrupa Topluluğuna başvurdu. 
Bunun üzerine Sırp Millî Meclisi, Sırp nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Sırbistan Cumhuri
yetini ilan etti. 

Bosna-Hersek'te, 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde, bağımsızlık için bir referandum, 
bir halkoylaması düzenlendi. Sırpların oy kullanmaması nedeniyle, katılım yüzde 62 civarında 
kaldı; ancak, bağımsızlığa "evet" diyen oyların oranı yüzde 98'e ulaşmıştı. 

Biz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bu referandurna bir resmî gözlemci gönder
dik. Bosna-Hersek'in bağımsızlığını, zaten bu referandum öncesinde Türkiye ve Bulgaristan 
tanımışlardı. 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti, uluslararası tanınma için bütün şartları yerine getirmiş ol
masına rağmen, Avrupa Topluluğu ülkelerince, zamanında tanınmadı ve böylece, bugün bu 
cumhuriyetteki .şiddet olaylarının başsorumlusu olan Sırbistan liderliğine, bu niyetlerini fiili
yata geçirmesi fırsatı verilmiş oldu. 

Bu cumhuriyetin, yani Bosna-Hersek Cumhuriyetinin bir an evvel tanınmasının, aşırı un
surları frenleyeceği ve istikrara katkıda bulunacağı görüşümüz, tüm uluslararası topluma ıs
rarla anlatılmıştı, bugün de hâlâ, tanımayan devletlere anlatmaya devam ediyoruz. Daha ge
çenlerde buraya gelen Arjantin Cumhurbaşkanı, görüşmemiz üzerine, Bosna-Hersek Cumhu
riyetini tanımaya karar verdiğini söyledi; ama cumhuriyetin, nihayet, Avrupa Topluluğu ülke
lerince tanınacağının anlaşılması, böyle bir durum için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Sırp 
liderlerini harekete geçirdi. Bosna'daki Sırp siyasî partisi, huzursuzluklar çıkarmaya başladı; 
31 Martta kendi anayasalarını ilan ettiler ve Bosna-Hersek İçişleri Bakanlığıyla, polis teşkilatı
nı, etnik esasa göre ayırma kararı aldılar. 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde başlayan çatışmalar, cum
huriyetin, 7 Nisanda, Avrupa Topluluğu tarafından tanınmasıyla şiddetlendi. Sırp milisler ve 
büyük miktarda birliklerini Bosna-Hersek'e kaydırmış olan Yugoslav Federal Ordusu -ki, bu
gün "halk ordusu" dedikleri bu ordu, tamamıyla Sırplardan ve Karadağlılardan oluşuyor- başta 
Müslümanlara yönelik olmak üzere, şiddet eylemlerine başladı. Bütün çabalara rağmen, bu 
olayların önüne geçilmediğini bugün görüyoruz. Tabiî, bunların arkasında, ırkçılık temelinde 
yükselen aşırı milliyetçilik akımları yatıyor. Günümüzde güç kazanan bu tür politikalar, akım
lar, aşırı ölçülere vardıklarında, sonunda masum halk ıstırap çekiyor, masum halk kurban olu
yor. Bu yanlış politikalar -geçen gün de söyledim- yalnız Müslümanların, Hırvatların değil, 
Sırp Ulusunun da ıstıraplara düşmesine neden oluyor, bütün toplumu huzursuz ediyor. Yanlış
lık, bu kaba kuvveti seçenlerdedir; onların bu hareketi duruncaya kadar, bu yanlışlığı önleme 
gayretlerimize devam edeceğiz. 

Maalesef, kayıplar korkutucu düzeylere varmıştır. Yıllardır bir arada yaşamış Bosna-Hersek 
halkı, bugün bir iç savaşın ortasına düşmüştür. Belgrad'taki Sırp yönetimin kontrolünde ol
dukları herkesçe bilinen Sırp milislerin ayırım gözetmeyen saldırıları sonucu, yüzlerce kişi ha
yatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştır. Yugoslav Halk Ordusu da, gerek kara, gerek hava 
kuvvetleriyle, ülkeyi yaşanmaz hale getirmektedir. 

Oturumun başında, Genel Kurulda hitap eden Sayın Muhammet Cengiç'in dile getirdiği 
olaylar, hepimize durumu bir daha açıklıkla sergiledi. Yüzbinlerce kişi evlerinden edilmiştir; 
Bosna-Hersek'ten kaçan, komşu cumhuriyetlerde veya öteki Bosna şehirlerinde sığınmış olan
ların sayısının 400-500 bine vardığına dair haberler alınıyor. 
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Çağımızın en trajik olaylarından birini yaşıyoruz. İnsanlar ölüyor, insanlar göçe zorlanı
yor, tarihî Bosna şehirleri tahrip ediliyor, yüzyıllarca ayakta kalmış, tarihî, kültürel, dinî eser
ler, bu çatışmaların kurbanı olarak harap oluyor. Halkın acılarını biraz olsun dindirmek için, 
bölgeye insanî yardım göndermek çabaları sonuçsuz kalıyor; ulaştırma zorluğu var; Yugoslav 
Ordusu, Başkent Saraybosna Havaalanını elinde tutuyor. Bir aralık, biliyorsunuz, bununla da 
kalmayıp, Cumhurbaşkanını zorla, kişisel güvenliğini sağlamak bahanesiyle, tutuklamaya kalk
tılar; hepimizin gayretiyle, dünya kamuoyunun baskısıyla, sonra bundan vazgeçtiler. 

Sayın milletvekilleri, bugün maalesef, Bosna-Hersek topraklarında.başta Müslümanlara 
olmak üzere,bir oyun oynanıyor; ama acı bir oyun, trajik bir oyun. Sırpların, Müslümanların 
varlığına tamamıyla son vermek ve Bosna-Hersek'i Sırbistan ile Hırvatistan arasında paylaş
tırmak için ciddî planlar yaptıklarına, Hırvat yetkilileri bu planları kabul ettirmeye çaba gös
terdiklerine; bu planların, azınlıktaki bazı Hırvat yetkililer tarafından bir dereceye kadar be
nimsendiğine dair haberler alıyoruz. 

4,5 milyonluk Bosna-Hersek'in yüzde 44'ünü oluşturan Müslümanlara karşı bu yoldaki 
niyet ve eylemler, kimse şüphe etmesin, çok ciddî sonuçlar yaratır. Bu aşırı fikirler, Bosna-
Hersek'teki Müslümanlar da sınırla kalmaz ve eski Yugoslavya'nın diğer yörelerinde yaşayan 
Müslümanlara da sıçrayabilir. Bildiğiniz gibi, toprakları Sırbistan ve Karadağ'a yayılan San
cak Bölgesinde; öte yandan, özerklik statüsü Sırbistan tarafından 1990 yılında tek taraflı bir 
kararla kaldırılan Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bu durumdan çok endişelidirler. 

Bütün bu özetlemeye çalıştığım hususlar, sayın milletvekillerinin daha evvel değindiği hu
suslar, bugün, demokrasi, hür düşünce, insanca yaşama akımlarının estiği dünyamızda, insan
lık adına utanç verici olaylardır. Saldırganların, uluslararası topluluk tarafından bir an evvel 
durdurulması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çatışmaların derhal durdurulması, halkın acılarının dindirilmesi için 
göstermekte olduğumuz çabalar hakkında geçen oturumda bilgi vermiştim. O zaman verme
diğim bazı ayrıntılara da girerek, kısaca tekrar edeyim. 

Dışişleri Bakanımız, daha başlangıçta; Bosna-Hersek'e gitmekte olan Avrupa Topluluğu 
Dönem Başkanı Portekiz Dışişleri Bakanına 23 Nisan'da başvurarak, mektup göndererek, Bosna-
Hersek'in bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının önemine, çatışmaların 
yaratabileceği göç sorununa dikkat çekmişti. 

Avrupa Topluluğunun ilgisi, o zamandan başlayarak devam ediyor. Toplantılar yaptılar; 
ancak, henüz kesin bir durum ortaya çıkmış değildir. Son aldığımız haberde, Avrupa Toplulu
ğunun bazı üye devletlerinin belgrad'taki büyükelçilerini çekme kararı aldıklarını öğrendik; 
ama, kesin durum henüz belli değildir. 

Daha çatışmaların öncesinde, Bosna-Hersek makamlarına, desteğimizi ifade etmek, du
rumu yerinde incelemek, Sırp yönetimine uyarılarımızı yapmak üzere, resmî bir heyeti bölgeye 
göndermiştik. Heyetimiz, Sırbistan Dışişleri Bakanıyla görüşmesinde, Bosna-Hersek'te yaptı
ğı incelemelere dayanarak, olayların sorumlusunun Sırbistan olduğunun açıkça ortada bulun
duğunu, bütün dünyanın da meseleyi bu şekilde gördüğünü ve Sırbistan Hükümetinin, Bosna-
Hersek'teki olaylara karışmadığı yolunda ileri sürdüğü iddiaların kimse tarafından inandırıcı 
bulunmadığını en açık şekilde belirtmiş, Sırbistan Hükümetini uyarmıştır. 
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Bosna-Hersek halkına gıda maddeleri ve ilaçtan oluşan 70 tonluk bir yardınTmalzemesini gön
dermek için uğraşıyoruz; karadan, havadan bir yol bulmaya çalışıyoruz. 

Bugünkü durumda, uluslararası gayretler, gene bizim öncülüğümüzde, gene bizim katkı
larımızla, Helsinki'deki AGİK Toplantısı üzerinde yoğunlaşmıştır, delegasyonumuzun aktif kat
kılarıyla, üzerinde mutabık kalınan ve Yugoslav delegasyonunun AGİK üyeliğinin askıya alın
masını öngören karar taslağı üzerinde yoğun bir diplomatik faaliyet sürmektedir. Muhtemelen 
bu akşam, Helsinki'de sonuç alınmasını bekliyoruz. Biraz evvel konuşan Sayın Kırca'nın orta
ya koyduğu güçlükler var; bunları aşarak, bu akşam bir sonuç almayı umuyoruz. 

Birleşmiş Milletlerde, Güvenlik Konseyi üyesi tüm ülke temsilcileri nezdihde girişimde bu
lunarak, meselenin, Birleşmiş Milletler çerçevesinde daha etkili bir şekilde ele alınmasını iste
dik. Daimî temsilciliğimiz de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup gönderdi ve 
bu mektup, Birleşmiş Milletler belgesi olarak dağıtıldı. Dışişleri Bakanımız, Amerika Dışişleri 
Bakanı Baker ile görüşerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daha aktif bir tutum al
ması yolunda, onun da katkı yapmasını istedi. 

Bütün bunlar yürütülürken, esas olarak Helsinki'de alınmasını beklediğimiz karar, inanı
yoruz ki, Belgrad üzerinde uygulanacak uluslararası baskıyı belirleyecektir. Çünkü, üyeliğin 
askıya alınması kararı, AGÎK tarihinde ilk defa alınacak olan bu karar, Belgrad'ın uluslararası 
topluluk tarafından kınandığını ve tamamıyla izole edildiğini ortaya koyacaktır. 

Biraz evvel konuşan değerli sözcülerin dile getirdikleri, çeşitli uluslararası kuruluşlardan 
eski Yugoslavya'nın çıkarılması meselesi AGİK'in bu kararından sonra mümkün hale gelecek
tir. Şüphesiz, ayrıca da uğraşılabilir; ama, bu karar hepsine yol açacaktır. Bundan sonra, ko
nunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ele alınması da mümkün olacak ve verimli 
sonuca götürecektir. 

Gene, başka bir doğrultuda, Dışişleri Bakanımız, tslam Konferansı örgütü Genel Sekre
terine bir mektup göndererek, tslam Konferansı örgütü üyesi ülkelerin harekete geçirilmesini. 
istemiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Çiller, tslam Kalkınma Bankası Başkanına gönderdiği mektupla, ge
ne Bosna-Hersek halkının durumunu anlatarak, kaynak tahsisi istemiştir, tslam Kalkınma Ban
kası Başkanı, bu girişimimize gönderdiği cevap mektubunda, Bosna-Hersek halkının ihtiyaç
ları için 1 milyon dolar tahsis edildiğini bildirmiştir. 

Ayrıca, -gerçi geçen defa arkadaşlarımız bizi eleştirmişti; ama, bence onun da önemi var-
bu kargaşa esnasında tahrip olan eserlerin korunması için, Avrupa Konseyinin, UNESCO'nun 
harekete geçirilmesi yolunda da girişimler yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum en önemli mesele, Helsinki'de bu akşam yapılacak top
lantıdan, Belgrad'ın AGİK üyeliğini askıya alacak bir kararın çıkmasıdır. Bunu bekliyoruz. 
Bunun ötesinde, girişimlerimize devam edeceğimizden de kimsenin kuşkusu olmasın. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgemizde ve tüm dünyada, haksızlıklara daima kar
şı çıkmış olan Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti olarak, Bosna-Hersek Cumhuriyetinin, bir 
an önce sağlığına ve güvenliğine kavuşması, geçmişten gelen yapısını, kültürünü, insanlarını, 
eserlerini koruyarak, bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını dünyaya kabul ettirmesi yolun
da her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. 

Bunu söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — Siyasî parti grupları adına grup başkanvekükrinin, Bosna-Hersek'te Müslüman lıalka karşı 
Sırplar taraftndan sürdürülen katliam nedeniyle altnmast gereken önlemlere ilişkin müşterek önergeleri (3/438) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ortak bir önerge verilmiş bulunmaktadır; arz ediyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekte sunulan deklarasyonun, Bosna-Hersek ballanın imdat çağrılarına cevap mahiyetin
de İcabul ve ilanının Yüce Meclisin bilgisine sunulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan Ülkü Güney 
Refah Partisi Grup Başkanvekili Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 

Bakir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanvekili 

Deklarasyonu arz ediyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Muhammed Cengiç'in, bugünkü oturum
da, Genel Kurulda yaptığı konuşma üzerine: 

Bosna-Hersek'te, Müslüman halka karşı, Sırplar tarafından, Yugoslav Federal Ordusu des
teğinde sürdürülen katliamı şiddetle kınadığımızı bütün dünyaya ilan; 

Bu katliam devam ettiği sürece, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini: 

a) Yugoslav Federal Cumhuriyetiyle diplomatik münasebetleri kesmeye, 

b) Yugoslav Federal Cumhuriyetine karşı ekonomik ambargo kararı almaya, 

c) Konuyu görüşmek üzere İslam Konferansını acilen toplantıya çağırmaya, 

d) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine acilen duyuruda bulunmaya, 

e) Keza, Türkiye'nin üye bulunduğu bütün uluslararası kuruluşlar nezdinde çaba gös^ 
termeye, 

f) Bosna-Hersek için bir kriz masası oluşturmaya, 

g) Bosna-hersek'e çok acil, ilaç ve gıda yardımı yapmaya; 
Davet ediyoruz. 

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

B) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cum/mriyetinde ve 
Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) (Devam) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gruplar ve Hükümet, görüşmelerini tamamlamış bu
lunmaktadır. 

Şimdi, genel görüşme önergesi üzerinde, şahsı adına, Tokat Milletvekili Sayın ibrahim Ku
maş'a söz veriyorum. , 

Buyurun Sayın Kumaş. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, böyle önemli bir millî meselede ilgimizin azlığı beni üzmüştür. Tarihî 
misyonumuz, tarihî mirasımız olan ve belki dün inkâr ettiğimiz, kabul etmediğimiz meseleler, 
bugün önümüze çıkmıştır ve bütün hükümetleri, mecburen ilgilenmek durumuyla karşı karşı
ya koymuştur. 

Bu bir gelişmedir; ama maalesef, gününden evvel tedbir almadığımız, olayı kabul etmedi
ğimiz için, apansızın yakalanmış ve ne yapacağımızı şaşırmışızdır. 

Sayın milletvekilleri, zararın neresinden dönersek kârdır. Bugün sadece Bosna-Hersek de
ğil, Batı Trakya, Bulgaristan ve Kıbrıs tavizleri konuşulmaktadır. Sayın Denktaş, "Kıbrıs'ın 
hepsini Yunanlılar ve Rumlar istemektedir" demektedir ve demek ki, bir kısım toprak verilme
siyle karşı karşıyadır. 

Devlet ve hükümet yönetimi, bir şoförün araba kullanmasından daha fazla dikkat ister; 
bir tarafa bakarken, bir taraf asla ihmal edilemez. 

Sayın milletvekilleri, Bosna-Hersek'teki zulüm anlatılmıştır, tekrar anlatılmaya gerek yoktur. 
Bu zulüm, insanlık âleminin, şu çağda insan haklarından bahsedenlerin ve dünyada medenî 
olduk diyenlerin,, AGİK'e uluslararası anlaşmalara imza koyanların yüzkarasıdır. 

Bu anlaşmaların maddelerine baktığımızda, insan haklarından bahsedilmektedir... Nere
de insan hakları?.. İnsan hakları, maalesef Türklere, Müslümanlara ve mazlum milletlere yoktur. 

Haklar, güçlüler içindir. Onun için biz, Türkiye olarak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz. 
îç politikaya, dış politikamızı asla alet etmeden, uzlaşarak ve sevinerek, mutlaka bir millî mu
tabakata varmalıyız. Benim, tedbirler arasında ifade ettiğim, gruplar tarafından imzalanarak 
Başkan tarafından okunmuş olan deklarasyona ben de imza atacağım. Deklarasyondaki kına
mayı da canı gönülden destekliyorum. ' 

Kardeşlerim, sayın milletvekilleri; akıl için yol birdir ve tedbirlerde mutabakat vardır. DYP, 
ANAP, SHP ve RP sayın grup sözcüleri ve Hükümet adına konuşan Sayın Başbakan Yardım
cımız arasında belli bir noktada büyük bir mutabakat hâsıl olmuştur, önemli olan, bu muta
bakatı yerine getirmektir, tedbîrleri gün evvel almaktadır. Zaman kaybetmeden gerekli tedbir
lere başvurmalıyız. 

Kısaca, bazı tedbirleri ifade etmek istiyorum : 

1. Uluslararası bütün kuruluşlara olayın vahameti anlatılmalıdır; bu konuda insanlık vic
danı uyandırılmalıdır. 

2. Bütün devletlere bu olay anlatılmalıdır. Türkiye'de TRT, basın ve yayın organları, hem 
kendi kamuoyumuzu, hem dünya kamuoyunu bilgilendirmelidir. CNN'den sonra dünyanın ikinci 
büyük yayın kuruluşu olarak övündüğümüz TRT, bu konuda üzerine düşen görevi yapmalıdır. 
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Oradaki vahşeti ve işlenen cinayetleri; silahsız masum insanları ve tarihî eserleri yok edenleri 
TRT dünyaya duyurmalıdır ve dünyanın kınanmasını sağlamalıdır. 

Şu hususu da Hükümete ve sayın milletvekillerine hatırlatmakta yarar görüyorum : 
Türkiye, Osmanlı Devletinin misyonuna talip değildir. Türkiye, hür, müstakil, bağımsız bir dev
lettir ve kendi kanından, dininden olan bu cumhuriyetlere yardım etmesi bir vecibedir. Dünya 
kamuoyu da, Türkler yeniden bir Osmanlı Devleti kuracaklar ve bizim menfaatlarımızı yok 
edecekler diye bundan korkmasın. Türkler güçlü olduklarında, değil kendi ırkından, dininden 
olanlara, başka topluluklara da, haksızlığa uğradıklarında, yardım elini uzatmıştır; haksızlığa 
ve zulme uğrayan toplulukları da, zulümden kurtarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, zulüm payidar değildir; zulümle iktidar yürümez; ama, mutlaka yı
kılır. Zulüm, uzun ömürlü değildir ve bu gerçek, tarihen sabittir. 

Sayın milletvekilleri, daha fazla zamanınızı almak istemiyorum; yalnız Sayın Başbakan 
Yardımcımız, bazı alınmış tedbirleri söylediler; ama, ben net olarak, şunu yaptık şunu yapma
dık gibi, Hükümet olarak hangi tedbirler alınmıştır, onu öğrenmek istiyorum. 

Burada öğrendiğim husus, sadece Bosna-Hersek'in bağımsızlığını tanımışız; tanımayan 
ülkelere, tanımaları için girişimde bulunmuşuz; Avrupa Konseyi've AGİK gibi topluluklara ge
rekli müracaatları yapmışız. Kesin ve net olarak bu tedbirler nelerdir, bunların ifade edilmesini 
.istiyorum. 

Sayın Başbakan Yardımcımızın, konuyu, Adnan Kahveci'nin veya falanca arkadaşın iç po
litikaya alet ettiğini söylemesine hiç gerek yoktu ve kendileri de zaten bu önemli konuyu iç po
litikaya alet ettiler. Kendileri Hükümettir; madem, bunun iç politikaya alet edilmemesi gerekir, 
sadece o sözü söylemek yeterliydi. Zaten bu gibi konuları iç politikaya alet eden arkadaşların 
hiçbirisi kamuoyunda tasvip görmüyor. Millî bir meseleyi, kim, iç politikaya alet ediyorsa, tas
vip görmüyor. Ben de şahsen iç politikaya alet edilmesini kınıyorum, ayıplıyorum. Çünkü, bu 
önemli bir millî meseledir; bir oy için, Türkiye kamuoyunda puan toplamak için değerlendi
rilemez. 

Sayın Başbakan Yardımcımızdan, Hükümetten öğrenmek istediğim ikinci konu : Bosna-
Hersek'in bağımsızlığını bugüne kadar kaç ülke tanıdı? Ne gibi tedbirler aldık? Kesin ve net 
olarak, öğrenmek istiyorum. 

İnşallah, Bosna-Hersek bağımsızlığını korur ve bütün problemlerimiz, meselelerimiz hal
lolur. Yalnız, bu konunun halledilmesi, baştan da ifade ettiğimiz gibi, güçlü bir devlet olmakla 
mümkündür. 

Biz, irademizi icraya muktedir hale gelirsek, her şey hallolur. İnşallah güçlü, kudretli, ira
desini icraya muktedir bir Türkiye kurulur; bunu da elbirliğiyle, hep birlikte kurarız ve bu ku
ruluşa herkesin katkısı olur. • . v 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Kumaş. 
Ne güzel söylemiş ecdadımız : "Zulm ile abad olanın sonu berbat olur. Zalimin zulmü 

varsa, mazlumun Allah'ı var. Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste." Onun için, müste
rih olsun. Teyiden arz ediyorum. (Alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, genel görüşme üzerinde son konuşmayı yapmak için, Kayseri Millet
vekili Sayın Operatör Doktor Seyfi Şahin'i davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, biz de operatör doktoruz; ama, öyle takdim 
etmiyorsunuz! 

BAŞKAN — Efendim, profesör doktor oluyor da, operatör doktor olmaz mı? önergele
ri, bir daha lütfeder, öyle yollarsanız, zevkle... 

Buyurun Sayın Şahin. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Bosna-Hersek, büyük bir yara
dır. Burada Hükümet adına, gruplar adına ve şahsı adına konuşan arkadaşlarımın hepsi, bu 
derin yarayı anlattılar, bize bildirdiler, bu konuda bizi aydınlattılar; ancak, ben de bu konuda 
şahsî fikirlerimi ilave olarak söylemek istiyorum. 

Ayrıca, takdim konusunda Sayın Başkandan özür diliyorum. Ne yazdığımı hatırlamıyo
rum; ama, söz talep ederken bir alışkanlık eseri o şekilde yazmış olabilirim. Burada, tabiî ki, 
kulak-burun-boğaz mütehassısı başka arkadaşım da olabilir; kendisini tebrik ediyorum. İnşal
lah sizin adınızı da öyle ifade ederiz. 

Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek mevzuu, Viyana bozgunundan bugüne Türk Milletinin 
kaybının son halkalarından birisidir; ama, henüz bu kayıp durmuş değil, henüz Viyana bozgu
nu durmuş değil. Bunun sebebi, Batı'nın, şark meselesidir. Batılı, "oryantalizm" diye, röne-
sanstan sonra, "Türk ve İslam akınlarını nasıl durdurabilirim?" diye bir bilim dalı geliştirmiş; 
ona karşı da temel hedefi şu olmuştur: Önce, Türkleri, Balkanlardan, Trakya'dan, daha sonra 
Anadolu'dan atmak ve Orta Asya'ya göndermektir. Türkiye hakkındaki Batı'nın bütün faali
yetlerini, özellikle Bosna-Hersek'teki son faaliyetlerini de bu noktada aydınlık olarak görebiliriz. 

Değerli arkadaşlar, elbette son olay bir hilal-salip, (haçlı-hilal) savaşı değil. Ancak, Batı 
Almanya'nın ve Avrupa Topluluğunun son zamanlarda Hırvatistan'da gösterdiği hassasiyeti, 
Bosna-Hersek'te göstermemesi, bizleri derinden yaralamış ve Batı'nın zihniyeti hakkında bir 
fikir vermiştir. 

ancak, bu zulüm, son Bağımsız Devletler Topluluğundan ayrılan devletleri, Varşova Pak
tından ayrılan devletleri, Yugoslavya'dan ayrılan devletleri de ilgilendirdiği için, bütün devlet
lerin bu konuda kesin tedbirler alması gereker. Birinci Dünya Savaşının da Saraybosna'dan baş
ladığını hesap edersek, dünyanın dengesinin yeniden bozulmamasını şiddetle arzu etmekteyiz. 

Bizim devletimiz, istediğimiz aktiviteyi, maalesef gösterememiştir; sebebi de, dış politika
sında -sadece bugünün Hükümetinin değil, bundan önceki hükümetin de değil- bütün devlet 
politikasının getirdiği bir zayıflık, bir güçsüzlük içinde olmasıdır. Maalesef, Türk Dışişleri, Tür
kiye'nin dışarıdaki menfaatlarını, Türk toplumunun menfaatlarını korumada yeterli aktiviteyi 
gösterememektedir. İşte, bu felaketlerin bir sebebi de budur. Bence, bütün bu sıkıntıların gide
rilebilmesi için, her şey anlatılmış, söylenilmiştir; ama, alınabilecek tedbirler bence şunlardır : 

1. Türk Milleti, bütün bu kıyımların, ileride İstanbul'da, Anadolu'da bile başına gelebi
leceğini bilerek, tedbir alması gerekir. En son, Türkiye'nin, federasyon laflarıyla bölünmek is
tenmesinin de, bunun bir halkası olduğunun bilinmesi ve Türk toplumunun bu konuda uya
rılması, 
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2. — Türk Devletinin, gerek ekonomik ve gerekse politik açıdan, zinde, güçlü olması, as
kerî açıdan caydırıcı olması önem arz etmektedir. 

Ayrıca, şu anda alınacak acil tedbirler açısından da, Bosna-Hersek'Ie bir dayanışma günü 
tertip edilmesi; kitaplar, yayınlar ve broşürler eliyle, devletin ve Türkiye'deki bütün anayasal 
kuruluşların ve cemiyetlerin aktivasyona geçmesi. ' 

Türkiye'de yardım kampanyası açılması, bunlara gerekli şekilde ilaç ve gıda yardımının 
yapılması, mitingler tertip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ileride oradan gelecek mültecilere 
karşı da Türk Devletinin tedbirli olması lazımdır. 

Biraz önce gruplar adına verilen deklarasyona katıldığımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
için bunun büyük bir şeref olduğunu sizlere beyan eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Şahin. . 
Sayın milletvekilleri, böylece, Bosna-Hersek olayları konusundaki genel görüşme tamam

lanmış bulunmaktadır. . v ' 
Gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII —SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM . 

1. —insan Haklarını inceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — tnsan Haklarını İnceleme Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunca Kırşehir Milletvekili Sayın Şabri Yavuz, aday gösterilmiştir. 

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

2. — Sağlık ve Sosyal İğler Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunca Uşak Milletvekili Sayın Ender Karagül, aday gösterilmiştir. 

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

3. — Millî Savunma Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonundaki açık üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubun
ca Balıkesir Milletvekili Sayın Abdülbaki Ataç, aday şösterilmiştir. 

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

4. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca Adana 
Milletvekili Sayın ahmet Sanal, aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 13 Mayıs 1992 

Çarşamba günü saat 15.OO'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.26 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kırklareli Milletvekili Cemal Ozbilen'in, Kırklareli ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'inyazılı cevabı 
(7/70) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Soru 1. Kırklareli İlimizi kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına almayı düşünüyor 
musunuz? • 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1992 

Sayı : B.02.0.003/002/01947 - 7/70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 11.3.1992 tarihli ve 

B.02.0.KKG/106-1618/03308 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4.3.1992 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/70-871/3654 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 13.3.1992 tarih ve 03-6/091 sayılı yazısı. 

Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde Bakanlığıma gönderilen Kırklareli Mil
letvekili Cemal Ozbilen'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da ken
dileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 
, Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal ozbilen'in yazılı soru önergesi cevabı 

Bilindiği üzere il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin tespiti ve buna da
yalı olarak Kalkınmada Öncelikli Yörelerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından muhtelif aralıklarla "İl ve İlçelerin Ekonomik ve Sosyal Geliş
mişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" adı altında araştırmalar yapılmaktadır. 

Zaman içerisinde ülkenin gerek genelinde, gerekse il ve ilçe bazında ekonomik ve sosyal 
yapısında önemli değişiklikler meydana geldiğinden, 1991 yılında söz konusu araştırmanın 
1985-1990 verileri kullanılarak güncelleştirilmesi cihetine gidilmiştir. 
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Ekli rapordan da görüleceği üzere bu araştırma sonuçlarına göre Kırklareli İlinin gelişmiş 
iller arasında yer aldığı görülmektedir. (1985'de 20 nci sırada, 1991'de 22 nci sırada) 

Kalkınmada öncelikli Yörelerin tespitinde bahsedilen araştırmalar esas itibariyle, bir baz 
teşkil etmekle birlikte Kalkınmada Öncelikli iller listesi, Bakanlar Kurulu Kararını gerektir
mektedir. illerin, Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamına alınması, çok önemli bir zorunlu
luk olmadıkça uygulanmamakta, hatta bu konudaki genel eğilim ise, mümkün olduğu ölçüde 
zamanla gelişme gösteren illerin Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamından çıkartılarak bu 
yörelerin daraltılması yönündedir. 

Diğer taraftan Kırklareli İlinin Kalkınmada öncelikli il kapsamına alınması Kırk-
lareli'nden başka birçok ilimizin daha bu kapsama alınmasını gerektirecek ve toplam Kalkın
mada öncelikli il sayısı giderek ülkenin tamamına yakın bir bölümünü kapsar hale gelecek 
ve uygulanması kalkınma amaçlı yatırım ve teşvik politikalarının etkinliğini azaltacaktır. 

. . . I 

Ancak, gelişmiş yörelerde de nispeten az gelişmiş alanların olduğu dikkate alınarak, bu
ralara yatırımların çekilebilmesi için Teşvik Mevzuatında ayrıca gerekli düzenlemeler yapıla
rak sektörel olarak farklı teşvkilerin uygulanması sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tilerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri değerlendirilirken göz önünde bulundurulması ge

reken hususlar ve Kırklareli îli 
Müsteşarlığımız tarafından illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarını tespit etmek 

amacıyla muhtelif aralıklarla araştırmalar yapılmaktadır. 
Bu araştırmalarda illerin ekonomik ve sosyal yapısını doğrudan veya dolaylı olarak etkile

yen ve bunun sonucunda gelişmişliğin sebep ve sonucu olarak ortaya çıkan çok sayıda gösterge 
kullanılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları Kalkınmada öncelikli Yörelerin belirlenmesine 
yardımcı olduğu gibi illerin zaman içerisinde gösterdikleri gelişme yönlerinin saptanması açı
sından da yararlı olmaktadır. 

1991 yılında yapılan "İllerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araş-
tırması"nda, 1985-1990 dönemine ait, her biri illerdeki ekonomik ve sosyal gelişmenin değişik 
boyutlarını yansıtan, tutarlı, güvenilir ve il bazında temin edilebilen 52 adet değişken kullahıl-
mıştır.(*) Değişken sayısının fazla olmasıyla gelişmişliğin birçok boyutunun hesaba katılması 
sağlanarak, sübjektifliğin ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Diğer taraftan illerin nüfusları 
ve yüzölçümleri aynı olmadığından, verilerin toplam büyüklükler olarak kullanılmasının se
bep olacağı çarpıklıkları da giderebilmek için, ham veriler söz konusu ilin nüfusuna ya da bu 
etkiyi giderebilecek başka büyüklüklere bölünerek oransal hale getirilmişlerdir. Böylece, ulus
lararası literatürde de kabul edildiği gibi gelişmişliğin nüfus ya da yüzölçüm ile orantılı olarak 
değil, kişi başına düşen refah payı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan yöntemlerin kullanıldığı, 1985 yılında yapılan araş
tırmada Kırklareli 67 il içinde 20 nci sırada ve 1991 yılında yapılan araştırmada 73 il içerisinde 
ise 22 nci sırada yer almıştır, bu araştırmalara baz olan 52 kriter ayrı ayrı incelendiğinde Kırk
lareli İline ait sosyo-ekonomik göstergelerin büyük bir bölümünün Türkiye ortalamasının ol
dukça üzerinde olduğu görülmektedir. 

(*) '71lerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" DPT, Gizli, Yayın 
No : 2265 KÖYBKGM : 35, Ekim 1991 \ : 
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1985 yılında ilçe bazında yapılan diğer bir çalışmada ise, Türkiye genelindeki araştırma 
kapsamına alınmış olan toplam 616 ilçe arasında Kırklareli'ne bağlı ilçelerin gelişmişlik sırala-
masındaki yerleri ise şöyledir : 

tlçe 

Lüleburgaz 
Babaeski 
Merkez 
Pehlivanköy 
Pınarhisar 
Vize 
Demirköy 
Kofçaz 

616 ilçe 
sıralamasındaki yeri 

63 
83 

112 
159 
178 
220 

• 235 
427 -

Görüldüğü gibi, Kırklareli tline ait ilçeler, ilçe sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. 
Kalkınmada öncelikli Yörelerin tespitinde yukarıda bahsedilen araştırmalar esas itibariyle, bir 
baz teşkil etmekle birlikte Kalkınmada öncelikli iller listesi, Bakanlar Kurulu Kararını gerek
tirmektedir. İllerin, Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamına alınması, çok önemli bir zorun
luluk olmadıkça uygulanmamakta, hatta bu konudaki genel eğilim ise, mümkün olduğu ölçü
de zamanla gelişme gösteren illerin Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamından çıkartılarak 

, bu yörelerin daraltılması doğrultusundadır. 

Ancak, 1992 Yılı Program Kararnamesiyle ülke, bölge ve il vb. yörelerin kalkındırılması 
doğrultusunda gerekli politikalar belirlenerek uygulamaya konulmuş olup, sonuçlandırılması 
belirli bir süre gerektiren bu politikaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıkların 
giderilmesi için gerekli tedbirler de süratle alınacaktır. 

2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu 'nun, Nahçivan ile Türkiye arasındaki tampon bölge
ye ve giriş-çtkışlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/87) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

1. Nahçivan ile Erzurum kardeş şehir ilan edilmişler, ancak bu konuda üst seviyede her
hangi bir görüşme yapılmamıştır. Hükümetin, Nahçivan ile çeşitli konularda görüşmeler ya
pılması, buraya kabine üyeleri ve parlamenterlerden oluşan bir heyetin incelemeler yapmak üzere 
gönderilmesi konusunda herhangi bir çalışması var mıdır? 

2. Nahçivan sınırındaki askerî tampon bölgenin kaldırılarak, sınırın Sederek Köprüsüne 
kadar sivilleştirilmesi ve sınır kapsının açılması düşünülmekte midir? Eğer böyle bir düşünce 
varsa sınır kapısı ne zaman açılacaktır? 
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3. Nahçivan'la Türkiye arasındaki gidiş gelişlerin büyük çoğunluğunun sebebi parçalanmış 
ailelerdir. Ancak, konut fonu uygulaması yüzünden aynı ailenin fertleri birbirlerini görebil
mek için büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu gerçek göz önüne alınarak, Nahçivan'a gi
denlerin konut fonu uygulamasından muaf tutulmaları mümkün müdür? 

4. Nahçiyan'da Devlet Bankalarımızdan birisinin şube açması düşünülmekte midir? 

.' . T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 6.5.1992 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-1453-276 

Konu : Rıza Müftüoğlu'nun yazılı soru 
önergesi hakkında. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Başbakanlığa muhatap 19 Mart 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/87-1063/4279 

sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve ta
rafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Soru 1. Nahçivan ile Erzurum kardeş şehir ilan edilmişler, ancak bu konuda üst seviyede 
herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Hükümetin, Nahçivan ile çeşitli konularda görüşmeler 
yapılması, buraya kabine üyeleri ve parlamenterlerden oluşan bir heyetin incelemeler yapmak 
üzere gönderilmesi konusunda herhangi bir çalışması var mıdır? 

Cevap 1. Erzurum ile Nahçivan'ın kardeş şehir ilan edilmiş olmaları memnuniyetle kar
şılanmıştır. Hükümetimizin Nahçivan'a bakanlar ve milletvekillerinden oluşacak bir inceleme 
heyeti göndermesi konusu, zamanı geldiğinde, tabiatıyla, olumlu bir yaklaşımla incelenecektir. 

Soru 2. Nahçivan sınırındaki askerî tampon bölgenin kaldırılarak, sınırın Sederek Köp-
rüsü'ne kadar sivilleştirümesi ve sınır kapısının açılması düşünülmekte midir? Eğer böyle bir 
düşünce varsa sınır kapısı ne zaman açılacaktır? 

Cevap 2. Ülkemiz ile Nahçivan arasında askerî tampon bölgenin kaldırılarak devamlı 
bir hudut ve gümrük kapısı açlıması ilgili makamlarımızca, olumlu görüşle incelenmekte, bu 
meyanda Nahçivan ile irtibatı sağlayacak Sederek (Dilucu) Köprüsünün yapımı da dahil ol
mak üzere, bağlantı altyapı çalışmaları da Bayındırlık Bakanlığımız ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığımız tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasını izleyerek, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Türkiye ile Nahçivan arasında "Daimî Hudut Kapısı" açılması aşamasına 
gelinebilecektir. 

Soru 3. Nahçivna'la Türkiye arasındaki gidiş gelişlerin büyük çoğunluğunun sebebi par
çalanmış ailelerdir. Ancak, konut fonu uygulaması yüzünden aynı ailenin fertleri birbirlerini 
görebilmek için büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu gerçek göz önüne alınarak, Nahçi
van'a gidenlerin konut fonu uygulamasından muaf tutulmaları mümkün müdür? 
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Cevap 3. Yurt dışına çıkışlarda tahsil edilecek Toplu Konut Fonu harçları, 2985 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi uyarınca yürürlüğe konulan 28.3.1984 tarih ve 84/7860 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. Söz konusu Karar hükümlerine göre, vatan
daşlarımızın Toplu Konut Fonu harcı ödemeden Nahçivan'a gidebilmeleri mümkün değildir. 
Ancak, hudut boyunda yaşayan vatandaşlarımız, idarî mektupla yurt dışına gitmeleri halinde, 
anılan Kararın 6 ncı maddesinin (b) bendi hükmü çerçevesinde Toplu Konut Fonu harcından 
muaf olacaklardır. 

Soru-4. Nahçivan'da Devlet Bankalarımızdan birisinin şube açması düşünülmekte midir? 

Cevap 4. 3182 sayılı Bankalar Kanununun 75 nci maddesine göre, Türkiye'de kurulan 
bankaların yurt dışında şube açmaları Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının izni
ne tabidir. • ' 

Bankalarca bu madde hükmüne göre yapılan talepler, gerekli incelemelerden sonra HDTM 
tarafından sonuçlandırılmakta ve uygun görülmesi halinde izin verilmektedir. 

Birçok Orta Asya cumhuriyetlerinde olduğu gibi Nahçivan'da da Ziraat Bankasının bir 
şube açması için girişim yapılacaktır. 

3. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Nahçivan-Türkiye arasında eğitim programına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/89) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

1. Nahçivan'dan Türkiye'ye eğitim amacıyla gelmek isteyen öğrenciler vardır. Bu öğren
ciler için, bilhassa yatılı bölge okullarında kontenjan ayrılması düşünülmekte midir? 

2. Nahçivan Devlet Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile "kardeş" üniversite 
olmak için müracaat etmiştir, öğretim Görevlisi ve öğrenci takasını da kapsayan bu müracaa
tın kabulü için gerekli onay ne zaman verilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 11.5.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş. PIn.Dai.Bşk.-92/954-7/89 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.3.1992 gün ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/89-4291 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun "Nahçivan-Türkiye arasında Eğitim Prog
ramına İlişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

— 71 — 



T.B.M.M. B : 75 12 .5 .1992 0 : 1 

. 1. "İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara 
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun" hükümleri dahilinde, kayıt ve kabul tarihinden 
önce haberdar edilmek kaydıyla, Nahçivan Muhtar Türk Cumhuriyetinden gönderilecek öğ
rencilerin, yatılı ilköğretim bölge okulundan yararlanmaları mümkündür. 

2. Nahçivan Devlet Üniversitesi Rektörlüğünün 17 Şubat 1992 tarih ve 54-01-108 sayılı 
yazısında; Türkoloji ve İktisat alanındaki kongre davetinin alındığı ve her zaman kalben bir
likte olunduğu, beraber çalışmaktan zevk duyulacağı ve ek olarak Atatürk Üniversitesi ile ilgili 
bilgiler gönderildiği belirtilmektedir. 

27-28 Mart 1992 günleri Nahçivan Devlet Üniversitesinde "Kafkasya Halklarının Millî Azad-
lık Hareketi" konusunda düzenlenen sempozyuma Erzurum Atatürk Üniversitesinden öğre
tim üyesi davet edilmiştir. 

Birbirlerine en yakın iki Türk üniversitesi olarak müşterek çalışma yardımlaşma ve dost
luk münasabetlerinin geliştirilmesi amacıyla Nahçivan Devlet Üniversitesinden Rektör Prof. 
Dr. Hüseynov Gasım Zülfelioğlu başkanlığında 9 kişilik bir öğretim üyesi heyeti, Erzurum Ata
türk Üniversitesine davet edilmiştir. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Nahçivan Devlet Üniversitesi arasındaki bu işbirliği, kardeş 
Üniversite ilişkilerinin gelişmekte olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, Nahçivan Özerk Cumhuriyetindeki okullarda bulunan öğrencilerin ihtiyacını kar
şılamak üzere 100 200 adet ders kitabı gönderilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. • 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 
4. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetede yayımlanan MİT'Müsteşarının 

söylediği iddia edilen sözlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve lkvlet Bakanı Akın Gönen'in yazdı cevabı 
(7/101) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. . 

Istemihan Talay 
İçel 

MİT Müsteşarının Milliyet Gazetesinde çıkan ve okuyanları hayret ve dehşete düşüren açık-. 
lamaları Kürt sorununun çözümünü imkânsız hale getiren ve Hükümetin politikalarına tama
men aykırı düşen yanlış bir mantığı sergilemektedir. Nitekim Sayın özal'ın aynı çerçevede da
ha önce ifade ettiği düşünceleri "Baharda Güneydoğu'da hareket olacak sözleri sorumsuz be
yanlar. Bir devlet durup dururken topu tüfeğiyle halkının üzerine varır harekât yapar mı?" 
diye Sayın Başbakan eleştirmek ve karşı çıkmak gereğini duymuştur. 

1. MİT Müsteşarının bu sorumsuz ve Hükümet politikalarına ters düşen açıklamaları 
Sayın Başbakanın bilgisi çerçevesinde mi yapılmıştır? 

2. MİT Müsteşarı tarafından verilen ve Kürtlerle PKK'yı özdeş hale getiren ve Güney
doğu'da bahar harekâtından sonra Kürtlerin Irak'a kaçırılıp orada da Saddam tarafından im
ha edileceklerini ifade eden bu senaryo devletin herhangi bir kademesinde görüşülmüş mü
dür? Hükümetin böyle bir senaryodan haberi var mıdır? Eğer bu durumlar söz konusu değilse 
MİT Müsteşarı bu sorumsuz beyanları hangi kaynaklara dayanarak verebilmektedir? 
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3. Hükümetin işbaşına geldiği tarihten itibaren terörün her yerde büyük bir artış kaydet
tiği bilinmektedir. Görevi iç ve dış terör örgütlerine karşı istihbarat toplamak ve karşı koymak 
olan bir teşkilatın başındaki kişinin esas sorumluluğunu yerine getiremezken böyle fantaziler 
üretip Hükümeti güç durumda bırakması Sayın Başbakan tarafından nasıl değerlendirilmek
tedir? Hükümeti zor duruma düşüren MİT Müsteşarının görevden alınması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.5.1992 

Sayı : B:02.0.006/125 - 7/101 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.3.1992 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/10M102/4418 sayılı yazı 

tçel Milletvekili Sayın M. İstemihan Talay tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevap
landırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. MİT Müsteşarının Milliyet Gazetesinde yayınlanan açıklamaları, MİT Müsteşarının 
mantığını ve Hükümetin politikalarını değil, PKK örgütünün ürettiği senaryoları ifade ettiğin
den PKK'nın mantığını ve beklentilerini sergilemektedir. 

İlgili yazarla görüşme; Sayın Başbakanın izniyle cereyan etmiştir. Konu detayları elde edi
len istihbarata dayandırılmıştır. 

2. Kürtlerle PKK'yı özdeş haline getiren MİT Müsteşarı değil, açıkça kendisini Kürt hal
kının yegâne temsilcisi olduğunu kabul ve ilan eden PKK'nın kendisidir. 

Bu husus PKK'nın çeşitli yayın, bildiri, doküman ve iddialarında, açıkça ve defalarca or
taya konulmuştur. 

MİT Müsteşarının açıklamaları, T.C. Hükümetinin, niyet, maksat ve müstakbel icraatını 
değil, PKK tarafından Kürtlere karşı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağı propaganda 
edilen bir senaryoyu ifade etmektedir. 

Bu senaryoya göre; PKK, başlatacağı bir harekâta karşı T.C. güvenlik güçlerinin operas
yonunu, Kürt halkının soykırımı şeklinde göstermeye çalışacak ve Kuzey Irak'a kaçışını da soy
kırımdan kurtulmak için güneye göç ve sığınma şeklinde propaganda etmek üzere, bir kısım 
halkı da kışkırtacaktır. 

örgütün bu niyet ve senaryosu, teyiden istihbar edilmiş, Baharda ayaklanma olayı da PKK 
tarafından defaatle ilan edilmiştir. 

Ayaklanma haber ve iddiaları, Devlet ve Hükümet kademelerinde incelenmiş, MİT Müs
teşarından önce Sayın İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı tarafından da basına açık
lanmıştır. 

"Türkiye'den güneye göç ettirilecek Kürtlerin orada da Saddam tarafından imha 
edilecekleri" senaryosu, yazarın ifade ve yorumudur. Esasen Kuzey Irak'a hâkim olamayan 
Irak güçlerinin böyle bir.imkâna sahip olması mantık açısından da mümkün görülmemek
tedir. 
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Doğru açıklama; Türkiye'deki Kürtlerin Irak kuzeyine göç ettirilmesi senaryosunun, Ku
zey Iraklı Kürtlere karşı, Saddam tarafından aynı zamanda başlatılacak bir harekât ile birleşti
rilmesi ve T.C. ve Irak anlaşarak Kürtleri soykırıma tabi tutuyorlar şeklinde, bazı çevrelerce 
öteden beri üretilmek istenen bir büyük senaryonun varlığına dikkat çekilmesi şeklindedir. 

Basının izlenmesinden görülebileceği üzere, Kuzey Irak Kürtlerine karşı Irak'ta halen am
bargo uygulanmakta, askerî harekât hazırlığı yapılmakta, yer yer çarpışmalar vukubulmaktadır. 

3. "Hükümetin işbaşına geldiği tarihten itibaren terörün her yerde büyük bir artış kay
dettiği bilinmektedir" hükmü haklı değildir. 

Aksine Hükümetin kararlı tutum ve davranışı ve Güvenlik Güçlerinin fedakârane müca
delesiyle teröre karşı önemli başarılar elde edilmiştir. 

Bu sonuçların alınmasında Millî İstihbarat Teşkilatının verimli çalışmalarının rolü orta
dayken, Teşkilatın başındaki kişiyi, esas sorumluluğunu yerine getiremeyip, fanteziler üreterek 
hükümeti zor durumda bırakmakla itham etmek, ağır ve haksız bir suçlama niteliğinde görül
mektedir. Ayrıca bu açıklamaların fantezi olmayıp, gerçeklere uyduğu zamanla ortaya çıkma
ya başlamış ve önlenmiştir. 

MİT Müsteşarının bu aşamada görevinden alınması söz konusu değildir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Akın Gönen 
Devlet Bakanı 

5. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, SSK mensuplartntn tedavisi için Yanık Tedavi ve 
Organ Nakli Hastanesi ve diğer hastanelerle anlaşma yapdmasma ilişkin sorusu ve Çaltşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay 'm yazdı cevabı (7/107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

trfan Demiralp 
Samsun 

Bakanlığınıza bağlı, Sosyal Sigortalar Kurumu, bugüne kadar işlevini en iyi yerine getiren 
Sosyal Güvenlik Kurumlarından bir tanesidir. 

Kurum, mensuplarının sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla çeşitli sağlık kurum
ları ve hastaneler ile anlaşmalar yapmaktadır. 

/ • • ' 

Bugün pek çok hastanın yegane tedavi yeri plan Ankara'da kurulu Yanık Tedavi ve Organ 
Nakli Vakıf Hastanesi ile SSK arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Bu durum burada organ 
değişikliği yapmak zorunda olan hastaların mağdur olmasına yol açmaktadır. 

Bugüne kadar olagelmiş bu mağduriyeti önlemek için SSK'nın Organ Nakli Hastanesi vb. 
hastanelerle anlaşma yapması Bakanlığınızın gündeminde var mıdır? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 8.5.1992 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01-5198-7/107-15098 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi•.: 27.3.1992 tarih Ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/107-1136 sayılı yazınız. 
Samsun Milletvekili Sayın irfan Demiralp'ın "SSK mensuplarının tedavisi için Yanık Te

davi ve Organ Nakli Hastanesi ve diğer hastanelerle anlaşma yapılmasına" ilişkin yazılı soru 
önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ya
sasına göre sigortalı olanlar ve emekli, dul ve yetimler ile, diğer hak sahiplerine sunulan sağlık 
hizmeti çerçevesinde, anılan Yasanın 123 üncü maddesi uyarınca, her türlü açık ve kapalı kalp 
ameliyatlarının yapılması, kalp kateterizasyonu ve anjiografi, ESWL yöntemi ile böbrek taşla
rının kırılması konularında hizmet satın almak üzere Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Mer
kezi Hastanesi ile sözleşme yapılmıştır. 

Bu sözleşme hükümlerine göre sigortalı hastaların tedavisi için anılan hastaneye sevk ya
pılmaktadır. 

Ayrıca, hemodiyaliz, canlıdan - kadavradan, karaciğer ve böbrek transplantasyonu konu
sunda söz konusu hastaneden teklif alınmış olup, sözleşme yapılması hususu Kurum Yönetim 
Kurulunca incelenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

6. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kars Defterdarlığıma yapılan sınav sonuçlarına 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın ya'zûı cevabı (7/115) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : Kars defterdarlığının işe memur almak içni açtığı sınavda hile yaptığı, sahtekârlık 

yaptığı tespit edilen 106 memurun memuriyetle ilişkisi kesilmişti. Bunların tekrar bakanlık oluru 
ile görevlerine iade edildiğini duydum. 

1. İdarî Mahkemelerin çelişkili kararları var iken, Danıştay kararı çıkmadan bunların 
göreve iade edildiği iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? 

2. Çelişkili İdarî Mahkeme kararları varken sahtekârlık yaptıkları açıkça belirlenen ve 
memuriyete girmesi gerekenler yerine, imtihanda başarılı olanlar yerine memuriyete giren bu 
kişilerin tekrardan göreve alınması ileride imtihan sahtekârlıklarını teşvik etmez mi? 

3. Eğer, bu memurlar görevlerine iade edilmişse, yapılan iş vicdanen ve ahlaken doğru 
mudur? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 8.5.1992 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : PERGEN : 91363-07-34085-7/115 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.4.1992 gün ve 

A.01.0.GNS,0.10.00.02.7/115-1207/4957 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kah

veci tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 
, 1. Kars Defterdarlığınca 29.9.1984 tarihinde yapılan memuriyet yeterlik ve yarışma sına

vında çeşitli usulsüzlükler yapıldığının tespiti üzerine sınavı kazanmadığı halde kazanmış gibi 
gösterilen 93'ü n\emur, 10'u yardımcı hizmetli olmak üzere toplam 103 kişinin görevine Ba
kanlık Makamının 3.10.1990 günlü onayı ile son verilmiştir. 

2. Görevde bulunmayan 3 kişi dışındaki personelce Bakanlığımız aleyhine çeşitli tdare 
Mahkemeleri nezdinde davalar açılmış olup; idare mahkemelerinden iptal kararı alanlar gö
revlerine iade edilmiş ve kararlara karşın Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. 
Danıştay 5 inci Dairesinin muhtelif tarihli kararları ile temyiz istemimizin kabulüyle idare mah
kemelerinin kararlarının bozulmasına hükmedilmesi üzerin eilgililerin görevlerine yeniden son 
verilmiştir. 

3. Danıştay 5 inci Dairesinin idare lehine vermiş olduğu kararlara karşı davacılar, "Ka
rar Düzeltme Talebi"nde bulunmuşlar, bunun üzerine aynı daire tarafından idare aleyhine ka
rarlar verilmiştir. 

Bu kararlara istinaden 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi hükmü 
gereğince ilgililerin görevlerine iadeleri sağlanmıştır. 

4. tdare mahkemeleri dava konusu olayla ilgili çelişkili kararlar vermiş ise de görevlerine 
iade edilenlere ilişkin nihaî kararları Danıştayca tesis olunmuştur, tdare de 2577 sayılı İdarî 
Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince kararları uygulamıştır. 

5. Görevlerine son verilenler, yargı kararlarına istinaden görevlerine iade edildiklerin
den yapılan işlem idarî yargı kararlarını uygulamaktan başka bir şey değildir. İdarenin, yargı 
mercilerinin kararlarını uygulamak dışında bir seçeneği de yoktur. Bu nedenle objektif hukuk 
kurallarının geçerli olduğu işlemlerde, soru sahibi Sayın Milletvekilinin de bilmesi gerektiği 
üzere, meseleye hissi açıdan çözüm getirmek mümkün değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

7 — Ştrnak Milletvekili Mahmut j$lınak'tn, Diyarbaktr-Süvan ilçesinde bir yüzbaşı ile bir binba
şının terör olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/117) 

— 76 — 



T.B.M.M. B : 75 12 . 5 . 1992 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 8.4.1992 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Diyarbakır Silvan İlçesi Yüzbaşısı, bir süre önce gözaltına aldığı Rıfat Akış adlı şahıstan 
il genel meclis üyesi Mehmet Menge'nin öldürülmesini istemişti. , • 

Gözaltındaki baskı ve tehditler üzerine Rıfat Akış, il genel meclis üyesi Mehmet Mengc'yi 
öldürmeyi kabul etmişti. Bunun üzerine kiralık katil olarak kullanılmak istenen Rıfat Akış'a 
56.1.27075542.56 çift kol marka bir adet Kalaşnikof silah, üç şarjör ve 100 mermi ile M.204 
ALLS 26412.52 GRENADE HANDFRAG M.26.4.53 COMP B.LOT.LS.14.107 Nolu bir adet 
füza bomba verilmişti. 

Rıfat Akış'in bölge milletvekillerine sığınması ve olayın Meclis Grubumuza getirilmesi üze
rine konuyu Sayın Başbakana götürdük. Sayın Başbakanın makamında büyük bir gizlilik için
de yaptığımız bu görüşme sırasında konu ile doğrudan doğruya sizin ilgilenmeniz istendi. İkinci 
günü kendisine suikast yaptırılmak istenen Rıfat Akış size getirildi. Emniyet yetkililerince Rı
fat Akış'a ilgili yüzbaşı ile telefon görüşmesi yaptırıldı, görüşmeler ses bantına kaydedildi, tu
tanak düzenlendi. Görüşmede olay, bizzat yüzbaşı tarafından doğrulandı. Yani yüzbaşı suç üs
tü yakalanmış oldu. 

Suç konusu kalaşnikof ve bombayı da size olan bütün ısrarlarımıza rağmen Rıfat Akış'ın 
köyünde, sakladığı yerden her nedense aldırmadınız. Böylece çok önemli olan bu suç delilleri
ne el atmamış oldunuz. 

Yine Sayın Başbakan ile görüşerek ses bantının deforme edilebileceğine ilişkin endişeleri
mizi bildirdik. Ses bantı ile tutanağın Sayın Başbakanın sorumluluğunda sizin tarafınızdan Ba
kanlıkta kasaya alınmasını istememize rağmen böyle bir önlem de almadınız. 

İlgili Silvan Yüzbaşısı da halen görevinin başındadır. Ayrıca bu yüzbaşının kimlerle ne 
gibi ilişkilerinin olduğu da araştırılmadı. 

Suç delilleri olan ses bantı, tutanak, silah ve bomba konusunda gerekli olan önlemleri 
almamanızın nedeni nedir? 

Kiralık katil tutan bü yüzbaşının bağlantıları ve uzantıları konusunda herhangi bir soruş
turma yaptırmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir soruşturma hükümetin şeffaflık politikası
nın bir gereği değil midir? 

Yine Kulp-Lice olaylarında birçok insanın kurşunlanarak öldürülmesinde sorumluluk sa
hibi olan ve bölgede incelemelerde bulunan milletvekili heyetimize ana-avrat sinkaf kelimeleri
ni kullanma cüretini gösteren yüzbaşı ile Mardin Yardere Köyünde 6 köylünün kurşunlanarak 
öldürülmesinde sorumluluk sahibi olan, il valisine bilgi vermeyen ve valiye karşı çıkan binbaşı 
da halen görevlerinin başındadırlar. Bu uygulamalarla güvenliği sağlayabileceğinize olan inan
cınızı ve kararlılığınızı sürdürüyor musunuz? Bu yöneticileri daha ne kadar bölgede tutmayı 
düşünüyorsunuz? Bu yöneticileri koruyan başka çevreler mi var? Bizim bilmediğimiz bu çevre
ler kimlerdir? Hükümetin bu konuda ne gibi engelleri var? Bunları halka açıklamayı düşünü
yor musunuz? ' 8.4.1992 
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XC. 
İçişleri Bakanlığı 7.5.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Per : 7504-34-92/Tyn.Ş.Sb.Tyn.Prj.(5534)7/117 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi.: TBMM Başkanlığının 20 Nisan 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/117-1234-507Ö 

sayılı yazısı. ' 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'a ait 7/117-1234 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Silvan İlçe Jandarma Komutanının Diyarbakır SHP il Genel Meclisi Üyesi Mehmet 
Menge'yi öldürmesi için Rıfat Akış isimli şahsa silah vermesi iddiaları üzerine, İlçe J. Komuta
nı derhal Olağanüstü Hal Bölgesi dışında başka bir göreve atandırılarak 24 Mart 1992 tarihin
de Silvan'dan ilişiği kebilmiştir. 

2. Konuyla ilgili idarî tahkikatı yapmak maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Mü
fettişi görevlendirilmiş olup, soruşturma halen devam etmektedir. Tahkikat sonucuna göre ge
rekli işlem yapılacaktır. 

3. Diyarbakır İli Kulp ve Lice İlçelerinde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma ve 
adlî tahkikat ilgili yargı organlarınca yürütülmektedir. 

4. Mardin İli Yardere Köyünde meydana gelen olaylar ve Mülkî Makamlarla jandarma 
personeli arasındaki ilişkiler hakkındaki iddiaları incelemek maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca 
22 Şubat 1992 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiş olup, soruşturma neticesinde Mül
kî Makamlarla Jandarma arasındaki ilişkilerin mevcut kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlere 
uygun olarak yürütüldüğü, Jandarma Personelinin Mülkî Makamlara karşi suç teşkil edecek 
herhangi bir davranışının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, işçilerden kesilen zorunlu tasarruf ödemelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'tn yazılı cevabı (7/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim, 
Ahmet Derin 

Kütahya 
İşçilerden kesilen zorunlu tasarruflar emeklilik işlemine bağlandığına dair S.S.K.'dan alı

nan bir belge ile ödenirken şu anda Ziraat Bankası tarafından mutlaka Emeklilik Cüzdanı ta
lep edilmesinin gerekçesi nedir? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12.5.1992 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/5424-015478-7/118 

Konu ; Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığa muhatap, 20.4.1992 tarih ve A,01.0.GNS.0.10.00.02-7/118-1246/5160 
sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği "İşçilerden 
kesilen zorunlu tasarrufların, iadesinde, emeklilik işlemine başlandığına dair SSK'dan alınan 
bir belge ile ödenirken şu anda T.C. Ziraat Bankası tarafından mutlaka emeklilik cüzdanı ta
lep edilmesinin gerekçesine" dair yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesi
ne Dair Kanun uyarınca emeklilere yapılacak ana para ve nema ödemelerinin usul ve esasları 
31.10.1988 tarih ve 19975 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 88/1 numaralı, daha sonra 24.1.1992 
tarih ve 21121 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 92/1 numaralı Tebliğlerle belirlenmiştir. 

Söz konusu Tebliğlerin 4 üncü maddesinde, emeklilerin biriken tasarruflarının iade öde
melerinin yapılabilmesi için emeklilik cüzdanlarının T.C. Ziraat Bankasının ilgili şubesine ib
raz edilmesi öngörülmüştür. 

Bu konuda emeklilerden gelen istekler doğrultusunda uygulamaya kolaylık sağlamak üze
re, (emeklilik cüzdanı) yerine (SSK'dan alınan aylık bağlanmaya hak kazanmıştır) yazısına da
yanılarak biriken tasarrufların geri verilmesi hususunda "Tebliğ" de yer alan hükmün değişti
rilmesi ile ilgili olarak Bakanlık önerimiz Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuştur. 

Tebliğde yer alan hükmün değiştirilmesi ile bu konuya çözüm sağlanmış olacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

9. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavsanlı ilçesi Tepecik Beldesi Sağlık Ocağı
nın doktor ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna 'nın yazılı cevabı 
(7/119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı cevaplandırıl
masının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya İli, Tavşanlı ilçesi, Tepecik Beldesinde 1991 yılında açılışı yapılıp tüm donanımı 
mevcut Sağlık Ocağına doktor ve görevli kadro ne zaman tayin edilecektir? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 11.5.1992 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 53653 -7/119 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20.4.1992 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 7/119-1247/5161 sayılı ya

zıları. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması iste

nilen "Kütahya-Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesi Sağlık Ocağının doktor ye personel ihtiyacına 
ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Kütahya Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesi Sağ

lık Ocağının doktor ve personel ihtiyacına ilişkili" yazılı soru önergesine cevabımız: 
Cevap : Kütahya İlinde standarda göre pratisyen hekim ihtiyacı bulunmamaktadır. Kü

tahya İlinin ihtiyaçlarının karşılanması ve il içindeki dengesiz dağılımın giderilmesi için Valili
ğe gerekli talimat verilmiştir. 

Ayrıca, Tavşanlı İlçesi, Tepecik Beldesinde mevcut olan sağlık ocağına; 24.4.1992 tarihin
de kura ile Dr. Sibel Çetinkaya atanmıştır. Atama işlemi ile ilgili Bakanlık tebligatı Dr. Sibel 
Çetinkaya'nın adresine tebliğ edilmiştir, 

10. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, kaçak eşya satışlarının arttığı ve kontrolünün 
yapılmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/128) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Dr. H. İbrahim özsoy 

Afyon 

Soru : Yaptığım tespitlere ve aldığımız bilgilere göre Gümrüksüz Satış Mağazalarından 
ve başka kaynaklardan gelen kaçak eşyanın İstanbul'da Doğu Işhanı çevresinde, Ankara'da 
İzmir Caddesi çevresinde tekrardan kontrolsüz satışının arttığı şikâyetleri var. 

1. Bu eşyaların satışının kontrolsüz bir şekilde artmasının sebebi nedir? 
2. Maliye Bakanlığı bu konudaki denetimlerini niçin aksatmıştır? 
3. Maliye Bakanlığı bu konudaki denetimleri gevşettiğine göre acaba bu eşya satıcılarıy

la hükümette bazı kişiler arasında gizli ilişkiler var mıdır? 
4. Belgesiz, vergisiz olan kaçak bu malların satışının devleti zayıflattığını, vergi gelirleri

ni azalttığı görüşüne katılıyor musunuz? 
5. Bu konuda bakan olduğunuzdan beri aldığınız önlemler nelerdir? Elde ettiğiniz so

nuçlar nelerdir? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12.5.1992 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı •: KAŞ.3008233-331-28501-7/128 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 22.4.1992 

günlü, 5326 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabim aşağıda sunulmuştur. 
Bilindiği üzere; 1615 sayılı Gümrük Kanununun antrepo rejimini kapsayan hükümleri ile 

26.3.1985 gün ve 85/9318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanan ve 28.8.1985 
gün ve 18852 sayılı resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümlerine istinaden giriş ve çı
kış yolcu salonları ile yurt içinde kuruluşuna, işleyişine ve eşya satışına izin verilen Gümrük 
Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları : 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden yolcular ile transit yolculara veya Türkiye'ye ke
sin dönüş yapan kişilerle, çeyiz eşyası ithal etmeye hak kazanmış kişilere ve yabancı devletlerin 
veya milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ve mensuplarına ve yabancı ülke
lere sefer yapan gemi ve uçaklara, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahip
lerine, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapmaktadır. 

öte yandan 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında kanuna istinaden gümrük vergilerinden muaf tutulan veya vergili olarak ithal olu
nan zat eşyasının hediyelik eşya ve ev eşyasının ticarî amaçla toplanmasının ve satışa sunulma
sıyla ilgili 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun Ek Madde 3'de belirtilen 
cezaî hüküm 5.6.1985 tarih ve 3217 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu durumda gerek 1615 sayılı Gümrük Kanunu gerek Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Ma
ğazaları ve Depoları Yönetmeliğinde belirtilen mevzuat çerçevesinde hak sahiplerince anılan 
mağazalardan bedelsiz ithal veya naklihane hakkının kullanılmasıyla satın alınan yabancı menşeli 
her türlü ev eşyasının herhangi bir mağazada sergilenerek satışa arz edilmesi veya üçüncü şa
hıslara satılması fiillerini önleyen yasal bir engel bulunmamakta olup, idarenin Anayasanın 
35 inci maddesindeki Mülkiyet, 48 inci maddesindeki sözleşme hak ve özgürlüklerine bu alan
da sınırlama getirme yetkisi olmadığından bu tür eşyanın satışı 1985'ten bu yana mümkün ola
gelmiştir. 

Ancak 1918 sayılı Yasa gereğince kaçakçılığın men takip ve tahkiki ile mükellef olan ve 
faaliyetlerini mevcut imkânlar çerçevesinde azamî düzeyde sürdüren Gümrük ve Gümrük Mu
hafaza Teşkilatı tarafından 1991 ve 1992 (bugüne kadar) yılında yapılan denetimlerde yurda 
kaçak girdiği tespit edilen : 

1991 yılında, 597 482 945 TL'sı değerinde (93 adet) çamaşır makinesi, 110 000 000 TL'sı 
değerinde (87 adet) radyo-teyp, 23 540 000 TL'sı değerinde (364 adet) Compact disc, 28 500 000 
TL'sı değerinde (14 adet) televizyon, 19 379 000 TL'sı değerinde (8 adet) video ile 136 470 000 
TL'sı değerinde (13,2 adet) muhtelif eşyaya; 
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1992 yılında ise; 815 000 000 TL'sı değerinde (137 adet) video, 825 000 000 TL'sı değerinde 
(174 adet) televizyon ile 250 000 000 TL'sı değerinde (1 000) adet muhtelif elektrikli ev aletine 
1918 sayılı Kanun kapsamında el konularak ilgili C. Savcılıklarına intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca, kaçak veya usulsüz olarak yurda girdiği istihbar edilen ve denetimler sonucu te
spit edilen eşyayla ilgili soruşturmalar Gümrük Müfettişleri tarafından sürdürülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

11. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak'ta bir vatandaşın 
gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'inyazılı. 
cevabı (7/138) 

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

arz ederim. 15.4.1992 
Selim Sadak 

Şırnak 
21 Mart Nevruz kutlamalarından dolayı Şırnak'ta gözaltına alınan ve ti Valisinin beyanı

na göre Tugay Komutanlığında gözaltında tutulan lise öğrencisi Bişen Anık ateşli silahla yaşa
mını yitirmiştir. 

Resmî yetkililer Bişenk Anık'ın polis tabancası ile intihar ettiğini belirtmektedirler. 
1. İntihar edecek bir insanın nezarethaneyi tercih etmesini gerçekçi buluyor musunuz? 
2. İnandırıcı olmamakla birlikte resmî açıklama doğru ise, Bişenk Anık'ın tabancanın 

bulunduğu bir odada gözaltında tutulmasını ne ile açıklarsınız? 
3. Bişenk Anık'ın ölmesi amaçlan mışmıdır? 
4. Bişenk Anık'ın öldürüldükten sonra intihar süsü verildiği doğru mudur? 
5. Bu çerçevede gözaltında cinayet soruşturması yapılmış mıdır? Yapılmamış ise sebebi 

nedir? 
6. Sıkıyönetim olmadığı halde insanların Tugay Komutanlığında gözaltında tutulmasını 

ne ile açıklarsınız? ı 
7. Bu uygulama bile yönetimin sivil otorite yerine askerî otoritede olduğunu göstermek

te midir? Değil ise nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 7.5.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-125585-7/138 
Şube : Top.01.(E) 

Konu : Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.4.1992 gün ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/138-1305/5453 sayılı yazısı. 
' - . 8 2 — 
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Şırnak Milletvekili Selim Sadak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak 
hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. • 

Şırnak İli Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı tdris ve Sabriye kızı 1973 doğumlu Bi
şeng Anık, PKK terör örgütü Şırnak Lisesi komite üyesi olmak suçundan 25.3.1992 günü ya
kalanarak gözaltına alınmıştır. 

Yapılan sorgulamasında, suçunu kabul etmiş ve ayrıca bildiği bazı konuları da anlatacağı
nı ancak, yorgun ve uykusuz olduğunu, bir müddet dinlenmesi halinde konulara sağlıklı bir 
şekilde cevap verebileceğini ifade etmesi üzerine adı geçen, zaman zaman sorgu bürosunda gö
revli personelin yatıp kalktığı demir parmaklıklarla çevrili, dışarıdan sürekli kontrol edilebilen 
odanın içindeki ranzanın üst yatağına yatırılmıştır. 

Ancak, bu odada yatıp kalkan personelin de işlerin yoğunluğu nedeniyle adliyede görevli 
olduğu ve silahını yastığın altına bıraktığı, diğer görevliler bu durumdan haberdar olmadığı 
için Bişeng Anık,"istirahatı için bu yere konulmuştur. 

Aradan 25-30 dakika gibi bir zaman geçtiğinde nezarethane içinden bir el silah sesinin 
gelmesi üzerine görevlilerce tüm odalar kontrol edilmiş ve Bişeng Anık'ın kendisini yastığın 
altında bulunan G-3 marka kısa dipçikli silahla başından vurduğunu görmüşlerdir. 

Durum, anında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş, Cumhuriyet Başsav
cısı Emniyet Müdürlüğü nezarethanesine gelerek olaya bizzat el koymuştur. 

Ceset üzerinde Adlî Tabipçe yapılan incelemede maktulenin yakın mesafeden kendi kendini 
vurup intihar ettiği kesin olarak tespit edilmiştir. * 

Cumhuriyet Başsavcılığınca adlî yönden olaya el konulmuş olup, Valilik makamının onaylan 
ile de idarî tahkikat açılmıştır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genel
gelere aykırı hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına göz yum
dukları, Devleti haksız yere zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü 
ve Devlet bakanları haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili tsmet 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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) 

5. -— 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) 

6.— 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) 

7. — 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) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) . 

•11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik 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) 

• 12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

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

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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5 
GE^IEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) ' 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. —* Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

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

27.— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

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

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

30. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşımn, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 .üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

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

32, — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşımn, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarım tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşımn, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1Q2 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve almacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşmın, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci,-İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur 
ilçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin" önerge
si (10/57) 

'56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

0 
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* 1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

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

*3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Aydın - Stol tipi havaalanının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

*4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Bağ - Kur üyesi vatandaşların 
sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/59) 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

*6. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mes
leğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

7. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*8. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdcmirli'nin, 1992 yılı için açıklanan dolar 
kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

9. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

10. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

11. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
. • bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/73) 
12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü 

iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 
13.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesin

de görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
14. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapı

sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 
15. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş-

> tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 
16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 

sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

17. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

_ [Fj •, — . — _ _ _ _ _ __ 
/ a ^ T^t",,",ıt",v, 07 *ı/<," mnJAetî ıtvnrmrn anrîitmjt.ti hir defa ertelenmiştir. 
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18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversite açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

21. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları 
zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

22. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki mü
şavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

23 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak 
için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 

*24. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintilerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

*25. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikalarının 
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

*26. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan "SHP 
kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından yararlan-
dırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

*27. —İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin bir 
Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

28. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kuru
lu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru. önergesi (6/99) 

29. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı perso
nelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru Önergesi (6/100) 

*30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

31. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

32. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

*33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 
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35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'mn, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

36.— Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

37. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*38, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*39. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

40. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) ' 

*42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

43.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

45. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*46. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*47. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

. *48. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) , 

*49. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 
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50. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

52. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

53. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

54. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

55. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

56. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

57. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

. 58. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

59. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 0 

60. — istanbul Milletvekili'Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

61. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı-
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

65. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'Ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

66. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

67. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ye iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

74. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/147) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

76. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

77. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

78. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

79. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 
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80. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

81. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

82. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) • • - . . • -

85. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) ' 

88. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

89. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

90. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

91. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

92. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 
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94. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

96. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanindan sözlü soru öner
gesi (6/171) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

100. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

101. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

102. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

103. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

104.— İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

105. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

106. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

107. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gül^ınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 
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108. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

109. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

110. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) , 

111. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nm 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

112. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir îli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

114.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

115. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

116. —̂ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

117. — İstanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

118 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

119 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

120. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

121. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

122. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Millî Eğitim eski Bakanının söz
lerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

\ 125. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

126. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

127. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

128. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) ' • , 

129. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

130. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

131. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

132. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

133. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) . 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

136. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

137. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

.16 _ . . ~_ . _ 
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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138. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) ' . . ' • * 

139. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

140. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir-
' me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/217) 
141. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 

üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana-
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ye Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) ' 

144.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

146.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

147. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

148. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

149. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

150. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

151. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattımn yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

152. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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153. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman îli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

154. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

155. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

156. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

157. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/235) 

158. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

159. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/237) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

162. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

163.— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza ilçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/242) . 

165. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) . 

166. — Trabzon Milletvekili EyüpÂşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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167. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

168. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

169. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim' 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

171. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömüf Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

174. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) . 

175. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

176.'— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

177. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

178. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

179. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

180. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 
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181.— Nevşehir MilletveKilı Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

182. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

183. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

184. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

185. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

186. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan bilinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

187. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

188. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) -

.189. —• Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

190. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

191. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ŝ özlü soru öner
gesi (6/271) 

192. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
Önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

193. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273). 

494. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne ; 
yapılan atariıa ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

195. —• Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275V - . ' • " • . • • 

— . "2ÖI ~ • — — — — —— • ; : -. '• 
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196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdcr'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

198. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

199.— İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

200. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

201. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARİŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) r • . . ' " . 

202. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

204. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

205.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285). 

206. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

207; — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkili İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

208. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 
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209. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) . • 

210. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

211. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

212. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

213. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

214. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

215. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

216. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

217. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

218. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) s 

219. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 
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1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 29.4.1992) 

2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakr 
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
29.4.1992) 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

4. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporla
rı (1/198) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

5. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

6. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkmda 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4^1992) 

7. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 
1 inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygm'm, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/367, 2/22, 
2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

8. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 
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9. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

10..— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı 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) 

11.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türk
iye Büyük Millet Meclisi Başkanı ye Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplanm İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkmda Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

x 12. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

13. _ Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 14. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava'Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

17. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşımn, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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x 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

• x 21. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

25. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

26. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 27. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 10.4.1992) 

28. — Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 
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29. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

30. — iller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1992) O 

31. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

32. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7-. İ967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

33. — iskân Kanununa iki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ye 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayı
sı : 74) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

34. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 
75) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

35. — Eğitim ye öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Üc
retlerine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/337) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

36. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nm, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

37. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Manisa Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/359, 2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

38. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

39. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 
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