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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR < 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna-

Hersek'te meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Ge
nel Başkanı ve Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, RP Grup Başkanvekili ve Ko-1 

caeli Milletvekili Şevket Kazan, DYP Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz 
ve SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın grupları adına konuşmaları 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Karabağ, Nahcivan ve Bosna-
Hersek'teki olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in cevabı ' 

3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Türk çiftçisinin içinde bu
lunduğu sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 
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4, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, son yıllarda hayvancılığın 
ihmal edildiğine ve besicilerin içinde bulundukları sıkıntılara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 244:247 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 247,252 

1.—Macaristan'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne 
kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/449) 247 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet 
Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/450) 247 

3 . — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Er
can'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi .(3/451) 247:248 

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet 
Batallı'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'-
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/452) 248 

5. — irlanda'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Karaman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/453) 248 

6. — Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'ya gidecek olan Kültür Baka
nı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Türkân Akyol'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/454) 248:249 

7. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/455) 249 

8. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/456) ' 249 

9.— İsveç'e gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne ka
dar, Sağlık Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/457) 249:250 

10.—Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/458) 250 

11. —İspanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşü
ne kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/459) 250 
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12. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/460) 250:251 

13. — Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/461) 251 

14. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun îki Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (2/338) (4/38) 252 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 251 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve 
parlamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60), 251:252 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 223 
1. — Dışişeleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden 

farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 223:227 
2. — Rize Milletvekili A, Mesut Yılmaz'ın, ileri sürmüş olduğu görüşler

den farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 227:229 
3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden 

farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması 229:230 
4. — Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın, Kocaeli Milletvekili Şevket Ka

zan'ın konuşması sırasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 230:231 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 252 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 252 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş

kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 252:253 
2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 253 
3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı

nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 253 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/59) - 253 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün 
edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü 
nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 253 
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6. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 253 

7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Mes
lek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/68) 254 

8. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 254 

9. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 254 

10. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 254 

11.—İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözül soru önergesi (6/73) 254 

12.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 254:255 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta- -
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 255 

14.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük 
kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 255 

15.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 255 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük 
sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 255 

17. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 255 

18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniver
site açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Akın Gönen'in cevabı (6/86) 255:257 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 257 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e 
yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 257 

21.—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 257 

22. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklar
daki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 257 

23. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para 
bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/93) , ' ' 257 
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24. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 257 

25. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yârdımısından sözlü soru önergesi (6/95) 257:258 

26. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânların
dan yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/96) 258 

27. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, tpragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/98) 258 

28. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu.Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru ^nergesi (6/99) 258 

29. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı 
personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) 258 

30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 258 

, 31. — İstanbul Milletekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa 
fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 259 

32. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 259 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz -
Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 259 

34.—Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi 
Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/106) 259 

3 5 . — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 259 

36, — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/109) 260 

37. — Artvin Millevtekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam-
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 260 

— 193 — 



T.B.M.M. B : 78 20 .5 .1992 0 : 1 

Sayfa 

38. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan fir
manın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 260 

39. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 260 

40. — Afyon Milletvekili Halil İbarahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlen
mesi ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/112) ' 260 

41. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekirt'in, Kütahya îlinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 260 

42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya tli köy sant-
rallarına ilişkin,Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 260:261 

43. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 261 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon-Çay îlçesi Belediye işçi
lerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/116) 261:263 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 264 

1. — Afyon Milletvekili İsmet Atilla'nın, iş kanununa muhalefetten keşi-, 
len cezaların bakan onayı ile kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/102) 264:266 

2. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Kayseri-Meybuz tesislerinde ça
lışan işçilerin 5 aydır maaş alamadıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/110) 267:269 

3. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hastane acil servislerini 
televizyon ekibi ile denetlemesinin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/111) '.' 269:270 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, Artvin İl Sağlık Müdü
rüne ilişkin sofusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/112) 270:271 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, Artvin İlinden Mardin 
İline tayini çıkan bir doktorun halen göreve başlamadığı iddiasına ilişkin soru
su ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/113) 271:272 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, S.S. Kurumu Domaniç Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/114) 272:273 

7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, ücretsiz muayene sonucu dö
ner sermayeli hastanelerin zor duruma düştükleri iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/116) 273:279 
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8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf, işçi, Bağ-Kur'lu 
ve bunların emeklileri ile süper emeklilerin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı ceva
bı (7/130) 280:282 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, imam hatip lisesi mezunlarının 
yeterlik belgelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı ce
vabı (7/135) 282:283 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesi Devlet Has
tanesinin uzman personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Ak-
tuna'nın yazılı cevabı (7/136) 283:284 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Gürol Soylu, Emlak Bankasının konut satışlarıyla ilgili olarak basın

da çıkan haberlerin yanlışlığına ve yanlışlığın da, KİT Komisyonu Başkanının, Bankalar Ye
minli Murakıbı Raporunu okumadan açıklamada bulunduğu için yapıldığına; bankanın satış 
politikası gereği, 1955 yılından beri, yapılan konutlardan, yüzde 10'u geçmemek üzere bir kon
tenjan ayrıldığına ve bu kontenjanın da, bankanın üst düzey yetkililerine, bakanlara, milletve
killerine ve çeşitli kurumlardaki üst büroklara tahsis edildiğine; 

Bursa Milletvekili İbrahim Gürdal, Emlak Bankasının konut satışlarıyla ilgili olarak ba
sında çıkan haberlerde kendisine de bir konut tahsis edilmiş göründüğüne, ilgili Emlak Banka
sı Şubesine müracaatı sonucu aldığı cevabî yazıda kendisi adına açılan bir konut kredisine rast
lanmadığının tespit edildiğine; bu konuda yasal yollara başvuracağına ve ilgili Komisyonun, 
Meclisin saygınlığı açısından bu yanlışlığı düzeltmesine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İtalya'ya gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, DevletBakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem 

Ceyhun'un, . 
Vekillik etmeklerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir

geme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları için harca
yıp Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Devlet eski Bakanı Güler İleri ve 

Denizli Milletvekil Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının, Devlet eski Bakanı Güler İleri 
hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demire! ile Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, 

Haklarında Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri (9/7), (9/8) okundu, en geç 
bir ay içerisinde olmak üzere, Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme günlerinin1 Genel 
Kurula sunulacağı açıklandı. 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 

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 Kararnamenin, 

Geri verilmelerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu. Karar
namelerin, Komisyona, bir defaya mahsus olmak üzere geri verildiği bildirildi. 
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New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftası etkinliklerine katılmak ve temaslar
da bulunmak üzere, Hükümeti temsilen, 15-19 Mayıs 1992 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletlerini ziyaret edecek ve 

Başbakan Süleyman DemirePin 14 Mayıs 1992 tarihinde italya'ya yapacağı resmî ziyarete 
katılacak. 

Milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 11.5.1992 Tarih ve 1992/2 Esas Numaralı Rapo
runun, gündemin, "Başkanlığın Genel.Kurula Sunuşları" kısmına alınmasına, görüşmeleri
nin yapılmasına ve 14.5.1992 Perşembe günü Genel Kurul çalışmalarının saat 21.00'e kadar uza
tılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, bazı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilerin, başörtüleri nedeniyle, çeşitli disiplin cezalarıyla cezalandırıldıklarını ve öğrenim 
görme haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek yaptıkları başvuru üzerine, Ankara, Hacettepe, 
Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinin yetkililerinin katılımıyla yapılan çalışmalar sonunda 
hazırladığı rapor üzerinde görüşmelerde bulunuldu. 

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Doğru Yol Par
tisi Grubuna düşen bir üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adaylar arasında, 
ad çekmek suretiyle seçim yapıldı. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu
nun (1/15) (S. Sayısı : 61) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadı
ğından ertelendi. 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmürde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa Komisyonları Raporlarının (1/198) (S. Sayısı 
62) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; 1 inci maddenin oylamasında karar yetersayısı 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

20 Mayıs 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.39'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil Çullıaoğlu 
İstanbul İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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•II. — GELEN KÂĞITLAR 

18.5.1992 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)nin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/395) (Millî Eğitim ve Dışişle
ri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

2. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/396) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

3. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) ile 
Bu Sözleşmeye Ek Protokola Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/397) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.5.1992) 

4. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hak
kında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun bulunduğuna İlişkin Kanun Tasansı (1/398) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

5. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/399) (Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

, * Teklif 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet Protokolünün Yeniden düzenlenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi (2/348) (Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.5.1992) 

Rapor 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/110) (S. Sayısı : 84) (Dağılma tarihi : 15.5.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin paralarının 
henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.5.1992) 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dönüştü
ğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara - Keçiören Sanatoryum Hastane
sinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14:5.1992) 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türki cumhuriyetlerine yapılan 
resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.5.1992) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, 1992 yılı hac seyahatinin havayolları ile ya
pılmasına mecbur edilmesinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/162) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş tarilıi : 13.5.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarilıi : 13.5.1992) 

6. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/167) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/168) (Başkanlığa geliş tarilıi : 13.5.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı 
(YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

11. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayı
lı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/172) (Başkanlığa geliş tarilıi : 13.5.1992) 

12. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/173) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

13. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/174) (Başkanlığa geliş tarilıi : 13.5.1992) 
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14. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/175) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

15. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

16. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/177) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

17. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

18. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/179) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

19. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/180) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

20. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

21. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/182) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

22. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/183) (Başkanlığa geliş târihi : 13.5.1992) 

23. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş tarilıi: 13.5.1992) 

24. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

25. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/186) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

26. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/187) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

27. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/188) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 
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28. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

29. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/190) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

30. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

31. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/192) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

32. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/193) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

. 33. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) 

34. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sa
yılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/195) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1992) v 

35. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Artvin Murgul İşletmesi yöneticilerinin görevden alındıkları iddasına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanında yazılı soru önergesi (7/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1992) 

20.5.1992 Çarşamba 

Tasarılar 

1. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/400) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

2.— Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/401) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.5.1992) 

3.— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protoko
lün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/402) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

Teklif 

İ. —Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, 4.4.1929Tarihli ve 1412 Sayılı Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununa Bir Geçici Madde eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/349) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 
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Rapor 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın öğrenci Affı ile İlgili Kanun Teklifi, Uşak Milletvekili 
Ural Köklü'nün, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 4.11.1981 
Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/109, 2/201, 2/202) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma 
tarihi : 20.5.1992) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de Emlâk 
Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı Bakan ve Parlamenterlere düşük faiz ve 
bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Raşkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Mehmet Cemal.Öztaylan (Balıkesir) 

o- — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'e kadar yoklama yapıldı) 
• BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna - Hersek'te meyda
na gelen olaylara ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Genel Başkanı ve Rize Milletvekili A. Mesut 
Yılmaz, RP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, DYP Ankara Milletvekili Musta

fa Tınaz Titiz ve SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Önce, Dağlık Karabağ'da meydana gelen gelişmeler konusunda, Dışişleri Ba
kanımız Sayın Hikmet Çetin Meclise bilgi verecektir. 

Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Bir saniye, Sayın Çetin. 
Buyurun Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Usul hakkında söz istiyorum, kabul ederseniz. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim, usulsüzlük yok; önce Hükümet... 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efendim, bana, daha önce, Nahcivan, Dağlık Kara

bağ ve Bosna - Hersek konusunda söz vereceğinizi ifade etmiştiniz. 
BAŞKAN — Gündem dışı söz vereceğim size efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ancak, Sayın Bakan ilk konuşmayı yaptığı takdirde, 

yalnızca grupların söz hakkı bulunuyor bu konuda... • 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, şöyle yapacağız : Sayın Dışişleri Bakanı bilgi verdikten sonra, 
gruplara söz vereceğiz, sonra da kişisel olarak size söz vereceğim efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün pazartesi ve salı günü Paris'te yapılan toplan
tılarından dün akşam döndüm; ancak, huzurunuza gelişim, bu toplantıyla ilgili değildir. Hu
zurunuza, Yüce Meclisi, Hükümetimizi ve türn kamuoyumuzu son günlerde haklı olarak ilgi
lendiren, zaman zaman endişelendiren Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna - Hersek konula
rında bilgi vermek üzere gelmiş bulunuyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karabağ ile Ermenistan arasındaki Laçin kenti boşal
tılmış durumda ve kontrol Ermenil erdedir. Böylece, Karabağ ile Ermenistan arasındaki fizikî 
bağlantı sağlanmış olmaktadır. 

Bu arada, Azerbaycan Yüksek Sovyeti, dün kendini feshederek, tüm yetkilerini, adı değiş
tirilen ve Azerbaycan Cumhuriyetinin millî meclisi olan Millî Şuraya devretimiştir. Halk Cep
hesi milletvekillerinden îsa Kamberov, bu meclis tarafından Cumhurbaşkanı Vekili olarak se
çilmiş ve göreve başlamıştır. Eski yönetimle şimdilik bir uzlaşma sağlandığı söylenerek, Başba
kan eski Yardımcısı Rahim Hüseyinov da Başbakanlık görevine getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Kıdemli Memurlar Komite
si, dünden beri, bu konuları görüşmek.üzere, Helsinki'deki toplantılarına devam etmektedir.N 

Ermenilerin saldırgan yayılmacılık siyaseti ve uygulaması, katılan ülkelerin giderek artan tep
kilerini çekmekte ve Ermenistan, uluslararası kurumlardan, giderek izole olmaktadır. 

,Nahcivan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev ve Sayın Meclis Başkanıyla sürekli görüş
mekteyiz. Ermeniler, Nahcivan sınır boyundaki kendi topraklarından top ve roket atışlarıyla, 
zaman zaman, saldırılarını artırarak sürdürmektedirler, öyle ki, sınıra 20 kilometre mesafede
ki Şâror Kaymakamlığı dahi, bu uzun menzilli atışlardan isabet almıştır. Sayın Aliyev, Erme
nistan Cumhurbaşkanı Petrosyan'la iki defa telefonla görüştüğünü, Petrosyan'ın, kendisine, 
top ve roket atışlarının durdurulacağına dair söz verdiğini belirtmiş; ancak, biraz önce kendi
leriyle yaptığım konuşmada, azalmış olmakla birlikte, tümüyle giderilemediğini söyleşmiştir. 
Durumu yerinde incelemek üzere Nahcivan'a derhal bir heyet göndermekteyiz. Heyetimiz, Nah-
civan'ın maruz kaldığı saldırıyı bütün unsurlarıyla yerinde belirlemeye ve gözlemler yapmaya 
çalışacaktır. 

; Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın değişen siyasî coğrafyasının, Türkiye'ye, ül
kemize, her gün daha fazla tarihî sorumluluklar yüklediği bir dönemde yaşıypruz. Uluslarara
sı ilişkilerin yeni dokusunun şekillenmekte olduğu bu geçiş döneminin temel özelliği, yeni fır
satlar ile yeni istikrarsızlıkların, dolayısıyla iyimser niyet ve düşünceler ile karamsar düşünce 
ve uygulamaların bir arada yaşamasıdır, var olmasıdır. Biz gerçekçi bir zeminde en iyi dengeyi 
yakalamayı, diğer bir deyişle, tarihin akışını ve değişimin dinamiğini doğru değerlendirmeyi 
ve bu çerçevede politikalar üretmeyi, halkımız, ülkemiz ve gelecek karşısındaki sorumluluğu
muz olarak gerekli görüyoruz. Bu çerçevede, Hükümetimiz, yeni dünya düzeninin temel para
metrelerini oluşturan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, barış, diyalog, işbirliği 
ve dayanışma, karşılıklı yarar ilkesi ve iyi komşuluk sorumluluğu, ortak gelecek, birlikte çalış
ma ve yaşama anlayışı zemininde bir dış politikayı aktif şekilde izlemektedir. 

Son yıllarda meydana gelen baş döndürücü değişiklikler, Avrasya'yı her bakımdan ön plana 
çıkarmış ve somut bir gerçek haline getirmiştir. Avrasya, bir siyasî coğrafya bütünlüğü olarak 
dünyanın siyasî ve ekonomik dengelerinin odak merkezi haline gelmiş durumdadır. Türkiye, 
bu geniş coğrafî alanın kalbinde yer alan ve Balkanlardan Kafkasya'ya uzanan Karadeniz hav
zasının, Atlantik'ten Pasifike'e kadar bir barış, işbirliği ve dayanışma kuşağı yaratılması bakı
mından özel bir önem taşıdığı düşüncesindedir. Avrasya'nın bütün bir yüzyıl boyunca birbiri
ne kapalı dünyalarda yaşamak zorunda bırakılmış iki yakasını birbirine bağlamak için somut 
bölgesel işbirliği projelerine Türkiye öncülük etemektedir. Bunlardan Karadeniz Ekonomik İş
birliği Projesi bunu somut bir örneğidir. 
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Kafkasya ve Balkanlarda cereyan eden üzücü olayları ve bu bölgelerin istikrara kavuşması 
için atmış olduğumuz adımları anlatmadan önce, bölgeye ve dünyaya bakışımızı nasıl bir çer
çeve içinde yerleştirdiğimizi bir kere daha Yüce Meclisin dikkatine sunmak istedim. 

Değerli milletvekilleri, Adriyatik'ten Çin sınırına kadar uzanan bölgede tarihî ve kültürel 
bağlarımız olduğunu, Türkiye'den yardım bekleyen kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızın 
bilinci içinde hareket ettiğimizi, defalarca vurgulamaya çalıştık. Kardeş ülkelere ve onların halk
larına karşı gerçek dayanışmanın, onların ulusulararası toplumun eşit ve saygın birer üyesi ola
rak hak ettikleri yeri alma çabalarına katkıda bulunmak olduğunu ve bizden de esasen bunun 
beklendiğini, altını çizerek bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Bosna-Hersek'te ve Dağlık Karabağ'da tarihin akışını geriye çevirmek isteyenler, güç poli
tikası uygulayarak ve kuvvet kullanarak oldu bittiler yaratmayı amaçlayanlar bulunmaktadır. 
Bunlara karşı, başından itibaren, hukuk ve meşruiyyetin hâkim kılınması için, ikili ve çok ta
raflı diplomatik girişimlerle, aktif bir çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede, Dağlık Karabağ konu
sunda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansındaki girişimlerimize ilave olarak, 9 Mayıs gü
nü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine de başvuruda bulunduk. 

Bu çabalarımızın somut sonuçlan ortaya çıkmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi, bir başkanlık bildirisi yayımlayarak, kuvvet kullanılmasını takbih etmiş ve bölge
ye, durum tespiti yapmak üzere, bir Birleşmiş Milletler Komisyonu göndermeyi kararlaştırmış
tır. Uluslararası toplum, Dağlık Karabağ ve Bosna-Hersek'teki saldırganlara karşı, ortak un
surları giderek artan bir tutum takınmaya başlamıştır. 

Kafkasya'da, 7 milyonluk Azerbaycan ve 60 milyonluk Türkiye arasında sıkışmış olan 3,5 
milyonluk küçük bir ülkenin saldırgan davranışlarına karşı çıkmak için derhal silaha sarılmak 
cihetine gitmek, gerekirse en son yapılacak işi, en başta yapmak olurdu; bu da, meselenin ken
di boyutlarının dışına taşmasına ve genel bir Müslüman - Hıristiyan ihtilafına dönüşmesine 
yol açabilirdi. Biz, Azerî kardeşlerimizin haklı davalarının sözcülüğünü üstlenerek, hukuk dışı 
davranan tarafı dünyaya tescil ettirdik ve uluslararası toplumun sorumluluğu üstlenmesini sağ
lamaya çalıştık. Savaş alanındaki halihazır durum elbette ki geçicidir. Azerbaycan, bu haksız 
durumun düzeltilmesinde, sadece Türkiye'yi değil, artık, dünyayı da giderek arkasında bulacaktır. 

Sayın Başbakanımız, Şuşa Şehrinin düşmesiyle ilgili olarak 9 Mayıs tarihli açıklamasın
da, "İhtilafların yerini işbirliği ve dayanışmanın, çatışma ve savaşın yerini ise barış ve refahın 
alması için uluslararası düzeyde bir anlayış birliğinin ortaya çıkmakta olduğu günümüzde, as
kerî alandaki kazanımların konsolide edilebileceğini düşünmek, askerî yollardan çözüm ara
yışlarına, girmek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu davranışlar içine giren ülkeler, uluslararası 
toplum tarafından tecrit edilmeye ve tarih önünde sorumlu olmaya mahkûmdur" demişti. Bu 
görüşlerin, neredeyse benzer ifadelerle, dün, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından, 
Avrupa Topluluğu tarafından İran tarafından ve Fransız meslekdaşımla yaptığım görüşmenin 
sonunda yayımlanan ortak bildiride tekrarlanışı da, dikkat çekicidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Helsinki'de devam eden AGİK toplantısında, 12 üye 
ülke adına Avrupa Topluluğu Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Kara
bağ ve Nahcivan dahil, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırgan eylemler kınanmakta ve Azer
baycan topraklarının işgalinin hiçbir şekilde kabul edilemeyceği ifade edilmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri de, aynı şekilde, kuvvet yoluyla uluslararası hukukun ihlal edil-
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meşinin ve Karabağ ile Nahcivan da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın herhangi bir bölgesinde 
kuvvet yoluyla tek taraflı statü değişikliğini kabul edilemez olduğunu ilan etmiştir. Fransız Dı
şişleri Bakanıyla yayımladığımız ortak açıklamada ise, kuvvet yoluyla yeni durumlar yaratıl
ması reddedilmiş, şiddete başvurulması takbih edilmiş ve Dağlık Karabağ sorununun, Minsk'
te toplanacak AGİK Konferansı çerçevesinde kalıcı ve barışçı bir çözüme kavuşturulması için 
çağrıda bulunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, kardeş Azerbaycan ile dayanışma ve bölgesel sorumlulukla
rının bilinci içinde, uluslararası toplumla birlikte, Dağlık Karabağ'da hukuku hâkimiyetini te
sis etmeye ve meşruiyyeti hâkim kılmaya kararlıdır; bunu, bir kere daha huzurunuzda bütün 
dünyaya ilan etmek istiyorum; ancak, uluslararası toplumla birlikte hareket etme arzumuz, bir 
zaaf olarak görülmemelidir. 28 Şubat 1992 tarihinde Prag'da kabul edilen AGİK kararının da 
altını çizdiği gibi, Dağlık Karabağ, uluslararası hukuk açısından, Azerbaycan toprağıdır. Türkiye, 
bu hukukî gerçeğin kuvvet yoluyla değiştirilmesine ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine 
asla izin vermeyecektir. Kaldı ki, Ermenilerin saldırılarını Nahcivan'a da yönelttikleri ve Dağ
lık Karabağ dışında kalan Laçin Şehrini işgal ettikleri de görülmektedir. 

Dünkü olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sonucunda, vurgulandığı üzere, bunun do
ğuracağı ağır sonuçlardan Ermenistan sorumlu olacaktır. Yeni kurulan Ermenistan Devleti
nin, varlığını, saldırgan bir yayılmacılık politikası üzerine bina etmiş olması, bu ülke için talih
sizlik, bölge barışı için ise kaygı verici bir gelişmedir. Bu hususlar, fevkalade yanlış bir yolda 
olan Ermenistan'ın dikkatine getirilmiştir. 

Ermenistan'ın saldırgan tutumundan vazgeçmemesi, AT Dönem Başkanlığı bildirisinde 
de belirtildiği gibi, sadece AGİK kurallarını ihlal etmemekte, aynı zamanda, bölge halklarının 
temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınmasını da imkânsız hale getirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek Kafkasya'dan gerek Balkanlarda dünya sahne
sine çıkan yeni komşu ülkelerin bağımsızlıklarına kavuşmaları, Türkiye'nin sevinçle karşıladı
ğı bir gelişmedir. Bu ülkelerin, dünya bütünleşmelerine; ancak, demokrasiye, uluslararası hu
kuka ve insan haklarına bağlı kalarak bunu yapmalarına, Türkiye büyük, önem vermektedir. 

Coğrafyamızı değiştirmek, hiçbirimizin elinde değildir. Komşu ülkeler olarak bütün bölge 
ülkelerini, bir arada çalışmayı ve beraber yaşamayı öğrenmeye, tarih ve coğrafya mahkûm et
mektedir. Böyle bir açıyı kaybedecek davranışlar içine giren ülkeler, er geç, uluslararası toplum 
tarafından tecrit edilecek ve tarih önünde sorumlu olacaklardır. 

Türkiye, bu yüzyılın uluslararası topluma kazandırmış olduğu tarihî birikim ve deneyim
lerin, Kafkas ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerde mutlaka göz önünde bulundurulması ge
reğine inanmaktadır. Türkiye Balkanlardan Kafkasya'ya kadar Karadeniz havzasında demok
rasi ve refaha dayanan bir işbirliği ve dayanışma kuşağının temellerini, önümüzdeki ay İstan
bul'da imzalayacağımız Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşmasıyla atanacaktır. 

Azerî kardeşlerimizin demokratik yollardan siyasî yapılanmalarını tamamlama yönünde 
atmakta oldukları adımları da takdirle izliyoruz. Azerbaycan'da, demokratik, siyasî ve top
lumsal mutabakatın sağlanması, askerî alanda da etkisini mutlaka gösterecektir: Demokratik 
Azerbaycan yönetimi, haklılığı uluslararası toplum tarafından da tescil edilmiş olan ulusal da
vasını daha kararlılıkla savunma imkânına kavuşacak ve saldırganları mutlaka geriye püskür-
tecektir. 
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Yukarı Karabağ ve Nahcivan'daki gelişmelerin yanı sıra, Hükümetimiz, Bosna-Hersek'teki 
durumu da yakından ve endişeyle izlemektedir. Bu konudaki ikili ve çok yönlü girişimlerimiz 
de aralıksız sürdürülmektedir. 

Bosna-Hersek'te çeşitli ateşkes anlaşmalarına rağmen, çatışmalar yer yer devam etmekte
dir. Saraybosna, maalesef, büyük ölçüde, tarihî kültür değerleriyle birlikte tahrip edilmiştir. 
Şu anda gayretlerimizi, ivedi olarak ilaç ve gıda yardımı ulaştırılması konusunda yaygınlaştır-
mış bulunuyoruz. Fransa Dışişleri Bakanlığıyla yaptığım görüşmede, uluslararası kuruluşların 
gözetiminde ve denetiminde Saraybosna'daki havaalanının mutlaka açılması ve çalışmasının 
güvence altına alınmasının gerekli olduğunu vurguladık. Sırbistan, uluslararası toplumda, Bosna-
Hersek'teki eylemleri nedeniyle, tümüyle tecrit edilmiş bulunmaktadır, tslam Konferansı dö
nem Başkanı sıfatıyla, infial içindeki tslam ülkelerini en kısa sürede bir olağanüstü toplantıda 
buluşturmak üzere gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı Dumas 
ile dün yaptığımız ortak açıklamada, bu konuda özellikle havaalanındaki sorun üzerinde önemle 
durduk. 

Sırbistan Hükümeti, acil insanî yardımın Bosna-Hersek'e ulaşması yönünde son günlerde 
olumlu beyan ve çağrılarda bulunmaktadır; ancak, bizim için, sözler değil, yapılan iş önemli
dir. İzlenen yanlış politikalar yüzünden Sırp halkının da layık olmadığı bir duruma düşürül
düğü inancıyla, Sırbistan yetkilileriyle teması halen sürdürerek, açıkladıkları olumlu beyanla
rın uygulamaya aktarılması imkânları araştırılmaktadır. 

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığının güvence altına alınması için, Türk
iye, üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bosna-Hersek konusunda yolun sonuna gelin
miş bulunulmaktadır. Bu yolun dönüşü yoktur; Bosna-Hersek, bağımsız ve egemen bir ülke 
olarak tarihin sahnesine çıkacaktır. Belgrad'taki yöneticilerin daha fazla vakit kaybetmeden 
bu gerçeği görmeleri gerekmektedir. Bosna-Hersek'te zarar gören sivil halka her türlü yardımı 
yapabilmek için gerekli hazırlıklarımız yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Balkanlar ve Kafkasya'da yeni dünya düzenine şekil 
vermeye aday kurum ve kuralların güvenirliliğinin ve inandırıcılığının sınandığı tarihî bir geçiş 
dönemi yaşanmaktadır. Sırbistan ve Ermenistan, çağdaş dünyaya yön veren ortak değer ve ide
aller ile uluslararası hukuku ihlal ederken, cürmi meşhut halde yakalanmışlardır. Uluslararası 
toplumu, suçüstü yakalanan bu iki ülkeye karşı gerekli müeyyideleri uygulayarak hukukun ia
desini sağlayacak -gerekirse zecrî- tedbirleri alma kudretini göstermeye davet ediyoruz. Ortak 
geleceğimizin inşasının, ortak sorumluluklar üstlenilmesi halinde mümkün olacağına içtenlik
le inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; savaş ve barış birbirinden ayrı düşünülemez, Her sa
vaşın sonunda, bir barış masası mutlaka kurulur; bu masada, yalnız güçlü değil, haklı olmak 
da önemlidir. Biz, barışa şans tanımak için, aktif bir diplomasi uygulayarak elimizden gelen 
gayreti bugüne kadar sarf ettik ve bundan sonra da sarf etmeye devam edeceğiz, ancak, bu 
olgunluğun, uluslararası hukuku ihlal eden ülkeler tarafından yeterince değerlendirilmediğini 
görüyoruz. Uluslararası toplum ve tarih, Türkiye'nin barışçı çabalarını övgüyle kaydetmekte
dir. Barışın her türlü yol ve yöntemle mutlaka tesis edileceğine ve hukuk ve meşruiyyetin böl
gemizde hakim kılınacağına kararlı olduğumuzu, Yüce Meclisimizin huzurunda bir kere daha 
dünyaya duyurmak istiyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanının verdiği bilgi üzerine, gruplara söz vereceğim. 
Grupları adına söz alan arkadaşlarımın konuşma süreleri 10'ar dakikadır; buna uymala

rını rica ediyorum. 
tik söz Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Sayın Dışişleri Bakanımıza, Nahcivan, Dağlık Karabağ ve Bosna-Hersek'teki son du
rumla ilgili olarak Yüce Meclise sunduğu bilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum. 

Aslında, olayların ulaştığı boyut karşısında, bu konuda Sayın Başbakanın Meclisi bilgi
lendirmesi gerekirdi kanısındayım. Sayın Dışişleri Bakanımızın beyanı yeni bilgilerden ziyade, 
daha çok. Hükümetin ve Hükümet yetkililerinin, bu gelişmelerle ilgili, geçtiğimiz günlerde ba
sında da yer alan demeçlerinin tekrarı mahiyetinde olmuştur. Maalesef, Hükümetimizin, Dağ
lık Karabağ bölgesinde başlayan olayların ilk gününden itibaren, gerek bu olaylarla ilgili ola
rak, gerek daha sonra Bosna-Hersek'te ve Nahcivan'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak 
izlediği tutum, milletimizin bu konudaki beklentilerine cevap vermekten uzak olduğu gibi, dış 
politikanın bütün imkânlarını da içeren bir tutum olmamıştır. Milletçe bizi çok üzen bu geliş
meler karşısında Hükümetin izlediği bu politikanın bence en zayıf tarafı, Türkiye'nin bu vah
şice olayları önleyebilme konusunda sahip olduğu caydırıcılık gücünün yeterince kullanılama
mış olmasıdır. '- . 

Burada, Hükümetle -bu olayların başlangıcından itibaren- aramızda, geniş ölçüde yanlış 
anlamaya, yanlış değerlendirmeye dayalı bir tartışma var. Biz, hiçbir zaman, Türkiye'nin aske2 

rî yöntemlerle olaylara müdahil olması gerektiğini savunmadık. Biz, ayrıca, Hükümetin diplo
matik yollardan bu saldırıların önlenmesi konusunda giriştiği bütün inisiyatiflere de destek ver
diğimizi ifade ettik; gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekse üçüncü ülkeler nezdinde, 
Hükümetin, bu haksız ve vahşice saldırıların önlenmesi konusunda yaptığı bütün girişimleri 
destekliyoruz. 

Bizim burada Hükümetten ayrıldığımız en önemli konu şudur : Eğer, silahlı saldırıya da
yalı bir olay karşısında, bu olayı defedebilmek için, silahlı saldırıyı önlemeye matuf olarak bir 
diplomatik girişim yaparsanız; bu diplomatik girişimin yeterince etkili olabilmesi, caydırıcılık 
unsurunu da içinde taşımasına bağlıdır. Yoksa, Ermenistan'a ahlak dersi vererek, üçüncü ülke
lere telefon diplomasisi yürüterek bu saldırıları önleyemezsiniz. Türkiye, bu caydırıcılığa sa
hiptir; Türkiye, bu caydırıcılığını kullanmamıştır. 

örnek vermek istiyorum : Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırdığı günlerde Türkiye, 
sınır bölgesinde bir askerî manevra yapmıştır. Hükümet, yetkilileri, apar topar, bu askerî ma
nevranın Dağlık Karabağ'da cereyan eden olaylarla bir ilgisi olmadığını açıklamak ihtiyacını 
duymuşlardır. Herhalde, bu açıklama, Ermenileri caydırıcı değil, olsa olsa, onları cesaretlen
dirici bir açıklama olmuştur. 

Sayın Dışişleri Bakanı keşke Türkiye'den hiç ayrılmasa; çünkü, Türkiye'den her ayrıldı
ğında, kendisine vekâlet eden Sayın Bakan ayrı bir pot kırmaktadır. Bir Meclis konuşmasında 
burada, Dağlık Karabağ meselesinin Azerbaycan'ın iç işi olduğunu söylemişti; bir diğerinde 
de, Türkiye'nin bu konuda müdahale hakkı olmadığını söyledi. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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Sayın Dışişleri Bakanı Vekilinin, Türkiye'nin hiç müdahale etmeyeceğine, hatta konunun 
bizi ilgilendirmediğine ilişkin beyanları da, herhalde Ermenilere cesaret vermiştin 

Sayın Başbakanın, "Türkiye eğer Azerbaycan'ı tutarsa, lobiler de Ermenistan'ı tutar; bu, 
bir Hıristiyan-Müslüman çatışmasına dönüşür" şeklindeki beyanları da, herhalde Ermenilere 
cesaret vermiştir. Yani, bütün bu beyanların, Ermenileri caydırmak için mi yoksa onları bu sal
dırılarında cesaretlendirmek için mi verildiğini anlamakta müşkülat çekiyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hiç kimseye askerî yöntem filan önermiyorum; ama, demek istediğim hadise şudur : Et
kili bir diplomasi uygulamak istiyorsanız, yaptığınız diplomatik girişimlerin sonuç vermesini 
bekliyorsanız, o diplomasinin arkasında bir askerî güç olmadığını baştan ilan ederseniz, o dip
lomasiyi, daha başlangıçta başarısızlığa mahkûm edersiniz. Maalesef, bu Hükümetin izlediği 
politika, bu sonucu doğurmuştur. 

Şimdi, olayların kronolojisine bakalım : 

13 Mart tarihinde basın toplantısı yaptım. Hükümet bize soruyordu; "Bir çare öneriniz 
varsa söyleyin?" 13 Martta basın toplantısı yaptım, hem de gece yarısı yaptım; olayların gelişi
mi karşısında necikme kaygısıyla yaptım. Dediğim şudur : Türk Hükümeti, acilen bir açıkla
ma yapmalıdır )ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da statükonun değişmesi sonucunu doğura
cak eylemlerini hiçbir şekilde rıza göstermeyeceğini, bu oldubittileri hiçbir şekilde kabul etme
yeceğini, Ermenistan eğer bu saldırılarından vazgeçmediği takdirde Ermenistan'la ilişkilerini 
hiçbir zaman normalleştirmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmelidir. 

Hükümet, bu sesimize kulak vermemiştir, bu önerimizi dikkate almamıştır. Hükümet, Türk-
iye'nin bu meselede âdeta bir arabuluculuk rolü üstlenebileceğine inanmıştır. Maalesef, iki ay
lık gecikmeyle 10 Mayıs tarihinde, benim 13 Martta önerdiğim açıklamayı Sayın Başbakan yap
mıştır; ama, çok geç olmuştur. 10 Mayısa gelindiğinde, artık, Dağlık Karabağ değil, Dağlık 
Karabağ'la Ermenistan arasındaki koridor dahi Ermenilerin kontrolüne geçmiştir. 

Bakın, bir hükümet açıklaması var; sanıyorum bu ilk defa oluyor Türkiye'de; hükümet 
açıklaması, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapılmıştır : "Ermenilerin Karabağ'-
daki son Azerî yerleşim merkezi olan Laçin'i işgal etmeleri ve..." diye devam ediyor. Laçin, 
Karabağ'da değildir; Laçin, Azerbaycan'dadır. Hükümet, bildiri hazırlarken haritaya bakmayı 
unutmuştur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, olaylara bakalım : 
Türkiye'nin, çok etkili olduğunu söylediği bu diplomatik girişimlerinden, Ermenistan, hiç 

yılmamıştır, tam gaz yoluna devam etmiştir, Türkiye'den toprak talebi bulunmadığına dair bir 
açıklama dahi yapmamıştır; yani, başlangıçta, Ermenistan'a da şirin ğörünelim, bu meselede 
hakemlik rolü, arabuluculuk rolü üstlenelim çabaları tamamen başarısız kalmıştır. Şimdi bize 
dönüp de, şuraya telefon ettik, buraya telefon ettik, şuradan şu kararı çıkardık, daha ne yapa
lım demenin âlemi yoktur. Eğer, diplomasi, sadece, bu hükümetin olayların başlangıcından 
beri başvurduğu yollardan ibaret olsaydı, diplomasi çok kolay bir iş olurdu. Ne yapılması ge
rektiğini Hükümet bulmalıdır; çünkü, bilgilere sahip olan Hükümettir. Bize de bu konuda hiç
bir bilgi falan verilmiş değildir. Sayın Dışişleri Bakanının buradan yaptığı açıklamaların dışın
da, bize olaylarla ilgili olarak verilen hiçbir bilgi yoktur; ama, ben, neler yapılmaması gerekti
ğini, nelerin yanlış yapıldığını söylemekle yükümlüyüm. 
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İşlerin bu safhaya varmasında, yanlış mesajların, yanlış politikaların varlığının çok önenjli 
payı olduğunu iddia ediyorum. Ne yapalım, harp mi yapacaktık demek, demagojiden ibaret
tir. Harbe gelinceye kadar yapılacak çok şeyler vardır. Diplomatik yollar, çok daha etkin kulla
nılabilirdi; blöf olduğu hissi vermeden kullanılabilirdi; yani, insanlar, blöf yapabilirler, dün 
dündür, bugün bugündür diyebilirler; ama, bir devleti blöfcü göstermeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi de Bosna-Hersek'e geçiyorum; orada yaşanan facia da aynı şekildedir. Şubat ayın
da Başbakan açıklama yapmış : "Eğer, Bosna-Hersek'te, Hırvatistanda olanlar tekerrür eder
se, Türkiye bigane kalmayacaktır." Söylediği aynen budur. 

Bosna-Hersek'teki olaylar, Hırvatistan'ı kat be kat aşmış, Bosna-Hersek'te 2 500 insan 
öldürülmüş, Bosna-Hersek'in bütün şehirleri dümdüz edilmiş. Şimdi, Başbakanın şubat ayın
da söylediği şeyin inandırıcılığı kalır mı? Başbakanın bu olaylar karşısında şubatta söylediği
nin Ermenistan tarafından nasıl değerlendirileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani, Türkiye, 
sadece söyleyen, hiçbir zaman yapmayan, laf olsun diye söyleyen güce başvurmayı düşünme
den sadece korkutmak amacıyla blöf yapan bir ülke olarak algılanırsa, Türkiye'nin bu mesele
de herhangi bir şekilde olumlu katkısının olması mümkün müdür? 

Eğer, Sayın Başbakanın dediği gibi, Türkiye'nin dünyada bir itibarı varsa, bir ağırlığı var
sa -ki, olduğunu, biz iddia ediyoruz- Türkiye'nin yanı başında cereyan eden bu vahşet karşısın
da yapabileceği şeyler, biraz önce Dışişleri Bakanının burada söylediklerinden ibaret olamaz. 
Türkiye'nin itibarının, Türkiye'nin gücünün bu politikaya katabileceği başka unsurlar vardır 
vebu Hükümet bunları kullanmaktan korkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, İktidar Partisine mensup bir milletvekilinin bugünkü bir gazete 
de yer alan makalesinden bir bölümü okuyacağım : 

"Bir başka safsata da, Türkiye'nin, yürürlükteki anlaşmalar uyarınca Nahcivan üzerinde 
söz sahibi olduğu; ama, Dağlık Karabağ üzerinde, milletlerarası hukukun, Türkiye'ye söz hak
kı tanımadığıdır. Bu safsataya göre, Dağlık Karabağ'da söz hakkı, hukukun değil, kaba kuv
vetindir. Bu konudaki bilgisizlik, bazı bakanlara kadar sirayet etmiştir. Sormak lazımdır : Bir 
saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi ölesiye dövmekte ise, mazlumu kurtarmak, her vatanda
şın, hem. hakkı hem görevi değil midir? Bu kural, hukukun genel ilkelerindendir. O kadar ki, 
mazlumu kurtarma görevini yerine getirmemek, bütün uygar ülkelerin ceza kanunlarında suç 
sayılır. Milletlerarası hukukta da aynı ilke, Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesinde 
yer alan, ortak meşru savunma kavramında ifadesini bulur." 

Sayın milletvekilleri, iki gün önce, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne, basın men
supları bir soru sordular ve "Amerika, Kuveyt'in Irak tarafından işgali üzerine, Kuveyt'in kur-

» 
tarılması için silahlı müdahalede bulundu. Şimdi aynı durum Bosna-Hersek'te söz konusudur. 
Sırplar, Bosna-Hersek'e saldırdılar; aynı durum ortaya çıktı; Amerika Birleşik Devletleri, niye 
benzer bir tutum izlemiyor?" dediler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ifadesi aynen 
şöyledir ; "Çünkü, Bosna-Hersek'te Amerikan çıkarları söz konusu değildir." 

Eğer Nahcıvan'da, eğer Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin çıkarları söz konusu değildir di
yebiliyorsanız, bu politikanıza buyurun devam edin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Ben iddia ediyorum ki, Nahcıvan'da da, Dağlık Karabağ'da da, sadece Türkiye'nin çıkar
ları değil, Türkiye'nin bütün Türk dünyasındaki itibarı söz konusudur; bu itibarla oynamaya 
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da, ne bu Hükümetin ne de başka bir hükümetin hakkı yoktur. (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Sonuç itibariyle söyleyeceğim şudur: Bu vahşet karşısında, Bosna-Hersek'teki, Nahcivan'-
daki ve Dağlık Karabağ'daki bu vahşet karşısında, bu gaflet ve bu rehavetten artık uyanın, 
hiç olmazsa bundan sonra doğru politikalar izleyin. 

Bakınız, Grubum adına size açık opsiyoh veriyorum. Liderler zirvesi yapın, gelelim konu
şalım; gelin, Meclisten, asker göndermek için yetki isteyin, yetki verelim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, hiçbir şekilde, ne Anavatan Partisi ne de Türk Milleti, bu pısı
rık, bu çekingen politikanın devamına rıza gösteremez. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan'da. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Sayın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Nahcivan ve Bosna-Hersek ile ilgili konuşmaları 
üzerine, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren ve bir ölçüde -Sayın Dışişleri 
Bakanının ifadesiyle- Türkiye'nin tarihî sorumluluğu açısından fevkalade mühim olaylar cere
yan ederken, Dışişleri Bakanı, ülkenin dış politikasını, içerideki bazı arkadaşlarına tevdi etmiş, 
dışarılarda gezmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Dışişleri Bakanı konuşmasında özetle şu açıklamaları yapı
yor : "Nahcivan meselesini, şu anda, AGÎK heyetleri Helsinki'de toplandı, görüşüyorlar. Er
menistan uluslararası kurullardan izole ediliyor." Bu beyanların arasında meselenin çözümü 
için "Demokrasi, barış insan hakları" sözleri ediliyor, Bush'tan, Fransız Dışişleri Bakanı ile 
müştereken yapılan açıklamadan bahsediliyor. Bu konuşmada, biraz da Avrasya, Adriyatik, 
Çin Şeddi edebiyatı yapıldı, uluslararası toplum meselesi dile getirildi ve netice itibariyle; Nah
civan, Bosna-Hersek'deki olaylar karşısında Türkiye'nin faaliyet ve gayretlerinin yeterli oldu
ğu ifade edildi, çabalarının yerinde olduğu dile getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, Karabağ olayları karşısında aylardır Mecliste feryadımız dile geldi, 
getirildi. Yine aylardan beri, Bosna-Hersek'deki olaylar karşısında Mecliste görüşler, fikirler 
dile getirildi, feryatlara ses verilmesi istendi, Hükümetin bu konuda fevkalade aciz davrandığı, 
fevkalade aktivitesini yitirmiş olduğu ortaya kondu; günlerden beri de Nahcivan için haykırılıyor. 

Karabağ'ın 55 yerleşim biriminden 54'ünün elden gidip, bir tanesinin kalmasından Sayın 
Başbakanın Türkî Cumhuriyetlerden dönüşünden ve bu kürsüden bilgi vermesinden sonra, yap
mış olduğumuz konuşmada, bu 55 inci yerleşim yerinin de elden gideceğini söylemiştik, o da 
gitti; yani Laçin de elden gitti. Bu arada, Sayın Başbakan, "Nahcıvan'a asla saldıramazlar" 
diye bir açıklama yaptı; ama ne varki 2 Mayısta Nahcıvan'ın köylerine, hem de Türkiye'ye ya
kın olan sınır köylerine saldırı başladı, top atışı başladı. Aynı günün sabahı Devlet Başkanı 
Aliyev Türkiye'ye, bütün dünyaya ve uluslararası ajanslara, Nahcıvan'a yardım çağrısında bu
lundu, "İmdat" diye haykırdı. 

Türkiye'den yardım istendiği gün Türk Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Dışişleri Bakanını arayarak "Amerika duruma müdahale etsin" ricasında bulundu. Amerika 
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dünyanın jandarması mı?... Türkiye'nin müdahale etmesi çaba göstermesi lazım gelen bir yer
de, neden mütemadiyen "Amerika, Amerika", neden mütemadiyen "Fransa, Fransa" diye baş
kalarının kapılarını çalıyoruz? Sadece Amerika ve Fransa'nın kapılarını çalarak yürüttüğümüz 
bu dış politikaya da uluslararası topluma uygun bir dış politika gözüyle bakıyoruz... "Ulusla
rarası toplum" dediğimiz sadece Amerika Birleşik Devletlerinden, Fransa'dan veya AGİK'ten 
mi ibarettir? 

Sayın Dışişleri Bakanı, biraz evvel yapmış olduğu konuşmada, "İslam Konferansını da 
toplantıya çağırdık" dedi. İslam Konferansı sizin davetinizle toplanıyorsa, hangi tarihte, ne 
zaman, nerede toplanacağını tespit ettiniz mi? Bu konuda hiçbir açıklamada bulunmadılar. 

Yine aynı gün Sayın Demirel, Bush'la yaptığı telefon konuşmasında, "Ermeni saldırısı^ 
dursun, seyirci kalamayız" diyor. Ermeni saldırısı durmadı; o günden bugüne devam ediyor, 
Sederek Kasabasını yok etti ve şu anda hududumuza 7-8 kilometre mesafeden top sesleri kendi 
topraklarımızdan duyuluyor. Peki, "seyirci kalamayız" diyen Sayın Demirel ve Hükümet ne
rededir? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bırakın seyirci kalma meselesini, uyan niteliğin
de bütün dünyaya hitaben bir açıklama bile yapmaktan aciz kaldı bu Hükümet. 

Bizim bu konuda bir çaba göstermemiz gerekirken ve Nahcıvan'a müdahale etmemiz -
biraz sonra arz edeceğim- anlaşmalardan doğan haklarımızdan dolayı mevcutken, Amerika Bir
leşik Devletlerinden müdahalenin önlenmesi konusunda vaki talebimize gelen cevapta, bir Ame
rikalı yetkili "Türkiye'nin müdahale hakkı yoktur, açık değildir" diye, önümüze engel çıkar
maya çalışıyor. 

Değerli milletvekilleri, 12 Mayıs tarihinde Sayın Demirel "Her ne pahasına olursa olsun 
Nahcıvan'ı koruruz" diye açıklama yaptı; ama, 18 Mayıs tarihinde, sabahleyin saat 5.30'da 
Haydar Aliyev'in yeniden feryadı, yeniden imdat çağrısıyla bütün dünya çalkalandı. Bu çağrı
ya karşı -tabiatıyla Dışişleri Bakanı Türkiye'de değil, Sayın İnönü İstanbul'da, Sayın Demirel 
Budapeşte'de konferansta- işte böylesine bir sahipsizlik ortamı içerisinde, her nasılsa Sayın Baş
bakan Yardımcısı ve Başbakan Vekili İnönü, Ankara'ya geldiler ve o gelişin arkasından basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundular. Yaptıkları açıklamalar şöyle : "Ermeni saldırısına he
men son verilmeli. Biz bunu kabul edemeyiz; ama, askerî müdahale asla olamaz." Siz, "Asları 
müdahale asla olamaz" derken, nasıl olur da Ermeni katillerinin, Ermeni katliamının karşı
sında müessir olabilirsiniz?.. (RP sıralarından alkışlar) Sayın Yılmaz'ın belirttiği ifadelere, ben 
bir de bu ifadeyi ilave ederek, hükümetin aczinin ne noktaya geldiğini ortaya koymak istiyo
rum. "Buraya asla askerî müdahale olamaz" şeklindeki bir açıklama, elbette, gözü dönmüş 
Ermeni çetelerini bulundukları yerde durduramaz. Hatta o kadar ki, Sayın Başbakan Vekilinin 
Ermenistan Dışişleri Bakanıyla yapmış olduğu görüşmeler neticesinde, televizyonda saat 20.00 
haberlerinde Nahcıvan'daki olaylar sebebiyle hastanelere kaldırılan yaralıların ve ölülerin gö
rüntüleri sergilenirken, aynı haber bülteninde Sayın Başbakan Vekili diyor ki : "Ermenistan 
Dışişleri Bakanıyla görüştüm. Yapmış olduğum görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı "Hu
dut boylarında kontrolsüz, karşılıklı silahlı çatışmadır. Yoksa, öyle Nahcıvan'a saldırı diye bir 
şey yoktur dedi" Sayın Başbakan Vekili bu açıklamayı TRT'den yapıyor. Bunlar yanlıştır. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Olayı anladığını bile zannetmiyorum. 
MUSTAFA KALEMLl (Kütahya) — TRT'den neler yapmıyorlar ki... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel "Nahcıvan'a 

dokundurtmayız" dedi; ama, görüyorsunuz ki Nahcıvan'a müdahale ne noktaya geldi... Burada 

•• — 2 1 2 — 



T.B.M.M. • B : 78 20 . 5 . 1992 N O : 1 

AGİK'ten bahsediliyor; mesele AGÎK'e havale edilmiş, AGtK'ten karar çıkartılmış, Karabağ'-
ın Azerbaycan'ın olduğuna dair karar ortada olduğu sürece hiçbir zaman Ermenistan'ın ola
mazmış... 

MEHMET GEDİK (Bursa), —• Sayın Başkan, Hükümet sıralarına bakınız... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bir defa, Karabağ fiilen işgal edilmiştir. Fiilen işgal edil
miş Karabağ'dan Ermenileri siz kolay kolay çıkaramazsınız. Çıkarmak istediğiniz zaman da, 
bu işin ne kadar zor olduğunu görürsünüz. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — özel işler bundan daha mı önemli Sayın Başkan? 
MEHMET GEDİK (Bursa) — İş takibi yapıyorlar... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade eder misiniz? Uyaracağım da; konuşmacının 

konuşmasını kesmemek için bir şey demedim. 
Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kanaatimiz şudur: Hükümet, me

seleyi hafife almaktadır ve Hükümet, Meclisi de hafife almaktadır. Bu kadar önemli bir nok
tada, bu iş gündem dışı konuşmayla geçiştirilemez Sayın Başbakan ve Sayın Dışişleri Bakanı. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bu kadar önemli bir konu, gündem dışı konuşmayla ge
çiştirilemez. Biz hazırız, bu meseleleri burada görüşmeye hazırız; ama, bu meseleleri burada 
görüşmek varken, bu katliam devam ederken, siz Amerika gezilerindesiniz. (RP ve ANAP sı
ralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Yılmaz'ın görüşlerine aynen katılıyorum. Liderler toplansın, 
bu meseleyi acilen görüşsün, Meclis özel gündemle toplansın, bu meseleyi enine boyuna gö
rüşsün; ne gibi tedbirler alınabilir, neler yapılabilir, görüşülsün. Biliniyorlarsa, bilenler bilme
yenlere anlatsın, göstersin ve öğretsin. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dışişleri Bakanı tarihî sorumluluktan bahsediyor. Sayın Dışişleri Bakanı, siz, tarihî 
sorumluluğun değil, aktî sorumluluğunuzun bile farkında değilsiniz. (ANAP ve RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bugün, tarihî sorumluluktan vazgeçtik, Nahcıvan'a vaki saldırı 
karşısında Türkiye'nin aktî birtakım sorumlulukları var; 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
nın 3 üncü maddesi son derece açıktır. Bu anlaşmayı açıp, layıkı veçhile okuyan ve "Son nok
tasına kadar neler yaparız?" diye bir çile, bir ıstırap çeken yok maalesef. Evet, Meclis konuyu 
görüşsün. Türkiye'nin müdahale hakkı vardır ve bu müdahale hakkının hukukî mesnedi de, 
işte biraz önce bahsettiğim 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasıdır. 

Şimdi, Sayın Demirel diyor ki: "Eğer sınırlarımıza müdahale olursa, o zaman asker kul
lanırız." (ANAP ve RP sıralarından gülüşmeler) Sayın Demirel ve Sayın Hükümet, bari o za
man da kullanmayın da, yeniden bir Kuvayı Milliye hareketini bu milletin kendisi yapsın. (ANAP 
ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu ne iştir?.. Yani, iş bizim sınırımıza gelince, 
iş bizim hududlarımıza saldırıya gelince mi müdahale edeceğiz, bu hakkımızı kullanacağız? 
Ama, ben öyle tahmin ediyorum ki, Allah muhafaza buyursun, iş o noktaya gelmesin, iş o 
noktaya gelir, sınırlarımıza müdahale vaki olacak olursa, öyle tahmin ediyorum, bu aciz poli
tikayı bu noktayı getiren Sayın Demirel, bir defa da o zaman şapkasını alıp gidecektir. (ANAP 
ve RP sıralarından "bravo"sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, millet müdahale bekliyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Nasıl müdahale? 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Askerî müdahale bekliyor. Nahcıvan'a müdahale bekli
yor. İşte görüyorsunuz; muhalefet kapı gibi arkanızda. Böyle bir müdahale kararını yiğitseniz 
alın, uygulayın, muhalefet topyekûn arkanızda. (ANAP ve RP şıralarından "bravo" sesleri, 
alkışlar) Sadece muhalefet partileri değil, bakınız, gazetelerin manşetlerine. Gazetelerin man
şetlerine baktığınız zaman görüyorsunuz ki, basın da arkanızda. Basının bu manşetleri atma
sı, size cesaret vermek içindir, arkanızda milletin olduğunu ifade etmek içindir. Ama siz ne 
diyorsunuz bu davranış karşısında? "Nahcıvan'a girersek yirmi yılda çıkamayız." İşte bugün
kü manşetler bu. Bu anlayışla, bu idareyle ve bu korkaklıkla bu iş yürütülemez, tşler o hale 
geldi ki, 1967'nin Demirel'ini aratıyorsunuz bize. Evet, 1967'nin DemirePi Kıbrıs'ta bir katli
am vaki olurken, hiç olmazsa çıkarma gemilerini Mersin'e sevketme emrini vermişti, bir nok
taya kadar ö gemiler Akdenizde seyretmişti. Sonra geri döndüler, başka; ama hiç olmazsa Mer
sin'e asker yığıp, oraya bir sevkiyat başlamıştı ve o hareket bir an için oradaki katliamı durdur
muştu. Onun içindir ki, şu anda hudut boyunda -Sayın Yılmaz'ın işaret ettiği gibi- caydın bir
kaç hareketi mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğunu Türkiye bilmelidir. 

Bosna-Hersek konusunda fazla bir şey konuşacak değilim, zaten günlerden beri konuşu
yoruz. Sayın Dışişleri Bakanımız, "Bosna-Hersek konusunda yolun sonu göründü" diyor; na
sıl bir sonsa bu... (RP sıralarından "Onların sonu" sesleri) 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Onların sonu. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bosna-Hersek konusunda, Devlet Başkanı Sayın Aliya 

tzzetbegoviç'in hepimizi çok üzen, içimize bir hançer gibi saplanan beyanatı var; diyor ki : 
"Avrupa'dan, Batıdan, bazı ülkelerden gördüğümüzü Türkiye'den görmedik." (ANAP ve RP 
sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Bu açıktır, dorğudur. Çünkü, Konya Büyükşehir Beledi
ye Başkanlığının hazırlamış olduğu bir yardım malzemesinin Sarayova'ya gönderebilmek için 
Dışişleri yetkilileriyle vaki olan görüşmemizde, sayın yetkili bize, şu anda yolların güvenlik içinde 
olmadığını, ancak bu yükleri Belgrad'a gönderdiğimiz takdirde, Fransız ve Amerikan uçakla
rıyla veya korivoyuyla Sarayova'ya gidebileceğini ifade etti. Demek ki, Fransızlar ve Amerikalı
lar bu meselede işin içine bizden daha yakından girmişler; biz niye giremiyoruz? O nedenle, 
Aliya tzzetbegoviç'in açıklaması budur. 

Sayın Dışişleri Bakanı; ikili ve çok yönlü anlaşmalar ve bu istikamette çalışmalar yapıldı
ğından bahsetti. Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanına ister istemez şu soruyu sormak gerekiyor : 
Acaba, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı, şu anda hangi otelde yatıyor? Bu Başbakan Yar
dımcısının altına Hükümet bir araba vermiş midir? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Vermemiştir. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hükümetin verdiği bir arabayla mı geziyor dolaşıyor, 

yoksa bu memlekette birtakım vatandaşların verdiği arabayla mı geziyor dolaşıyor? O vatan
daşların delalet ettiği imkânlarla alelade bir otelde mi yatıyor? 

MEHMET GEDİK (Bursa) Görüştüler mi acaba? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O Başbakan Yardımcısının şu kürsüden ıstırabını dile 

getirdiği gün, keşke Sayın Dışişleri Bakanı burada olsaydı... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Randevu vermedi, randevu. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Yalan söylüyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ne demişlerdi?.. Şunu söylemişlerdi: "Bulgaristan Baş

bakanı geliyor, özel olarak karşılanıyor, ilgi gösteriliyor ve uğurlanıyor. O bir Hıristiyandır. 
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Komşu bir ülkedir. Bu yapılıyor; ama ben bir Müslümanım; buraya geldim, Dışişleri Bakanlı
ğından bir kâtip geldi beni karşıladı, 15 gündür Türkiyedeyim, ne arayan var, ne soran var ne 
nerede yatıyorsun diyen var ve ne de altıma bir araba veren var; milletimin ıstırabını Türklere 
anlatabilmek için." 

Denildiği gibi, şurada alâyi valâ ile, edebiyatla, şatafatlı kelimelerle; Avrasya, Çin Şeddin
den Adriyatik'e, Adriyatik'ten Çin şeddine kadar varan Türkiye Cumhuriyetinin fevkalade parlak 
dış politikası karşısında, elbette bu ıstırapların manası ve mahiyeti mi olur bu Hükümet için? 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi adına, Sayın Tınaz Titiz; buyurun efendim... (ANAP sıra

larından " O o o " sesleri) 
Lütfen... Lütfen... Eski arkadaşınız olabilir. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, Yukarı Karabağ, Nahcıvan ve Bosna-Hersek'te 
meydana gelen olaylar hakkında görüşlerimizi arz etmek için huzurunuzdayım. 

öncelikle, bu önemli konuda Meclisimizi, mümkün olan en kısa süre içinde bilgilendiren 
Sayın Dışişleri Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Buna ilaveten, böyle, millî çıkarlarımızın son derece derinliğine önümüzde bulunduğu bir 
konuda, şu ana kadar benden önce söz almış bulunan parti grup sözcülerinin, bu konuyu bir 
iç politika malzemesi yapmaksızın, bir millî bütünlük içinde bulunduklarını Türkiye içindeki 
insanımıza ve bütün dış dünyaya belirtmiş olmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi de 
arz- ediyorum. 

Söylenmiş olanlara ilave etmek istediklerim şunlardır : İki önemli nokta tespit edebiliyo
ruz. Birisi; Ermenistan, Laçin'i kontrol altına alarak, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'ın bağ
lantısını kesmiş durumdadır. İkinci nokta; sıra Nahcıvan'dadır; Türkiye Cumhuriyeti ile Azer
baycan'ın ilişkisini kesmek üzeredirler. 

Bosna-Hersek'te olan olaylara belki daha başka bir perspektiften bakmak lazımdır. 

Bunun olası sonuçlarını, muhtelif senaryolarla, spekülasyonlarla irdelemek mümkündür; 
ancak, hangi spekülasyonu yaparsak yapalım, hangi senaryoyu konuşursak konuşalım, bunun 
muhtemel sonuçları içinde ortak olan noktalar vardır, bunlardan bir tanesi, Türkiye Cumhuri
yetini rahatsız edeceğidir ve onun, kısa, orta ve uzun vadeli millî çıkarlarını zedeleyeceğidir. 
Bu iki nokta, bütün senaryoların, bütün spekülasyonların ortak noktasıdır. Bu noktaları böy
lece tespit etmek istiyorum. 

Şimdi mevcut durum nedir? Mevcut durumu Sayın Dışişleri Bakanımız bütün açıklığıyla 
anlattı. Bundan evvelki görüşmelerinde de zaten argümanları biliyoruz. Ancak ben, "Mevcut 
durum nedir?" sorusundan ziyade, "Mevcut durumun sebepleri nelerdir?" diye meseleye bak
mak istiyorum ve buna da spekülasyonlardan uzakta, biraz daha temel nedenlerine inerek bak
mak istiyorum. Zannediyorum ki, birçok çıkar hesabına dayalı bir senaryo yürürlüktedir. Bu
nun içinde aklımıza gelen gelmeyen, ortada görünen görünmeyen, senaryosunu fâş eden etme
yen, Avrupalı ve diğer ülkelerin katkıları vardır; ama bir sebep daha vardır ki, o da; Türkiye 
Cumhuriyetinin yalnızca diplomatik girişimle sınırlı hareket edeceği varsayımıdır. Bunu, öbür
lerinden daha önemli varsayıyorum ve görüşümüzü de bu noktanın üstüne inşa etmek istiyorum. 
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Güneydoğu olayları dahi, zannediyorum ki bu senaryonun içinde bir parçadır. Bilmemiz 
gereken, bu senaryonun en ince ayrıntılarına kadar nasıl tezgahlandığıdır. Bunu bilmeksizin 
alınacak bütün tedbirler yetersiz olabilir veya fazla olabilir. Biz, bu senaryoyu şu anda Meclis 
olarak bilmek durumundayız. Bunu bilmeksizin söylediğimiz her şey, belki gereksiz olabilir. 
Şu anda hangi ülkenin hangi çıkarları kiminle birliktedir. Türkiye ile kimin çıkarları çatışmak
tadır, nasıl bir senaryo tezgâhlanmıştır, bunun içinde bize verilen rol nedir, güneydoğu olayları 
bunun neresindedir, Dağlık Karabağ, Laçin, Nahcıvan, Bosna-Hersek bu senaryonun içinde 
hangi rolleri oynamaktadır?.. Bu basit gibi görünen spekülasyonu bilmeksizin, bu konuda cid
dî, tutarlı tedbirler alınabileceğini umamıyorum. 

Şimdi, tutumumuzu değerlendirmeye bakıyorum. Öncelikle, Hükümetin bugüne kadarki 
diplomatik girişimlerini saygıyla karşılıyoruz. Diplomatik girişimler açısından bunun, yapıla
bileceklerin azamisi olduğuna inancımı belirtmek istiyorum. Dolayısıyla, bunun devamından 
yanayız. Ancak, buna bir katkıda bulunmak istiyorum. Parti Grubu olarak bizim vazifemiz, 
Hükümetin bütün yaptıklarına alkış tutmak değil, gereğinde ona katkıda bulunmaktır. 

Genellikle düşülen bir yanılgıya işaret etmek istiyorum. Ö yanılgı da şudur : Kamuoyun
da, fiziken bir şey yapmamak ya da yapmak arasında başka seçeneklerin olmadığı gibi bir ya
nılgı vardır. Bu yanılgı, zaman zaman idaremize dahi yansımaktadır; yani, ya diplomatik giri
şimlerle eylemlerimizi sınırlı tutmak ya da elimize silah alarak ordumuzun bütününü Nahcı-
van'a indirmek. Halbuki, siyahla beyaz arasında sayısız gri tonlar vardır. Askerler ve diplo
matlar, zannediyorum ki, bu tonları çok iyi bilirler. Bunlardan birtanesi, belki beyaza en yakın 
olan tonlardan bir tanesi, vakit geçirmeksizin Yüce Meclisin birlikte bir karar alarak Hüküme
te, yapılabilecek her türlü fizikî girişimi destekleyeceğine dair yetki vermesidir. Biz Grup ola
rak bunu destekliyoruz. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Hükümet teklif etsin. 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla) — Bu kısmın sonucu olarak şunu söylemek istiyo

rum : Diplomatik girişimlerimiz son derece iyidir, ekkindir; ama, tek başına caydırıcı olamaz; 
mutlaka, fizikî tedbirlerle desteklenmesi gerekir. Aksi halde, her geçen gün, bir gün sonra da
ha ağır tedbirler almak, dünya kamuoyu tarafından daha ağır kritiklere maruz kalmak duru
muyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla, söylemek istediğim şudur ki, bu diplomatik giri
şimlerle, tam fizikî müdahale arasında caydırıcılığı çeşitli tonlarda olan müdahalelere Meclisi
mizin bir an evvel icazet vermesinin faydasına değiniyorum. 

Akla şu soru gelebilir : Türkiye'nin bu konuda kozları var mıdır? Evet, vardır. AGİK'in 
Karabağ kararı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şe
kilde sağlandığını göstermektedir. Bu, Türkiye'nin en önemli asetlerinden bir tanesidir. Ame
rika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, hatta İran Cumhuriyeti, Ermeni saldırıları
nı takbih eden demeçler vermişlerdir; bu da Türkiye'nin önemli gerekçelerinden birisidir. Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlık Bildirisi, bir kişisel beyan olarak değerlendiril
mekten çok uzaktır. Böyle ciddî bir kuruluşun başkan yardımcısı, hiçbir şekilde kendi görüşle
rini dünya kamuoyuna duyuramaz, mutlaka üye ülkelerin önemlilerinin bu konudaki rızasını 
alarak bu beyanatta bulunmaktadır. Bu da, gayriresmî olmakla beraber, Türkiye'ye Cüç katan 
bir unsurdur. 

Netice itibariyle; demin arkadaşlarımızın söylediği Birleşmiş Milletlerin müşterek meşru 
savunma ilkesi (51 inci madde) bu konuda Türkiye'ye, caydırıcılığı çeşitli düzeylerde olan mü
dahale imkânlarını vermektedir. . 
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Bununla ilgili, sonuç olarak; Türkiye'nin, dozu ayarlanabilir caydırıcı girişimleri için uy
gun ortam oluşmuştur. Bu konuda, şahsım ve Parti Grubum adına, yapılacak her türlü giri
şimleri desteklediğimizi bildirir, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunarım. (DYP, 
SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Müm
taz Soysal; buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; güç bir konuşma yapmak için huzurunuzda olduğumu biliyorum... 

M. VEHBÎ DtNÇERLER (Ankara) — Yaparsınız, inanıyoruz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Yapacağım. Güçlük, Hükümet konusundan dolayı ile
ri gelmiyor. Güçlük, duyguların ayaklandığı ve dış politika konusunun kolay bir konu olarak, 
iç politikaya malzeme yapılmak istendiği ve küçük Enver paşaların türemek üzere bulunduğu 
bir ortamda (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) böyle bir konu üzerinde ko
nuşmaktan ileri geliyor... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Partilerin dış politikası yok mudur, dış politika yapmaya 
hakkı yok mudur?.. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, taşıdığımız sıfat, milletvekilliği 
sıfatıdır. Milletvekilliği sıfatı -eğer derinliğine düşünürseniz- kolayca taşınacak bir sıfat değil; 
çünkü... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, hakaret ediyor, milletvekilliğine haka
ret ediyor. . 

BAŞKAN — Hayır efendim!.. •" 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Nerede hakaret burada?.. Bilakis, şimdi söylediklerimi 
iyi dinlerseniz, milletvekilliğini ne kadar yücelttiğimi anlayacaksınız; biraz iyi dinleyin. Peşin 
yargıyla hemen oradan tepki göstermeyin. (ANAP sıralarından "Burası üniversite kürsüsü değil" 
sesleri) Milletvekili demek... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Biz, milletvekilinin ne olduğunu biliyoruz; biz, 
milletin vekiliyiz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Evet, anlatayım da, ondan sonra, gelin... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Milletvekili demek, milletin vekili demektir. Milletin 
vekili demek de, ezelden gelip, ebede doğru uzanan bir kavramın vekilliği demektir. Şu sırada 
halkoyunda, kamuoyunda bazı rüzgârlar esiyor diye, şu sırada basında bazı manşetler vardır • 
diye, onları buradan aynen tekrarlamak değil. Milletvekili, biraz daha derinliğine düşünüp, 
tarihin derinliklerinden gelen ve tarihin derinliklerine doğru giden bir millet kavramına layık 
insanların, nasıl davranması gerektiği üzerinde düşünmek demektir. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) Onun için, söyleyeceklerimi lütfen dinleyin. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz, komisyonda karar aldık. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Söyleyeceklerimi lütfen dinleyin. Bu, burada Müslü
manlıktan, Hıristiyanlıktan söz ederek kolay yollara sapmak da değildir; çünkü, sözünü ettiği
niz Bosna-Hersek temsilcisi, basına başka şeyler de söyledi ve dedi k i : "Yugoslavya'nın Müs
lümanları ezilirken, Müslüman dünyasından doğru dürüst bir tepki gelmedi." Türkiye, bu tep
kiyi, bütün Müslüman ülkeler içinde en doğru biçimde ortaya koyan bir ülkedir. (DYP ve 
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SHP sıralarından alkışlar) O zaman, meseleyi Türkiye meselesi olmaktan çıkartarak, lütfen, 
Hıristiyanlık - Müslümanlık alanına aktarmayalım. Önce, hepimiz Türk Milletinin temsilcileri 
olarak, onun vekilleri olarak, Türk Milletinin çıkarlarını düşünmek zorundayız. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) Bu, Benim falancayla olan ilişkimden ya da Hükümetle olan ilişkimden, 
sizlerin iktidar-muhalefet durumunuzdan çok öteye, çok yüce bir kavramdır... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şimdi siz de Amerikan çıkarlarını düşünü
yorsunuz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bunun üzerinde düşünerek konuya derinliğine gire
lim. Nedir güçlüğümüz?.. Güçlüğümüz, yanı başımızda, dil bakımından, din bakımından, eğer 
tabiri caizse, ırk bakımından kültür bakımından yakınımız olduğunu hissettiğimiz, bizlere bel 
bağlamış olan insanların zulüm görmekte olmaları, topraklarının elinden alınma tehlikesiyle, 
hatta alınmasıyla karşı karşıya bulunmalarıdır. Bu bir olgu. Güçlüğümüz şuradan ileri geliyor. 
Bizim Türk Milleti olarak... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Cesaretsizlikten. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Hayır, cesaretten önce söyleyeceğim bazı şeyler var. Bi
zim, Türk Milleti olarak çok değer verdiğimiz bazı kavramların, Türk Milletine yüzyıllardan 
gelen bir hınçla başka türlü bakan toplumlar bakımından, bizim aleyhimize kışkırtılmak is
tenmesinden ileri geliyor. Nedir?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Olmayacak mı bu? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Dinleyin de anlayın. 
Bugün şöyle bir çıkmaz karşısındayız Türk Milleti olarak, dünyada kendi gücünü, gerek

tiğinde uluslararası hukuku çiğneyerek de yürüten Amerika; kendi ekonomik gücünden yarar
lanarak, artık, millet kavramını bile aşan, milletler üstü bir Avrupa bütünlüğüne yükselen ve 
bundan dolayı da dünyaya karşı küstahlaşan Avrupa, bütün bunları kendisi aştığı halde, dün
yanın başka yörelerinde milletleri bölebildığince bölmeye, aralarında dil, din, ırk bakımından 
ne türlü farklılık varsa onları kışkırtmaya ve böylece onları parçalamaya yönelmektedir; ama... 
(ANAP ve RP sıralarından, "doğru" sesleri) Evet, doğruları zaten söylüyorum ben. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Ama, iyi niyet doğruları. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Evet, ben şimdi.hepsinden, iyi niyetli bir sonuca vara

cağım; lütfen dinleyin de, iyi niyet doğrularından, nasıl iyi niyetli bir sonuca varacağım... 
Onun için, bize karşı bazı kavramları kullanan, gerektiğinde bu kavramları küçümseyen; 

ama, gerçekte bu kavramların üstüne çıkmış olan ve bundan dolayı da bizim karşılaştığımız 
güçlükleri, yeri geldikçe bize karşı kullanan bir dünyayla karşı karşıyayız. Onun için, böyle bir 
dünya karşısında, yalnız duygularımızla değil, bilgimizle ve her şeyden önce, sağduyumuzla 
hareket etmek zorundayız. Çünkü... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Ama, imkânlarımızı da kullanmalıyız. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Evet, imkânlarımızın da ne olduğunu biliyoruz. İm
kânlarımızın da optimum şekilde kullanılması gerekir. Artık, bütün Orta Asyalara falan uza
nan bir büyük kavmiz gibi büyüklük duygusuna kapılarak maceraya girmek ne kadar yanlışsa, 
hiç arkasında kuvvet bulunmadığını hissettirerek bir politika gütmek de o kadar yanlıştır. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Korkaklık da o kadar yanlıştır. 
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MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Ya da Sayın Yılmaz'ın dediklerini tersine çevirerek söy
leyelim : Eğer, dış poltikada barışçı yolları kullandığınız zaman, arkanızda bir kuvvetin, bir 
yaptırım gücünün bulunmadığı izlenimini veriyorsanız, o politikadan ne kadar yanlış sonuçlar 
çıkacaksa, aynı zamanda da, hep birden şahinleşmiş olarak, aman bir fırsat çıksa da bir savaşa 
girsek havasını vermek de aynı ölçüde yanlıştır. (ANAP ve RP sıralarından, "öyle bir şey yok" 
sesleri) Onun için, sayın konuşmacılar benden önce de söylediler, lütfen, konuyu, duygulara 
kapılmadan, ne yapmamız gerektiği noktasında yoğunlaştıralım ve milletin, yani bugünkü söz
lerin, bugünkü manşetlerin kurbanı olmaması gereken, ezelden ebede doğru uzanması gereken 
yüce bir kavramın temsilcileri olarak doğruyu bulmaya çalışalım. 

Dikkat ettim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne yapalım?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Evet, ne yapalım?.. Dikkat ettim, şimdiye kadar, ne 

yapalım konusunda çok az şey söylendi. Ne yapalım konusunda söylenenlerin arasında, somut 
bir benzetme ya da örnek olarak, Kıbrıs'ta nasıl müdahale ettikse, bunda da aynı şekilde mü
dahale edelimden öteye bir şey söylenmedi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — "Liderler toplansın" dendi. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Şimdi, lütfen, zihinlerimizi -kürsüdeki hatibi yanılt

mak için, oradan konuşmak için değil- bu konu üzerinde yoğunlaştıralım. Ne yapabiliriz?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Dinlememişsin. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Susun da, beraber araştıralım. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Katliamı önleyelim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Evet, katliamı önlemek için ne yapabiliriz; onun üze

rinde duralım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — "Meclis toplansın" dendi. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Çünkü, Kıbrıs'ta, buna benzer bir katliam olduğu za

man ve Kıbrıs'ta uluslararası antlaşmalar bize çok daha açık bir hak verdiği zaman bile, millet 
olarak, Meclis olarak tam 11 yıl beklemek zorunda kaldık... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz beklemedik. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Niçin?.. Çünkü, ölecek olan evlatlarımızdı; bizim ev-

latlarımızdı. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz beklemedik. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Onun için, kolay demagojilerle, "Niçin hemen müda

hale edilmiyor?" demeyelim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onu da yaptık. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Onu da yaptık; ama, 11 yıl bekledikten sonra, arada 

başka yolları kullandıktan sonra, uluslararası hukuka mümkün olduğu kadar uygun bir bi
çimde yapabilmek için bekledikten sonra... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bekleyenler başkası. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Tam zamanında yaptık; ama, tam zamanında yaptığı

mız zaman bile, 1974'ten bugüne kadar geçen 18 yıl içinde bile, en haklı olduğumuz bir konu
yu, dünyaya -uluslararası antlaşmalara dayandığı halde- tam anlamıyla anlatamadık; çünkü, 
anlamak istemiyorlar. Anlamak istemeyenlere karşı, onların kurdukları tuzaklara düşmemek 
gerekir. Onların kurdukları tuzaklara düşmek kolaydır. Bir iki nutuk atarsınız, bir iki bay-
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rak sallandırırsınız, hava yaratırsınız; insanlar ölür, evlatlar ölür, ama; ondan sonra, yıllar yılı 
o işin içinden çıkamazsınız. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Orada ölenler insan değil mi? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Onun için, çok temkinli davranmak ve son yapılacak 

olan şeyi ilk yapmadan, olayın üstüne gitmek gerekir. 
Kıbrıs'la Nahcivan aynı paralelde değil. Duygular aynı olabilir, kendimize daha yakın his

settiğimiz insanların acıları karşısında aynı tepkileri görebiliriz, duyabiliriz; ama, hukuksal durum 
aynı değil. Dolayısıyla, daha da dikkatli davranmamız gerekir. 

Nedir Nahcivan konusundaki hukuksal durum?.. Benden önce konuşanlar da söylediler; 
16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması ve ondan sonra 13 Ekin 1921 tarihli Kars Antlaşması 
-ki, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenisan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında 
imzalanmış olan bir antlaşmadır- Nahcivan'a sadece şu statüyü sağlamaktadır : Bu bölgenin 
-yani Nahcivan denen bölgenin- Azerbaycan koruması altında özerk bir devlet olarak oluştu
rulmasına karar vermişlerdir. Oysa, Kıbrıs, açıkça Garanti Antlaşmasının... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Moskova Antlaşması ne diyor? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Moskova Antlaşmasının o maddesi, Kars Muahedesi

nin aynısıdır. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —- Moskova Antlaşmasını okuyun. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Hayır efendim, aynıdır. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Moskova Antlaşması, "Üçüncü bir devlete devredilemez" 

diyor. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — İyi ya, işte onu söylüyorum ben de. 

. BAŞKAN — Sayın Kazan. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — "Azerbaycan'ın koruması altındadır" diyor. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çarpıtıyorsun... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Moskova Antlaşmasını okuyun.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Hayır efendim, "Üçüncü devlete devredilemez" diye 

bir şey yok, Azerbaycan'ın koruması altındadır. 
Oysa, 1960'ta kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin ortak 

koruması altında idi. Yani, oranın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, güvenliğini Ve orada 
kurulmuş olan anayasa düzenini bu üç devlet garanti etmişlerdi. Eğer, bunlarda bir bozukluk 
olursa, bunlara karşı bir saldırı olursa, bu üç devlet hep birden müdahale edebilecekler; eğer, 
aralarında böyle bir antlaşma oluşmamışsa, o zaman tek başına da davranabileceklerdi. O za
manın Başbakanı Sayın Ecevit, bu antlaşmanın hükümlerini yerine getirmek için, Londra'ya 
giderek, İngiltere'nin de işbirliğini sağlamaya çalıştı. Bu olmadığı zamandır ki, antlaşmanın 
açıkça verdiği haklara dayanarak müdahale etti. 

Oysa, Nahcivan konusunda, ta 1921'de imzalanmış olan antlaşma Nahcivan'ın koruması
nın Azerbaycan'ın hükmü altında bulunduğu söylüyor. Bununla, "Bu, Azerbaycan'ın işidir, 
onlar kurtarsın" demek istemiyorum. Oradaki insanlar da Türklüğe bel bağlamışlafsa, Tür
kiye'nin bu konuda bazı şeyler yapması elbette gerekecektir. Doğru olan da, bu şeylerin en doğru 
şeyler olmasını sağlamaktır; onu anlatmaya çalışıyorum. 

Nedir en doğru olan şey?.. İşte, bize karşı kurulmuş olan tuzaklari tersine çevirip, o tu
zakları kurmuş olanları kendi kavramlarıyla bağlamaktır. Niye bağlanmıyorlar?.. Bakıyorsunuz, 
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Amerika Birleşik Devletleri -biraz önce de söylendi- kendi çıkarı söz konusu olduğu zaman, 
bırakın Birleşmiş milletler kılıfını hazırlamayı, o kılıfı hazırlamaya bile gerek duymaksızın, 
doğrudan doğruya müdahale etmektedir. Graenada'ya düpedüz asker sevk ettiler. Nedir?.. Orada 
Amerika'nın çıkarları varmış!.. Kuveyt'e gelince ya da Kore'ye gelince; orada da Amerika'nın 
çıkarları vardı; ama, Amerika bunu bir meşruiyet şemsiyesi altında yapabilmek için Birleşmiş 
Milletler kisvesine büründürdü. 

Birinci olarak, Birleşmiş Milletler konusunda, Birleşmiş Milletleri harekete geçirebilme ko
nusunda belki şunu söyleyebilirsiniz : Bundan sonra Türkiye, çok daha enerjik ve çok daha 
kesin konuşmak zorundadır; çünkü Türkiye, Birleşmiş Milletlerin bir şeyler yapabilmesi için, 
sözünü dinletebilmesi için Kore'de binlerce şehit vermiş olan bir ülkedir, orada binlerce şehit 
veren bir ülkenin, Birleşmiş Milletlerden, kendi ve bütün insanlığın çıkarları söz konusu oldu
ğu zaman bir şeyler istemeye elbette hakkı vardır, tşte bu hakkı, gelin, hep birlikte, gereken 
gürlükle isteyelim. Eleştirecekseniz bunu eleştirin; "Niçin Birleşmiş Milletlerden tam bir gür
lükle istemedik?" diye sorun. 

M. VEHBt DlNÇERLER (Ankara) — Müracaat ettik Hocam, sorduk. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla).—Onu nasıl yapabiliriz?.. 
M. VEHBt DlNÇERLER (Ankara) — Sorduk efendim... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Onu nasıl yapabiliriz?.. Birleşmiş Milletlerin temel ya

sasına bakarsanız, o yasada, bütün uluslararası anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi il
kesi yer alır; ama, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin, eğer bu barışçı yollar para etmiyorsa, 
kuvvet kullanılmasına da karar verebileceğini görürsünüz. Nitekim, Birleşmiş Milletler, Ku
veyt konusunda kuvvet kullanılmasına karar vermiş ve Amerika Birleşik Devletlerini, neredey
se bu işe memur etmiştir. 

M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — Onu da istedik Hocam. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) —Türkiye'nin bu konuda, "Evet, kuvvet kullanılmasına 
gerek vardır; bu işi dünyada en gönüllü olarak yapacak biziz. Onun için, bu konuda Güvenlik 
Konseyi kararıyla bize kuvvet kullanma kararını alın ve bizi görevlendirin" demesi mümkün
dür; ama, bu bile, daha sonra kullanılması gereken bir yoldur. 

SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) — Cesaret konusudur. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Cesaret konusu değil. "Cesaret, yiğitlik" sözleriyle, 

bir ülkenin yüce çıkarları korunmaz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne kadar bekleyeceğiz? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bir ülkenin yüce çıkarlarını korumak için, o ülkedeki 

bütün beyin gücünü, o ülkedeki bütün olanakları seferber etmek gerekir. Acaba onu yapabili
yor muyuz?.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kaç kişinin ölmesi lazım? 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Başka bir yol, daha gerçekçi bir yol söyleyeceğim; sizin 
çok daha iyi bildiğiniz gerçekçi bir yolu söyleyeceğim. Sizin çok yakınınız olan bir devlet so
rumlusu, gerektiğinde, bir başka devletle çok yakın bir ilişki içinde bulunduğunu, o devletin 
başındaki kimsenin kendi ricasını hiç kırmadığını zaman zaman söyler. Acaba ricaları arasın
da bir de şu var mıydı?.. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Demagoji yapıyorsun. 
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MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — ' 'Ey Amerika, bu dünyada böyle olayları önlemeye ancak 
senin gücün yetiyor. Lütfen, kendin yapmasan bile, bizim yapmamız, görevlendirilmemiz ko
nusunda Birleşmiş Milletlere bir şeyler söyleyebilir misin" dedi mi acaba? (ANAP sıralarından 
gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

. M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — Hükümet söylesin. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Dedi mi, bilmiyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet söyledi mi? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bilmiyoruz. Başka şeyler söylüyor, işine geldiği zaman 

başka şeyler istiyor; ama, bu konuyu söylemiyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yapmayın Hocam, yakışmıyor size; sizin gibi bir ada
ma yakışmıyor. Hükümet söylesin cesareti varsa. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Hayır efendim; çünkü... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yakışmıyor size. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Ben, zaten hep birlikte Hükümetin davranışlarına ışık 

tutalım... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz bu teklifi yaptık efendim; siz Hükümete söyleyin. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Ama, siz yeri gelince, ''İcranın başı Cumhurbaşkanıdır" 

diyorsunuz; değil mi? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz onu söyledik, siz Hükümetinize söyleyin. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Hükümet de söylesin, Cumhurbaşkanı da söylesin, siz 
de söyleyin. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bir ilim adamına yakışmıyor. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Siz de söyleyin, siz de söyleyin... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz söyleyin, siz iktidar üyesisiniz... Yapmayın 
efendim... 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Ben, Hükümete de yardımcı olsun diye söylüyorum, 
hep birlikte söylüyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bir ilim adamına yakışmıyor. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Yok, ben size doğru yolu göstermeye çalışıyorum. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çok ayıp!.. Yakışmıyor... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bunlar yapılmadıkça^.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yani, sonuçta, siz de Cumhurbaşkanına bağladınız 

ümidinizi; onu söylüyorsunuz. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bunlar yapılmadıkça, kolay yollara saparak, yani dip
lomasinin yolları nelerdir, neler yapılabilir ve herkes, devletin bütün sorumluları, Cumhurbaş
kanından, orada 10 kilometrelik bir Nahcıvan bölgesine sıkışmış olan bir ya da iki tugayın 
komutanlarına varıncaya kadar devletin bütün sorumluları, söz konusu olan şeyin, Türk insa
nının, hem de her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Türk insanının 
canı olduğunu, eğer yanlış karar alacak olursak.ölecek olanların bu ülkenin insanları olacağı
nı iyi düşünmesi gerekir. Ucuz Enver Paşalık yapmaya hiç gerek yoktur. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Esas siz ucuz demagoji yapıyorsunuz Hocam; esas 
siz yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bu konudaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi, üç değerli arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Yerinizden de yeteri kadar konuştunuz Sayın Kazan, oturun lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — En azından, üyenin talebini almak zorundasınız; 

dinlemeden niye reddediyorsunuz Sayın Başkan? (SHP sıralarından "Sen avukatı mısın" sesleri) 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... • 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ben Meclisin avukatıyım. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakanın talebini alıyorsunuz oradan; niye sa
yın üyenin talebini almıyorsunuz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, yazılı talebim de vardı; İçtüzüğün 70 inci 
maddesi bana bu hakkı tanıdığına göre söz vermeniz gerekir. 

BAŞKAN—Talebinizi okudum efendim... Oturum lütfen. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ileri sürmüf olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine 
atfolunması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bazı yanlışlıklara ve yanlış anlamalara rağmen, görüşmelerin çok yararlı olduğuna inanı
yorum; ama, yine de, gerçek dışı olduğuna inandığım -tabiî, bazı değer yargılarına katılıp ka
tılmamak serbesttir; ama- ve katılmadığım bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. 

Sayın Yılmaz, üstelik de önemli devlet deneyimi olan bir lider -ki, Sayın Soysal da açıkladı-
"Amerika'nın Körfezde yararı vardı, orada müdahale etti; Bosna-Hersek'te benim yararım yok, 
ben müdahale etmiyorum; ama, Türkiye'nin yararı var" şeklinde... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Cumhurbaşkanı emir verdi, siz o zaman 
el öpmeye gittiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Soy
sal söyledi, Amerika, bütün bunlara rağmen, bu müdahaleyi tek başına yapmadı, Türkiye'yi 
de katarak, sizin Hükümeti de katarak, birleşmiş Milletlerin şemsiyesi altında yaptı. Amerika, 
tek başına yapmadı... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Siz, burada bir çelişkiye düşüyorsunuz; yani, bizim yapmak istediğimiz ve doğru olduğu
na inandığımız bir konuyu, tersine çevirerek söylüyorsunuz. Amerika, yararım var diye, silahı
nı alıp Körfeze koşmadı; sizlerle kırmızı telefon konuşmaları yaptı, sizi de kattı, bizi de kattı, 
bütün dünyayı kattı ve Birleşmiş Milletlerin şemsiyesi altında yaptı. 

. Onun için, değerli arkadaşlarım, "Madem onun yararı vardı, o yaptı; o halde benim de 
yararım var, silahı alayım gideyim" demek olmaz. Hem, "yok" diyorsunuz hem de onu çağrı
şım yaptırıyorsunuz. Bir kere, bu yanlıştır; Amerika onu tek başına yapmadı, Birleşmiş Millet
lerin şemsiyesi altında yaptı. ' 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) Nahcivan'la Kuveyt aynı mı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Dünyanın gerçeklerini dikkate al

mak lazım. Bugün de, elbette ki Amerika'nın büyük ölçüde sözü geçiyor; ama, görüntüsü Bir
leşmiş Milletlerin şemsiyesidir, Güvenlik Konseyinin kararıdır. Bütün bunlar ona göre yapıl
mıştır. Biz bunu sağlamaya çalışırken, buna niye kızıyorsunuz? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hayır, destek veriyoruz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Bakü'de yüz

lerce insan buldozerlerin altında ezilirken, sizler iktidardaydınız; o zaman bunları niye söyle-
miyordunuz, niye bağırmıyordunuz?.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O zaman Sovyet Rusya parçalanmamıştı. Karıştır
mayın birbirine. . ; . > 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz iktidardaydınız; halen mezar
ları duruyor, söyletmeyin beni... Gidin, Bakü'de mezarları görün. Dozerlerin altında... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) Sovyetler Birliği vardı o zaman. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ha, Sovyetler Birliği vardı, korku-

yordunuz o zaman... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle bir şey yok, ikisi çok farklı, 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Demagojiyle bir yere gidemezsiniz 

bu meselelerde. 
Değerli arkadaşlarım, "diplomatik yollarla bir şey sağlanmadı" deniyor. Elbette ki, dip

lomasinin arkasında caydırıcı güç, elbette ki halkımızdır; Silahlı Kuvvetlerimizdir, sizlersiniz, 
Parlamentodur, partilerimizdir. Elbette ki, bu caydırıcı güç vardır, bu caydırıcı güç kesinlikle 
ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu diplomatik yolla -siz beğenmeyebilirsiniz; ama, zannediyorum 
Sayın Yılmaz bunları anlayacak durumdadır- bakın ne yapılabildi, hangi noktaya gelindi. Bu
gün gelinen nokta şudur : Başta, olaylar ortaya çıktığında, temaslar elbette ki telefonla da ya
pılır; niye bunu yadırgıyorsunuz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır yadırgamıyoruz; siz, daha önce yadırgıyordunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yadırgayanlar var. 
Değerli arkadaşlarım, olayların başlangıcında dünyanın tutumu şuydu ve bunu açıklıkla 

söylediler. Bu konuyu, Azerbaycan ve Türkiye'nin kışkırttığı yanlış kanısı vardı ve çok yaygın
dı; ama bugün şu noktaya gelindi : Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Topluluğu, 
AGÎK, Fransa, ingiltere, Rusya Federasuyonu şu noktaya geldiler; iki noktanın altını çizmek 
istiyorum, bunun çok önemli değeri vardır. Bir; "Sınırlar zorla değiştirilemez. Bu sınırların 
zor kullanılarak değiştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." Bu, Amerika Dışişleri Bakanlı
ğının dün yaptığı açıklamada var, Avrupa Topluluğunun Helsinki'deki açıklamasında var, be
nim Fransız Dışişleri Bakanıyla.yaptığım toplantıda, Fransız Dışişleri Bakanının yaptığı açık
lamada var, İngiltere'nin yaptığı açıklamada var. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 300 yıldan beri devletler hukukunda var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — O kadar deneyimli bir kişiyseniz, 

dinlemeyi öğrenin evvela. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Korkmazcan, o kadar dene

yiminiz var, ben size dinlemeyi-öğretecek değilim ki... Dinleyin biraz. 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Bakarı?.. 
Sayın Korkmazcan, oturduğunuz yerden, hem Başkanlığa müdahale ediyorsunuz hem ko

nuşmacılara; lütfen bir daha tekrarlamayın. 
Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bu önemlidir, bunun önümüzdeki 

günlerde çok büyük yaran olacaktır; bunu kabul edelim. Bütün bunların sonunda, bunları kü
çümsemenin kimseye yararı yoktur. Elbette ki, bizi eleştirebilirsiniz, beni de eleştirebilirsiniz; 
hepinizin bunda bir katkısı vardır; ama, gösterilen çabalarla bu noktaya gelinmesinin kolay 
olmadığını herkesten evvel Sayın Yılmaz bilir. 

Bir şey daha söylenmiştir. Her ne kadar satır aralarına gizlenmeye çalışılmışsa da, dünden 
beri yapılan açıklamalarda şu vardır : Ermenistan'ın saldırganlığı, doğrudan ya da dolaylı ola
rak kabul edilmektedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kim?.. Ayrıntıya girin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ayrıntıya gir

mek istemiyorum. 
Yapılan çalışmaların sonunda, gerek Amerika Birleşik Devletlerinin açıklamasında, gerek 

Avrupa Topluluğunun açıklamasında, gerek AGİK'in yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin önü
müzdeki dönemde yapacağı girişimler ve atacağı adımlar bakımından bu iki konunun çok önemli 
kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Çok önemlidir. Bunlar, dün gece yapılan görüşmeler
den sonra ortaya çıkan çok açık kazanımlar. Tekrar ediyorum, ben, bunların, bundan sonra 
yapacağımız işlere, -Türkiye'nin yararının, Türkiye'nin çıkarının gerektirdiği- hep birlikte ala
cağımız kararlara, atacağımız adımlara çok önemli kazanımlar, uluslararası kazanımlar sağla
yacağına içtenlikle inanıyorum. Bunların küçüksenmemesi gerektiğine inanıyorum ve bunla
rın altını özellikle çizmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Soysal da değindi, bir şeyi de ısrarla yaptığımız başvurularla 
söylemeye çalışıyoruz. Bu yeni girişilen dönemde, dünyanın, olayları önlemede bir acz içinde 
olduğunu kabul etmek lazım. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler, sürekli olarak, "Barışı korumak için ben güç göndereceğim" 
diyor. Peki, barışı kim sağlayacak; o koruyacağınız barış ortada yokken?.. Evvela, ortada barış 
olacak, ateşkes olacak, ondan sonra ben gideceğim diyor... Peki, ateşkesi kim sağlayacak?.. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Müdahale gücünüz var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Soysal değindi; bunu ikili • 
yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki güçtür; ama bu, gönüllü esasına göre yapılabilir. Türkiye, bu 
çevredeki konularda gönüllü vermeye hazır olduğunu da söylemeye başladı; ama, mutlaka, Bir-. 
leşmiş Milletlerin ya da başka bir kuruluşun bu artan bölgesel olaylar karşısında, artan bölge
sel çatışma karşısında mutlaka yaptırım gücü olan, gerektiğinde silahlı güç göndererek önleme 
görevini yapması lazım. Bu, bir eksikliktir. Türkiye, bu konudaki bütün bulgularını, bütün 
örneklerini ortaya koyarak bunu söylemeye çalışıyor. Sanıyorum, dünya da, bunu görüştüğü
müz zaman herkes, uluslararası kuruluşları bir acz içinde olduğunu kabul etmeye başlamıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELlK (Şanlıurfa) — Siz de mi acz içinde kalacaksınız? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Aksi halde, bu kuruluşların say

gınlığı kalmayacaktır; yani, ne Birleşmiş Milletlerin ne Güvenlik Konseyinin ne de diğer 
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kurumların saygınlığı kalmayacaktır. Hem halkı olduğunu kabul edeceksiniz; yani bugün Ka-
rabağ'in Azeri toprağı olduğunu kabul edeceksiniz, sınırların değişmezliğini kabul edeceksi
niz, Ermenistan'ın dolaylı da olsa saldırgan olduğunu kabul edeceksiniz, aynı şekilde Bosna-
Hersek'te Sırpların saldırgan olduğunu kabul edeceksiniz, ateşkes sağlayacaksınız; ama sonuç 
alınmadığı zaman da durup bekleyemezsiniz. Dünyanın uluslararası kuruluşlarının mutlaka 
buna bir çözüm bulması lazım. Çözüm bulunmaması halinde, bugün belki iki üç noktada gö
rünen bu anlaşmazlıklar, çok daha artarak gidebilir ve her ülke, nasıl olsa bana karışılmıyor 
diye, sorunlarını güç kullanarak, kuvvet kullanarak çözme yoluna gidecektir. Bu, dünyanın 
bir sorunudur, elbette ki Türkiye'yi bu nedenle çok yakından ilgilendiriyor. 

Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da, Nahcivan'da bizim kardeşlerimiz, yakınlarımız olduğu 
için biz çok yakından ilgiliyiz; ama bunun, sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu 
olması lazım. Aksi halde, bunun sorumluluğu çok büyük olacaktır; bunu kesinlikle belirtmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kazan'a, çok özür dileyerek söylüyorum; "yalan" dememek 
için, "gerçek dışıdır" diyorum. Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısıyla 4 defa görüştüm; kendi 
otel odasına gidip görüştüm, daha, en son olarak pazar günü görüştüm. Kendileri İstanbul'da 
The Marmara Otelinin kral dairesinde kalıyor, oysa burada, hangi otelde kaldığını bilmediği
mi ve görüşmediğimi söylüyorsunuz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Sizi yıllardır tanıyo
rum, bari gerçek dışı bu beyanları kürsüye* getirmeyin. Daha pazar günü İstanbul'da kendile
riyle 1,5 saat ayrıntılı olarak görüştüm, hem de kaldığı otelde görüştüm. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis Başkanımızca kendilerine araba sağlandı ve otelin yakının
da, çalışacak bürosu da vardır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Arabayı tahsis eden ENKA mıydı Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Sayın Çelik, lütfen müdahale etmeyin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, nereden bi

liyorsunuz kimin verdiğini? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Biliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, lütfen müdahale etmeyin. 
Buyurun, devam edin Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine Sayın 

Soysal'ın değindiği gibi, bazı konularda birbirimizle elbette konuşuruz, tartışırız. Bu, ulusal 
davamız ve ulusal sorunumuz; ama böyle kısa yoldan, hoş gelebilecek, ama gerçek olmayan 
böyle şeyleri söylemeyelim. ı -

» 
Kıbrıs olayı ile Nahcivan olayı arasında çok ciddî çevrelerde karşılaştırma yapılıyor. Sayın 

Soysal çok ayrıntılı söylediği için, ben bu kadar ayrıntıya girmek istemiyorum; ama Moskova 
Antlaşması da burada, Kars Antlaşması da burada. 

Değerli arkadaşlarım, ikisi de, "Nahcivan, Azerbaycan'ın koruması altında özerk bir 
bölgedir" diyor ve iki hususu güvence altına alıyor orada. Moskova Antlaşması, Sovyetler Bir
liğiyle yapılan bir antlaşmadır. Kars Antlaşması ise, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Azer-
bajjcan arasında yapılan bir antlaşmadır. Her iki antlaşmada da şu belirtilmiştir. Nahcivan'ın 
sınırları ve Nahcivan'ın statüsü. Kaldı ki, "O noktaya mı gelsin?" diyeceksiniz. Nahcivan'ın 
sınırında da, statüsünde de bir değişiklik söz konusu değildir ve bu sınır ve statü de Azerbay
can'ın koruması altındadır. Yine Azerbaycan'ın, buna rağmen, bu özerk bölgeyi, başka her-
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hangi bir yere, bir devlete asla terk etmemesi koşulu da antlaşmaya bağlanmıştır. Şimdi, bu 
antlaşma burada iken, burada kalkıp çok açık bir şekilde, "Efendim, antlaşma bize bu hakkı 
veriyor, hemen gereğini yapalım" diyorsanız ve antlaşma bu hakkı size veriyorsa, siz gidip ya
pın değerli arkadaşlarım. Bu antlaşma, Türkiye'ye bu hakkı vermiyor, öyle bir hakkı vermiyor. 

tBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hükümet olursak yapacağız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs ola
yını en iyi bilen arkadaşlarımızdan birisi olarak, Sayın Soysal'ın çok açıklıkla belirttikleri gibi, 
Kıbrıs olayının gerisinde 11 sene vardır ve bizim öz kardeşlerimiz evlerinin banyolarında katle
dildiği zaman dahi oraya gidilemedi. 11 senelik bir birikim ve hazırlık olmasına rağmen, döne
min Başbakanı Sayın Ecevit, yine bütün uluslararası kurulları ve antlaşmanın verdiği bütün 
olanakları sonuna kadar kullanmıştır. Neden?.. Uluslararası alanda haklılık kazanmak için. 
Çünkü, işin sonrası var; sonrasında yine barış masasına oturmak zorunda kalınıyor. Ne yapar
sanız yapın, sadece güçlü olmanız yetmiyor, haklı olmanız da gerekiyor. 

Bu açıklamayı yapmak gereğini duyduğum için söz aldım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bir saniye müsaade edin. Tutanakları inceleyeceğim ve dediği
niz gibiyse, size söz vereceğim. Buyurun oturun efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmaları sırasında, 
Baku'de daha önceden cereyan eden olaylarla ilgili konuşmasından cümleler alarak, Sayın Yıl-
maz'a konuşmasına atfen, sataşmada bulunmuştur. Bu bakımdan, kendilerine söz verilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — O tutanağı da inceleyeceğim efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çok açık şekilde ifade edilmiştir Sayın Başkan; ince
lemenize gerek yoktur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, inceleyeceğim; o kadarıyla izleyemedim konuşmayı. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Toplantıyı takip ederken o beyanı duymadınız de

mek ki? 
BAŞKAN — Tam duymadım efendim; inceleyeceğim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başkanlık makamınızdaki görevinizi tam yapmıyor
sunuz demektir. Çok açık ifade edildi ve bütün Meclis duydu. 

BAŞKAN — Efendim, ben, sîzin dediğiniz anlamda duymadım. Bakacağım, inceleyece
ğim ve ona göre söz vereceğim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çok açık bir şekilde ifade edilmiştir ve sadece bir 
dakikalık süreyle tavzih edilmesi lazımdır. Bu usul Meclisimizde devamlı uygulanıyor ve yanlış 
bilgilendirmenin düzeltilmesi lazımdır. Bu konuda lütfen anlayış göstermenizi rica ediyorum 
Sayın Başkanım. 

2. —Rize Milletvekili A. Mesut Ydmaz'ın, ileti sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin ken
disine at/olunması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, çok kısa olmak üzere size söz veriyorum. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

— 227 — 



T.B.M.M. B : 78 20 .5 .1992 . 0 : 1 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkana, ba
na söz hakkı verdiği için teşekkür ediyorum. , 

Biraz önce, Sayın Dışişleri Bakanı, daha önce Sayın Başbakan tarafından da müteaddit 
vesilelerle dile getirilen; genellikle, bizim cevaplama imkânına sahip olmadığımız durumlarda 
dile getirilen, bir iddiayı, bir suçlamayı tekrarladılar. 1990 senesinde Kızılordu'nun Bakü'ye 
girmesinde, o zaman Hükümet sorumluluğu olan bizlerin gerekli tepkiyi göstermediğimizi, buna 
mukabil, 1992 yılında Ermenilerin Azerilere saldırması karşısında aşırı tepki gösterdiğimiz ve 
bu ikisinin birbiriyle çelişkili olduğunu iddia ediyorlar. 

Sanıyorum yanıldıkları veya gözden kaçırdıkları nokta şudur : 1990 yılında dünyada "Sov
yetler Birliği" diye bir devlet vardır, Azerbaycan bu devlete bağlı cumhuriyetlerden bir tanesi-^ 
dir, bağımsızlığı yoktur, mesele -netice itibariyle- Sovyetler Birliğinin bir iç işidir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — O zaman, Cumhurbaşkanı, onlara, "Şii" diyordu. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu şartlar altında, Sovyetler Birliğinin tamamen bir 

iç meselesi olduğu halde, Hükümetimiz, gösterilebilecek azamî tepkiyi göstermiştir; bu konu
da bugünkü Hükümetin yürüttüğünden çok daha yoğun girişimler yapılmıştır ve gereken tep
ki gösterilmiştir; 6 günkü şartlar altında gösterilebilecek azamî tepki gösterilmiştir. 

Yine bu meseleyle ilgili olarak, bugün Ermenistan ve Azerbaycan'ın bağımsız iki cumhu
riyet olduğunun, meselenin iki bağımsız cumhuriyet arasındaki bir silahlı ihtilaf olduğunun 
gözden kaçırılmaması, elbette, gereklidir. Sayın Başbakanın sık sık dile getirdiği bir tekerleme 
"Dün dündür, bugün bugündür" tekeriemesidir; ama, nedense bu örnekte Sayın Başbakan 
dünle bugünü birleştirmektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanı konuşmama haksız bazı el eşkinler getirmiştir. Konuşmamda, ga
yet ihtiyatlı olarak şu yaklaşımın altını çizmiştim : Biz, bu meselenin diplomatik girişimlerle 
yürütülmesi yolundaki Hükümet politikasına destek veriyoruz. Bizim burada altını çizmek is
tediğimiz husus şudqr : Hükümet, izlediği bu politikayı, yanlış birtakım demeçlerle geçersiz 
kılmaktadır, etkisiz kılmaktadır. Eğer, Hükümet üyelerinin olayların başından beri verdikleri 
demeçleri yan yana koyarsanız, bu, en başta Ermenistan için; ama, bütün dünya için bir şaş
kınlık, bir çelişkiler manzumesidir. 

Sayın Başbakan daha bir gün önce, "Nahcivan'a girebiliriz" demiştir; bugün, "girersek, 
yirmi senede çıkamayız" demektedir; böylesine şaşkın bir Türkiye karşısında, Ermenistan'ın 
daha fazlasına cüret edeceğinden endişemiz olduğunu dile getirdim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, benim söyleyeceklerim de aynı konudadır, 

lütfen... 
BAŞKAN — Efendim, tutanağı inceleyeceğim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Yılmaz'a söz verirken tutanak mı in

celediniz? Ben de İçtüzük hükümlerine göre söz istiyorum. Lütfen... 
BAŞKAN — Oturun lütfen Sayın Kazan. 
Söz vermeyeceğim demiyorum. Lütfen... Şimdi tutanaklar gelecek... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tutanağa gerek yok Sayın Başkan, aynı konuda ben de 

söz istiyorum. Sadece üç kelime, rica ediyorum. Sayın Yılmaz'a söz verirken tutanakları ince
lemediniz. 
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BAŞKAN — Efendim o kanaate vardım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sadece üç kelime rica ediyorum Sayın Başkan, vaktinizi 

fazla alamayacağım. Çok rica ediyorum... 
3. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerdenjarklt görüşlerin kemli

sine atfolunması nedeniyla konuşması 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, fevkalade haklı bir söz talebimiz karşısın

da, bu kadar zor konuşma imkânı bulabilmek, gerçekten üzülünecek bir konudur. Ben, İçtü
züğün 70 inci madedesine göre söz talep ettim; İçtüzüğün 70 inci maddesi açıktır. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bize tüzük öğretme, ne söyleyeceksen söyle!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hangi hallerde üyelere söz hakkı tanıyor, bellidir. 
Sayın Soysal kürsüde konuştular; biz kendilerini dinledik. Konuşmaları esnasında, daha 

evvel konuşan hatiplerin his ve heyecanlarına hâkim olamadıklarından, hisleriyle konuştukla
rından bahsettiler. 

Değerli arkadaşlar, elbette, eğer insansak hislerimiz de vardır, heyecanımız da vardır; ama, 
aklımız da vardır. (RP sıralarından alkışlar) Bizim hislerimiz, bizim heyecanlarımiz, aklımızın 
kontrolü altındadır. Ortadaki bir vahşet, bir katliam karşısında, hislenmeyen bir insana taş yü
rekli denir, başka bir şey denemez. (RP sıralarından alkışlar) Biz taş yürekli değiliz arkadaşlar. 

Sayın Soysal, konuşmasında, konuşmacıların müdahale hususundan başka hiçbir öneri 
getirmediklerini ifade ettiler. İşte bunun için söz aldım. Halbuki, dikkatle dinleselerdi, takip 
etselerdi; Sayın ANAP Genel Başkanı gibi, onun fikirlerine iştirak ederek, bizim de hiç olmaz
sa bir liderler seviyesinde toplantı yapılmalıdır -mutlaka yapılmalıdır- önerimizi dikkate alma
lıydılar; birinci önerimiz bu idi. 

İkinci önerimiz : Mesele böyle gündem dışı konuşmalarla geçiştirilmemelidir; ya Hükü
met tarafından veya başka bir yolla, Mecliste bu konu, usulüne göre bir genel görüşme haline 
getirilmelidir. Mümkünse, Hükümet, topyekün Meclisi arkasına alarak diplomatik sahada da
ha güçlü olmalıdır diye önerilerde bulunduk; ama, Sayın Soysal, hiç bunlardan bahsetmedi. 

Bu arada, Moskova Antlaşmasından bahsettik. Moskova Antlaşması, Kars Antlaşması, 
Sayın Soysal tarafınan biraz açıklandı. Biz, açıklamadan, sadece tarihini belirttik geçtik. Ama, 
şimdi bize açıklama imkân ve fırsatını verdiniz. Bu antlaşmanın, Kıbrıs ile ilgili antlaşmadan 
çok farklı olduğunu söylediniz. Belki detayları itibariyle haklısınız; ama, mahiyeti itibariyle 
haklı değilsiniz. Çünkü, mahiyeti itibariyle Moskova Antlaşması ile Kıbrıs Antlaşması arasın
da fark yoktur. Metne sadık kalarak okuyacağım; fark var mı yok mu, beraber takdir edeceğiz. 

"Tarafeyn-i müteakıdeyn (iki akit taraf).-" Kim bunlar; biri Rusya, diğeri de Türkiye. "... 
Nahcivan Kıtasının haiz olacağı hakkı himayeyi, bir devleti saliseye asla terk etmemek şartıy
la..." Yani, himaye hakkını asla bir üçüncü devlete terk etmemek şartıyla... Türkiye ve Rusya; 
iki tane hami devlet var. "... Azerbaycan himayesinde muhtar bir arazi teşkil eylemesi husu
sunda ittifak etmişlerdir." Yani, ne oluyor şimdi? Türkiye ile Rusya asıl himaye yetkisini haiz; 
ama, bu himaye yetkisini "Azerbaycan'ın himayesi altında" diyor ve "bir üçüncü devlete bu 
yetki devredilemez" diyor Sayın Soysal. Siz anayasa kürsüsü profesörüsünüz; bu meseleyi çok 
iyi takdir edersiniz; ama, SHP milletvekili olarak bu kürsülere çıktığınız günden beri, o düz 
çizginizde şaşma olmuştur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Bunu böylece belirttikten sonra, bir hususu daha ifade etmek istiyorum; Sayın Soysal, "Kıb
rıs için 11 sene beklendi, ondan sonra haklı olduğumuz noktada hareket edildi" diyor. 

Sayın Soysal, 1863'te yapılan müdahale, bir katliamın sonucudur. 1967'de aynı... 
BAŞKAN — Sayın Kazan, üç kelime söylemek üzere söz istediniz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Üç nokta 
BAŞKAN — "Üç kelime" dediniz... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Üç nokta dedim. 
BAŞKAN — Üç nokta mı dediniz? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Konuşmanız, bir başka kimseye konuşma hakkı doğurmayacak biçimde olsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır efendim; başka kimseye konuşma hakkı doğura

cak bir üslup kullanmıyorum. İstirham ediyorum... 
BAŞKAN — Buyurun. . . 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — 1963'te, Kıbrıs'ta bir katliam olmuş; Türkiye Cumhuri

yeti Hükümetinin bir müdahale teşebbüsü var; 1967'de yine bir katliam olmuş, yine bir müda
hale teşebbüsü var. Peki, acaba o 11 yıllık devre içerisinde ne oldu? Hiçbir şey olmadı. 11 yıl 
sonra, 1974'te yeniden bir katliam oldu. tşte o zaman Hükümet olarak resen müdahale ettik. 
Evet, o temasları, o görüşmeleri yaptık; ama, aynı durum burada da söz konusudur. Türkiye, 
Nahcivan'da himaye hakkına sahip bir devlettir. 

Tabiatıyla, Sayın Soysal'ın konuşmaları üzerine açıklama hakkımı kullanmak için söz al
dım. Sayın Dışişleri Bakanının da bir ifadesi oldu; ama, Sayın Başkanın bana vermiş olduğu 
hakkı kötüye kullanmamak için o konuda açıklama yapmıyorum. "Vhlnız, kendilerine gidip bizzat 
açıklayacağım. 

Teşekkür ederim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Cevap ver, cevap ver... 
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı konuşması sırasında is

mimden bahsederek, sataşmada bulunmuştur. Tutanakları inceleyebilirsiniz. Kaldı ki, söyleye
ceklerim çok önemli bir noktada, bir antlaşmanın yorumu noktasında Sayın Kazan'ın yaptığı 
hatayı düzeltmek'olacaktır. * 

BAŞKAN — Hata düzeltmek değil de, sataşma babından söz verebilirim. 

4. — Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın konuşması sı
rasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Soysal. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hele bir sataşsın biz de söz isteriz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sataşmayacak efendim; ama, siz oradan, yerinizden sataşmayın yeter. 
Çok kısa bir açıklama için, buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma konusuyla müdahale konusu bir

biri içine girdiği için, açıklamamda, zannediyorum, yardımcı olacak bir nokta var. 
Antlaşmanın, Türkçe ve Rusça metinler dışında geçerli olan asıl metnine baktığınız za

man, devredilen himaye hakkının Azerbaycan'a devredilmiş olan himaye hakkı olduğu ve Azer
baycan'ın bunu bir üçüncü devlete devretmeyeceği biçimindedir. Bu himaye hakkı, Azercaycan'a 
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devredilmiştir. Onun için, benim durumunda bir çizgi değişikliği söz konusu değildir; müm
kün olduğu kadar her metni bilimsel bir biçimde açıklamak söz konusudur. 

Teşekkür ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM. DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

2. —• Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Karabağ, Nahcivan ve Bosna-Hersek'teki olaylara 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Şimdi gündem dışı üç arkadaşıma söz vereceğim. 
Dağlık Karabağ ve Bosna-Hersek sorunları üzerine Zonguldak Milletvekili ve Demokra

tik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, bana, çok önemli ve ivedi bir konuda 
söz hakkı verdiğiniz için size teşekkür ederim. 

Yüce Meclisin sayın üyelerini ve Sayın Başkanı saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Nahcıvan'da, Dağlık Karabağ'da ve Bosna-Hersek'te savaş sürü
yor. Bu üç savaşta da hedef Türkler ve Müslümanlardır. Dağlık Karabağ'daki ve Bosna-
Hersek'teki savaşlar, şimdiden, Türklere, Müslümanlara karşı soykırım ölçülerine varmıştır. 
Bu üç ülkenin de tek umudu Türkiye'dir. Bu üç ülkeyle, en yakından ilgilenmesi gereken ülke 
de yine Türkiye'dir. Yalnız duygusal nedenlerle değil, aynı zamanda bu ülkelerin bağımsızlık
larını koruyabilmeleri, toprak bütünlüklerini koruyabilmeleri, Türkiye'nin de yararına olduğu 
için, en yakından ilgilenmesi gereken ülkelerin başında Türkiye gelmektedir; ama, Türkiye, kendi 
yapması gerekenleri, kendi üstüne düşenleri yerine getirecek yerde, başkalarını imdada çağır
maktadır. (DSP ve RP sıralarından alkışlar) 

Evet, Sayın Dışişleri Bakanının biraz önce belirttiği gibi, Türkiye'nin diplomatik girişim
leriyle bazı ülkeler bu konularda ayağa kaldırılmışlardır; ama, ayağa kalktıkları yerde durmak
tadırlar; hiçbir şey yapmamaktadırlar. Bu arada, Türkiye, Dağlık Karabağ konusunda arabu
luculuğu bile İran'a kaptırmıştır. Oysa, tran'ın, Azerbaycan'ın haklarını koruması mantıken 
beklenemez; çünkü, bildiğiniz gibi, tran topraklan içinde ve Azerbaycan'la sınır olan bölgede, 
Azerbaycan'ın nüfusundan daha çok sayıda Azerî Türk vardır. Eğer Azerbaycan güçlü bir cum
huriyet olarak, devlet olarak istikrara kavuşursa, bunun Iran topraklarındaki Azerî Türklerini 
de özendirebileceği kaygısını, İran, haklı olarak kendi açısından, içinde taşımaktadır. O ne
denle, İran'ın, tarafsız arabuluculuk iddiasını ciddiye almak olanaksızdır. Nitekim, son gün
lerde gözlerimizin önünde bir oyun dönmüştür. Tahran'da güya İran"ın tarafsız arabuluculu-
ğuyla, Azerbayca ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasında ateşkes antlaşması imzalanırken, ay
nı anda, Ermenistan Cumhuriyeti, bu sefer, Dağlık Karabağ'ın ötesindeki Azerbaycan toprak
larına da alay edercesnie, o Tahran Antlaşmasıyla, saldırıya geçmişlerdir. 

Ben, bu konularda olayların başından beri, somut çözüm önerilerinde bulunuyorum. Bun
lar, doğru bulunabilir, doğru bulunmayabilir; ama, Sayın Başbakan ısrarla bu çözüm önerile
rini duymazdan gelmekte ve "Muhalefet bir çözüm biliyorsa, çözüm göstersin; çözüm 
göstermiyor" demektedir. 

, Öte yandan, gösterdiğimiz çözümlerin de, hep savaş niteliğinde çözümler olduğunu ileri 
sürmektedir ve maalesef, kendisinden hiç beklemezdim, biraz önce burada SHP Grubu adına 

— 231 — 



T.B.M.M. B : 78 20 . 5 . 1992 O : 1 

konuşan Sayın Profesör Mümtaz Soysal, bu iddianın da ötesine geçerek, somut önlemler, et
kin önlemler isteyenleri, küçük Enver Paçacılıkla itham etme yoluna gitmiştir. (DSP, ANAP, 
RP ve MÇP sıralarından, "Bravo" sesleri alkışlar) 

Ben, hiçbir aşamada ve hiçbir konuda, ne Nahcivan konusunda ne Dağlık Karabağ konu
sunda ne de Bosna-Hersek konusunda Türkiye'nin savaşa girmesi önerisinde veya savaşlara 
katılması önerisinde bulunmadım. Benim, olayların başından beri Dağlık Karabağ için öne
rim ne idi; birkere, önerilerimi belirtirken, daima, "Bu söyleyeceklerimden, asla, Türkiye'nin 
Dağlık Karabağ'daki savaşa katılması gerektiği anlamı çıkarılmamalıdır" diye de herseferinde 
vurgulamışımda-. Benim söylediklerim şu idi: Televizyon ekranlarında hepimiz görüyoruz, ba
sın haberlerinden hepimiz görüyoruz; Ermenistan'ın elinde ne kadar ileri, gelişmiş silahlar var; 
ama, Azerbaycanlılar o bakımdan ne kadar perişan durumda... Biz, Azerbaycan isterse -ki, 
herhalde isterdi- Azerbaycan'a silah yardımı da yapamaz mıydık? Azerbaycan ve Dağlık Kara
bağ, Azerbaycan'ın kendi ordusu henüz kurulamamışken saldırıya uğradı. Ordusu olmadığı 
için, elbette, yeterli askerî eğitimden geçmiş elemanları da yoktu. Biz, bütün umudunu ve gü
vencesini Türkiye'de gören Azerbaycan'a acaba askerî eğitim de sağlayamaz mıydık? Bugün 

. Bulgaristan bizden askerî eğitim istiyor, bugün Arnavutluk bizden askerî eğitim istiyor ve Tür
kiye onları kabul ediyor; ama, Azerbaycan'ın büyük gereksinmesi olan askerî eğitimi bile -
bildiğim kadar- ona sağlamıyor. 

öte yandan, Ermenistan'ın saldırganlığı ve işgalciliği sürdükçe, Ermenistan'a her türlü sev-
kiyatın durdurulmasını önerdim. Hükümet ne yapıyor; Ermenistan'a Türkiye topraklarından 
veya hava sahasından yapılan sevkiyatı, mal sevkiyatını durdurmuyor, sadece -o da son günlerde-
aramakla yetiniyor. Oysa, en azından Türkiye'nin olanakları ölçüsünde bir ekonomik ambar
go uygulayabilirdik. Bunların hiçbiri yapılmadı. 

öte yandan, Dağlık Karabağ olayları başlar başlamaz bir uyarıda bulundum; "Bu saldırı
larla bir bakıma Ermenistan, Türkiye'yi sınıyor; "Nahcivan'a saldırırsam, acaba Türkiye, na
sıl tepki gösterecek? Buna teşhis koymaya çalışıyor. Onun için, Türkiye, Dağlık Karabağ'da..." 
benim biraz önce belirttiğim öneriler çerçevesinde, "... daha etkin önlemler almalı ve caydırıcı 
gücünü ortaya koymalıdır" dedim. Bunlar da umursanmadı ve 4 Şubat günü, yani, bundan 
tam 3,5 ay önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı olarak yaptığım bir konuşma
da da bu konuda Hükümeti uyardım; fakat, onlar da dikkate alınmadı. 

Yine o konuşmamda, ilk kez bu Meclis kürsüsünden -biraz önce tartışmalara konu olan-
16 Mart 1921'de Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan antlaşmanın 3 üncü maddesi
ni hatırlattım. Bu madde, yazılışındaki, üslubundaki özellikler nedeniyle belki değişik yorum
lara neden olabilir; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Ermenistan'ın yapabile
ceği yorumu bizim yapmamızı kabul edemem; buna ne gerek var? (DSP, ANAP, RP ve MÇP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu işleri bilen, bu işlerin uzmanı olan birçok bilim adamı, birçok yazar, bunun Türkiye'ye 
biranlamda garantörlük görevini, işlevini verdiğini bilimsel makalelerle açıklarken, bir. yandan 
Hükümetin Başbakanının, Dışişleri Bakanının, bir yandan koalisyon partilerinden birinin söz
cüsünün buraya çıkıp, "Hayır, bu bize hiçbir hak tanımıyor" diye dünyaya duyuruda bulun
masının anlamı nedir, caydırıcılığı nedir, yararı nedir bunu anlayamıyorum. (DSP, ANAP, RP 
ve MÇP sıralarından alkışlar) . 
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Evet, garantörlükten söz edilmiyor; ama, daha Türkçe bir deyim kullanılıyor; "himaye." 
Orada himaye üçüncü devletlere terk edilemez. Üçüncü devlet nerede? Sırf Azerbaycan söz ko
nusuysa, Nahcivan bir ayrı devlet değil, Azerbaycan'ın özerk bölgesi. Sovyetler Birliği ile Türkiye 
arasında bu anlaşma imzalanıyor ve "Nahcivan'ın koruyuculuğu üçüncü devletlere bırakılamaz" 
deniliyor. 

1921 antlaşmasını Türkiye hangi koşullarda imzalamıştı? Nüfusu 13 milyondu, toprakla
rının büyük bir kısmı işgal altındaydı. Birinci Dünya Savaşından zaferle çıkmış büyük devlet
lerin tümü Türkiye'nin karşısında ve vatan topraklarındaydı. Türkiye topraklarında yoksul, 
perişan bir halk vardı; dış savaş vardı, iç savaş vardı. O koşullar altında Türkiye bu anlaşmayı 
imzalamıştı. Şimdi, 60 milyon nüfuslu güçlü bir Türkiye var; ama, Hükümet, Türkiye'nin 1921 
koşullarında bile üstlendiği bir sorumluluğu üstlenmekte bir takım ters yorumlarla, kelime oyun
larıyla kaçınmaya kalkışıyor. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu davranış, niyet elbette o değildir; ama, Ermenistan'a yeşil ışık 
yakmak değildir de, "Gel Nahcivan'ı da işgal et" demek değildir de nedir? Nitekim, Ermenis
tan bunu yeşil ışık olarak yorumlamış ve Nahcivan'da işgal denemelerini ucun ucun başlatmıştır. 

4 Şubat günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığım gündem dışı konuşmalarda, bu 
olasılığı önlemek üzere, bazı somut önlemlerde, çözüm önerilerinde bulunmuştum. Bunları kısaca 
özetleyeyim. ' 

1. Türkiye, anlaşmalara, özellikle Kars Antlaşmasına dayanan yükümlülüğünü ve bu yü
kümlülüğün bilincinde olduğunu Ermenistan'a ve dünyaya hatırlatsın, 

2. Sınırlarımız boyuna askerî birlik yığsın, 
3. Nahcivan'a yapılacak bir saldırıyı kendine yapılmış sayacağını ilan etsin, ^ 
4. Nahcivan'la Azerbaycan arasında bir koridor açılması zorunluluğunu dünya günde

mine getirsin. 
Bunlardan hangisi Enver Paşacılıktır Sayın Soysal? Bunlardan hangisi savaşçı öneriler

dir? Tam tersine, bunlar, savaşı önlemek için zamanında yapmış olduğum önerilerdi; ama, Türk
iye bu çözüm önerilerinden hiçbirini uygulamayınca, kendisi de Hükümet olarak laf üretmek 
dışında, bir çözüm ortaya atamayınca Ermenistan'ın Cüreti arttı ve Ermenistan, ilk yoklamala
rını Nahcivan'da Hasret Köprüsüne yönelik topçu ateşleriyle başlattı. Orada da, tıpkı Dağlık 
Karabağ'da olduğu gibi, askerî güç arasındaki, silahlar arasındaki dengesizlik belliydi. Belli 
ki, yıllardır Ermenistan kendini savaşa hazırlamıştı; ama, Azerbaycan halkının da, Nahcivan 
halkının da barışçı amaçlardan başka bir amacı yoktu. Bu, silah ve askerî güç arasındaki fark
lılık ortaya çıkınca, Nahcivan'ın yetkili yöneticileri Türkiye'ye imdat çağrıları yollamaya baş
ladılar. Türkiye'den askerî destek istedikleri belli; ama, yine belli ki, Türkiye'yi güç durumda 
bırakmamak için bunu diplomatik dille ifade ediyorlar; ama, "her türlü yardım" diye feryat 
ediyorlar. Onun üzerine yeni bir öneride bulundum ve dedim ki, Nahcivan'dan resmî istek ge
liyorsa -ki, geliyor- daha Ermeni işgali başlamadan veya ufak tefek topçu ateşleri sınırını aş- -
madan, ölçüsünü aşmadan önce, Türkiye, Nahcivan topraklarına bir miktar asker gönderme
lidir. Sayın Demirel bunu da savaşçılık gibi yorumladı. Oysa, tam tersine, eğer Nahcivan'da 
ermeni saldırıları ciddi ölçülere varmadan önce Türkiye oraya birlik gönderirse, bu, savaşa ne
den olmaz, bu, savaşı önler; çünkü, o zaman, Ermenistan kuvvetleri kendi sınırları içine kös 
kös çekilmek zorunluluğunu duyarlar ve savaş daha doğmadan biterdi. Hâlâ da bu bakımdan 
iş işten geçmiş değildir; ama, bir kere, Türkiye'nin pasifliği, etkisizliği karşısında eğer Nah-
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civan büyük ölçüde Ermenistan'ın işgaline girerse ve ondan sonra kamuoyu baskısı altında Türk
iye, Türk Hükümeti askerî müdahale kararım alacak olursa, işte o zaman dünyada kıyamet 
kopabilir. Onun için ben oraya birlik gönderelim diye bu öneriyi bundan birkaç hafta önce 
yaptığımda henüz işgal başlamamıştı. "Gün bugündür, Hükümet bir gün bile bekletmeden 
toplansın, bu konuda karar alsın ve meclisten yetki istesin" diye çağrıda bulundum. Tabiî, umur
sanmadı. 

• \ 

Diyelim ki, Sayın Mümtaz Soysal'ın, Sayın Başbakanın ve Dışişleri Bakanının Moskova 
Antlaşmasıyla ilgili yorumları doğru; ama, bizim herhangi bir dost veya komşu ülkeyle bir gü
venlik antlaşması yapma olanağımız da mı yok? Dediğim gibi, Bulgaristan bizimle güvenlik 
antlaşması imzalamak istiyor, Arnavutluk imzalamak istiyor, Makedonya imzalamak istiyor. 
Bizim, dost bir ülkenin çağrısı üzerine, bir garantörlük hakkımız olmasa bile, o çağrı üzerine, 
o ülkenin topraklarına, onları savaştan esirgeyebilmek için askerî birlik gönderme hakkımız 
da mı yok? Eğer, bu hakkı kullanmak müdahalecilikle, Türkiye'de askerî birlikleri bulunan 
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmiş durumda mıdırlar? Eğer 
bu, işgalcilikse, Türkiye işgal altında mıdır? Almanya topraklarında Amerikan birlikleri, Fransız, 
İngiliz birlikleri, Belçika birlikleri vardır. Bunlar Almanya'ya müdahale mi ediyorlar? Bunlar 
Almanya'yı işg'at mi ediyorlar? Bunlar, dost ülkeler arasında her zaman görülebilecek uygula
malardır. 

Denebilir ki, Nahcivan'da Kızılordu birlikleri var. Biz oraya askerî birlik gönderirsek, Kı-
zılordu ile karşı karşıya geliriz. Eğer, bu sakınca akla geliyorsa, ben de bir şey sormak istiyo
rum. Kızılordunun bugün Nahcivan'da işi nedir, işlevi nedir? Sovyetler Birliği dağılmıştır. Azer
baycan da Rusya ile bazı yeni Cumhuriyetler arasındaki güvenlik işbirliği düzenlemesine katıl
mamıştır. Ermenistan'dan saldırılar başladığı halde, Nahcivan topraklarındaki Kızılordu bir
likleri yerlerinden kıpırdamamaktadırlar. Demek ki, onların da orada bir işlerinin, işlevlerinin 
kalmadığının farkında olduklarına hükmetmek gerekir; ama, bilemediğim nedenlerle Kızılör-
du'nun Nahcivan'daki işlevi ve yetkileri hâlâ sürüyorsa, biraz önce hatırlatıldığı gibi, bizim 
1974'te izlediğimiz tutum izlenebilir. Evvela Rusya'ya, senin orada askerlerin var; aynı zaman
da garantörlük eğer Sovyetler Birliğinden Rusya Federasyonuna intikal ettiyse, öyle kabul edi
yorsan, sen görevini yerine getirecek misin? Getireceksen getir, yoksa biz görevimizi yapacağız 
denemez mi? Bunda hukukî açıdan ne sakınca vardır, düşünemiyorum. 

öte yandan, iki gündenberi beni son derecede kaygılandıran yeni bir gelişme başlamış gö
rünüyor. İran'dan Nahcivan ve Karabağ'ı Azerbaycan'ı korumak için askerî müdahale hazırlı
ğı işaretleri gelmeye başladı. Tabiî, İran bunu, Azerbaycan'ın bağımsızlığına çok önem verdiği 
için yapmıyor; ama, Türkiye'nin pasif durumundan, edilgen durumundan yararlanarak, Azerî 
halkının, Azerbaycan'daki Azerî Türklerinin de hamiliğine oynuyor. Bunun ne sonuçlar doğu
rabileceğini ise, burada dile getirmeyi bile sakıncalı bulurum. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Batı'dan kınayan bildiriler, demeçler geliyor; ama bun

ları, Ermenistan'ın umursadığı yok. Bir yandan da o demeçleri veren, tepkileri gösteren ülke
ler, Türkiye üzerinden uçaklar dolusu malzeme göndermeye devam ediyorlar. 

•Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hersek konusuna gelince -daha önce de belirtmiştim- Bosna-
Hersek'Ie ilgili olarak Türkiye'nin yalnız tarihten gelen değil, bugünkü durumdan da kaynak
lanan özel bir durumu var. Bosna-Hersek'in toplam nüfusu 4 milyon 200 bin, bunun ancak 
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yüzde 42'si veya yüzde 44'ü Müslüman; ama, Türkiye'ye geldiklerinde "biz Türküz" diyen 
Bosnalı Müslümanların sayısı 4 milyonun üstündedir. Yani, ülkemizde, Bosna-Hersek'in top
lam nüfusu kadar Bosna kökenli Türk yaşıyor. Şimdi Sırpların soykırımına uğrayanlar onların 
akrabalarıdır. 

Şimdi biz bu konuyu Avrupa Topluluğuna havale ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, 
"çıkarım yok, ben ilgilenmem" dedi. Avrupa Topluluğuna havale ediyoruz. Avrupa Topluluğu 
ise, Yugoslavya'yı böldüğü yetmezmiş gibi, şimdi de Bosna - Herşek'i bölmeye kalkışıyor; hem 
de nasıl bölmeye kalkışıyor : Bosna-Hersek'teki Müslüman nüfus oranı yüzde 42 veya 44 oldu
ğu halde, Bosna-Hersek topraklarının ancak yüzde 15 veya 20'sini Müslümanlara bıra
kacak bir federal çözümü destekliyor ve buna karşı devlet olarak biz bir tepki bile göster
miyoruz. 

Benim bu konudaki önerim şudur : önümüzdeki ay Çekiç Güç konusu Hükümet tarafın
dan belli ki Meclise getirilecek. Ben ve partim, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına öte
den beri karşıyız; ama, öyle görünüyor ki, hükümet -Hükümeti oluşturan partiler de eskiden, 
muhalefetteyken Çekiç Güç'e kesinlikle karşı oldukları halde- Amerika ve ingiltere'den gelen 
baskılar veya ricalar karşısında Çekiç Güç'ün görev süresinin altı ay daha uzatılmasına Meclis
ten izin isteyecek. Eğer, bu izin istenecekse, hiç değilse bunun karşılığında, Çekiç Güç'ü oluş
turan devletlerden, başta Amerika olmak üzere, bir şeyler istensin. Eğer Türkiye'deki Çekiç 
Güç'ün görev süresi uzatılacaksa; "benzer bir çekiç güç, Türkiye'nin katılımıyla Bosna-Hersek'te 
de kurulmalıdır" desin. (DSP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Öte yandan, Sovyetler Birliği dağıldı, Sovyetler Birliğinde egemen unsur Ruslardı. Sov
yetler Birliği dağıldıktan sonra, bu birliğin eski üyeleri aralarında sık sık bir araya gelip dağıl
madan sonraki ilişkilerini konferanslarla dostça görüşmeye başladılar. Yugoslavya Federasyo
nu da dağıldı; ama, Yugoslavya'da böyle bir gelişme yok. Sırpların, Hırvatların ve Müslü
manların derdi nedir, Arnavutların kaygıları nedir; bunlar hiçbir konferansta topluca ele 
alınmadı. 

İkinci önerim de şudur : Türkiye, süratle, eski Yugoslav Federasyonunu oluşturan ve bu
gün ayrı birer devlet haline gelmiş olan tüm ülkeleri bir an önce-istanbul'da bir konferansa 
çağırmalı ve bu şekilde de Yugoslavya'yı büsbütün karıştırmaktan başka bir işe yaramayan Av
rupa Topluluğunu devre dışında bırakmaya çalışmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Karabağ, Nahcivan ve Bosna-Hersek ile ilgili olarak bundan önce 
yaptığım bütün uyarılarımın haklılığı ortaya çıktı; şimdi bir uyarıda daha bulunuyorum, ne 
kadar acı da olsa. Bu uyarımın yanlış çıkmasını dilerim. 

Ermenistan Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'yi denedi, sınadı cesaret buldu; Nahci
van konusunda sınıyor, cesaret buluyor. Eğer, Nahcivan'ın bir kısmını olsun işgal ederse, on
dan sonra, Ermenistan, Türkiye topraklarını gündeme getirecektir; Kars'ı, Ardahan'ı günde
me getirecektir. Nitekim, bizim Dışişleri Bakanımız, kendisini aradığı vakit, telefona çıkma 
gereğini bile duymayan Ermenistan Cumhurbaşkanı, geçenlerde Kars ve Ardahan ile igili ta
leplerini tekrarlamıştır. 

AZlMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Ona kimsenin gücü yetmez. 
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BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Denebilir ki, onlar bunu gündeme getirsinler, dünya bun
ları ciddiye almaz. Dünya, şimdi, Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye'den ayrılması isteklerini 
nasıl gündeme getirdiyse, onu da gündeme getirir, eğer Türkiye kararlılığını göstermezse. 

Şimdi, biz, savaşı önleyici çözümler önerdikçe, savaşçılık ithamlarıyla karşılaşıyoruz. Sa
yın Başbakan "dünya bize ne der" diyor; bir sayın bakan "Ecevit'in önerileri, kılıç kalkan 
oyununa benziyor" diyor; bir başka bakan "Ecevit Kıbrıs'a müdahale etti de ne oldu?" diyor. 
Bunlar basına geçmiş sözler. Eğer o sayın bakan 1974'te CHP-MSP Hükümeti Kıbrıs'a müda
hale etti de ne oldu, bunları bilmiyorsa, kendisine kısaca hatırlatayım : Kıbrıs Türkleri yok 
olmaktan kurtuldu, özgürlüğe kavuştu; Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlendi; güney kıyıları
mız güvence altına alındı; Yunanistan'da askerî rejim sona erdi, Doğu-Batı çatışması önlendi. 
Kıbrıs sorununun, Türkiye'ye ayakbağı olduğu iddiasını asla kabul etmiyorum. (DSP, ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) Aksine, 1974'ten beri Türkiye, bütün engellemelere karşın dünya
da güçlenmeye devam etmiştir. Onun için, bu konuda da "işte Kıbrıs'a müdahale ettik de, Kıb
rıs'a barış gücünü gönderdik de ne oldu?" yollu soruların böyle bir aşamada, hem de bir Ba
kanlar Kurulu üyesi tarafından gündeme getirilmesi çok acı. O sayın bakanı, New York'taki 
Türk yürüyüşünde de gördük. Türkiye'nin hakları New York sokaklarında yürümekle korun
maz, bu gibi konularda, zamanı geldiğinde cesaretli kararlar almakla korunur. (DSP, ANAP, 
RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

1974 yılında Kıbrıs için başkalarını imdada çağırsaydık, kim gelirdi; Amerika gelir miydi, 
ingiltere gelir miydi, Avrupa Topluluğu gelir miydi, geldi mi? Onun için, kendi kendimizi aU 
datmayalım. 

Kaldı ki, benim önerilerimle oluşabilecek durumlardan hiçbirisi -Kıbrıs'ta olduğu gibi-
savaş gerektirecek öneriler değil, aksine, savaşı önleyebilecek önerilerdir, öte yandan, biraz önce 
bu kürsüden diğer partiler adına Hükümete yapılan önerileri ben de tekrarlıyorum. Nasıl biz, 
1974'te Kıbrıs Barış Harekatından önce, Mecliste temsil edilen bütün partilerin genel başkan
larını çağırıp onlarla konuları uzun uzadı ya ve bütün açıklığıyla görüştüysek, eğer şimdi şef
faflık dönemindeysek, demokrasinin bir gereği olarak, Hükümet, aynı yöntemi uygulamalıdır, 
aynı zamanda Büyük Millet Meclisinin huzuruna da süratle bu konuları, özel bir gündem mad
desi olarak getirmelidir ve gereğinde kullanılmak üzere, Nahcivan'a asker gönderme yetkisini 
de Büyük Millet Meclisinden istemelidir. . ; 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Cevap vermek, üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; konu çok konuşulduğu için fazla zamanınızı almayacağım; ancak Sayın Ecevit'in konuş
masından sonra bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. 

Sayın Ecevit, bugün Mecliste, başka zaman da basında "Türkiye, arabuluculuğu İran'a 
kaptırdı" diye eleştiri yapmaktadır. Değerli arkadaşlarım, arabuluculuk taraflann kabulüne 
bağlıdır. Yani, iki ülke arasında siz kendi kendinizi arabulucu yapamazsınız. Türkiye, ben ara
bulucuyum demekle arabulucu olamaz; iki taraf isterse arabulucu olunabilir. 
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Sayın Ecevit'in İran'la ilgili söylediklerine katılıyorum; ama bir konuyu da burada hatır
latmak istiyorum, tran, tüm devletlerden önce Ermenistan'ı tanıyıp, diplomatik ilişki kurup, 
Ermenistan'a büyükelçi göndermiştir. O nedenle Ermenistan, iran'ın arabuluculuğunu kabul 
etmektedir. Ermenistan, Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul etmediği için Hükümet bu konu
da neden eleştiriliyor? Yani, kendi kendimize ortaya çıkıp "arabulucu olacağım" demekle ara
bulucu olunur mu? (SHP sıralarından alkışlar) 

Kaldı ki, istanbul'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik işbirliği toplantısında, daha olay
ların başında iki ülkenin yetkililerine şunu söyledim : Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'la 
iyi komşuluk içerisinde olmayı ister. Eğer iki taraf isterse, Türkiye her aşamada arabuluculuk 
yapmaya hazırdır diye ifade ettim ve basına da bu konuda açıklamada bulundum; ama, Erme
nistan'ın kabul etmeyeceği bir arabuluculukla Türkiye ile Azerbaycan bir araya gelip, kendi 
kendilerine konuşarak, arabuluculuk görevini herhalde yerine getiremezdi. Onun için, Sayın 
Ecevit'in, Azerbaycan ve Ermenistan'a yönelik söylediklerine katılıyorum, "Bu konuda neden 
Hükümet arabuluculuğu kaptırdı?" görüşüne kesinlikle katılmıyorum; çünkü, Ermenistan'ın, 
Türkiye'yi arabulucu kabul etme gibi bir niyeti yok. Türkiye de kendi başına herhalde böyle 
bir arabuluculuğu yüklenemezdi. 

Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan, çok sıkıntılı, çok ciddî bazı iç sorunlar yaşıyor. Onları 
burada anlatarak, bu konuya olumsuz katkı yapmak istemiyorum; ama, şunu da belirtmek 
istiyorum : Azerbaycan'a her gidişimde tamamen farklı yöneticilerle karşılaştım. Beş gün ara 
ile iki defa arka arkaya gittiğim zaman dahi, karşımda aynı yöneticileri bulamadım. Azer
baycan'ın böyle sıkıntılı bir dönemde, iç sorunlarla karşı karşıya gelmesi, gerçekten büyük 
üzüntü kaynağıdır. Onun için, böyle bir güçlüğün olduğunu da Yüce Meclisin kabul etmesi, 
gerekir. 

Şu sırada, şunu açıklıkla söyleyeyim : Bütün bunlara karşın, bu aşamada söyleyebilece
ğim; Azerbaycan yöneticilerinin istedikleri her şey yapılmıştır; bunu da Yüce Meclisin huzu
runda açıklıkla belirtmek istiyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Onun için, Azerbaycan'ın bu güçlüğünü dikkate alınmaksızın; Azerbaycan'da istikrarlı, 
konularına hâkim, konularını yürüten bir yönetim olmadığını ve Azerbaycan'ın özellikle ba
ğımsızlık döneminde içine girdiği sıkıntıları, iç sıkıntılarını unutarak, bunlarla işbirliği yapabi
leceğimiz veya her türlü çalışmayı yapabileceğimiz hususu gündeme getirilebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım bizim dileğimiz, Azerbaycan'ın halk desteğini arkasına alan demok
ratik süreci bir an önce sonuçlandırması ve böylece halkın desteğine sahip bir yönetimin bir 
an önce Azerbaycan'da işbaşına gelmesidir. Biz bunu destekliyoruz. Azerbaycan'daki bu du
rum, gerçekten, Karabağ'ı da, Ermenilerle olan bütün ilişkileri de çok açık bir şekilde ve olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu aşamada, kardeş Azerbaycan'ın iç sorunlarına daha fazla girmek is
temiyorum; ama, değinildiği için bu kadarını belirtmeyi görev bildim. 

Sayın Ecevit, konuşmasında, "her türlü sevkiyatı durdurmak gerekir" dedi. Değerli arka
daşlarım, yine bilindiği gibi, uluslararası bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, başka ülkelerin 
de katkısıyla, bütün yeni cumhuriyetlere insanî yardım gönderilmesi kararı verildi, insanî yar
dım gönderilecek ülkeler arasında, yeni bağımsızlığına kavuşan Ermenistan da söz konusu. Bu 
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nedenle, Türkiye, kontrol etme hakkını saklı tutmak koşuluyla, yine bü program çerçevesinde, 
Ermenistan'a giden insanî yardımlara da izin vermektedir. Son uçak indirimi olayında olduğu 
gibi, "Daha önce ısmarlanmış tıbbî cihaz, hastane malzemesi" diye İngiltere'den gönderilen 
bir uçak olduğu bildirildi; fakat, tabiî, böyle çok genel bir ifade kullanıldığı için, uçak istan
bul'da indirildi ve içindeki mallar tek tek kontrol edilerek, ancak o koşulla ve o durumda izin 
verildi, o nedenle, Türkiye, bütün Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerine giderek olan insanî 
yardımlara hava sahasını açacağını, o dönemin ta başlangıcında söyledi. Dediğim gibi, onun 
dışındakilere kesinlikle kontrol edilmeden izin verilmemektedir. 

Hiçbir Hükümet yetkilisi "Moskova Antlaşması, Kars Antlaşması hiçbir hak tanımıyor, 
bunun hiçbir yükümlülüğü yoktur" şeklinde bir ifade kullanmamıştır. Burada söylenen şu
dur : Bazı arkadaşlarımız, Moskova Antlaşmasının doğrudan doğruya Kıbrıs'a benzer bir mü
dahale hakkı verdiğini yorum olarak söyleyince; biz de "antlaşmadan, böyle bir yorumun 
çıkmadığını" belirttik ve "Ama, böyle bir yorum yapılabilir, buna da saygı duyarız" dedik. 
Yani, hiçbir zaman, Hükümetçe "böyle bir antlaşma Türkiye'ye hiçbir hak vermiyor" denme
di. Burada, antlaşmanın neyi kapsadığı açıklıkla ortaya kondu. Antlaşma zorla değiştirilirse, 
ona karşı başka bir zor kullanma da gündeme gelebilir; bu da elbette ki, saygıdeğer bir görüş
tür. Bunun aksini de söyleyenler var, öyle olduğunu söyleyenler de var; ama, hiçbir zaman, 
Hükümet, "bu antlaşma beni ilgilendirmiyor, ben bu antlaşmayı tanımıyorum, bana hak 
vermiyor" şeklinde bir ifade kullanmamıştır. Hükümet, sorumluluğunu üstleniyor; Hükümet, 
yükümlülüğünün de sorumluluğunun da bilincindedir, bilmektedir. Bunların da gereğini yap
maktadır. 

Sayın Ecevit'in -daha önce de belirtmişlerdi; bir siyasî çözüm olarak bugün de burada dile 
getirdiler; Karabağ sorununun çözümü için daha önce basında da çok saygıdeğer bir görüş 
olarak yer aldı- Ermenistan'la Karabağ arasında bir koridora karşılık Nahcivan'la Azerbaycan 
arasında bir koridorla, bu konuya (Karabağ konusuna) kalıcı bir çözüm getirilebileceği şeklin
de bir önerisi oldu. Ben bu önerilerini saygıyla karşılıyorum. E ğer Mink Barış Konferansı top
lanabilirse, konuya sürekli bir çözüm getirecek olan önerilerden, seçeneklerden bir tanesinin 
de bu olması gerektiğine ben de inanıyorum. Bunların üzerinde mutlaka durmak lazım; ama, 
bunun zor kullanılarak, silah kullanılarak elde edilmesi mümkün değildir. Böyle yapıldığı za
man, bunun hiçbir şekilde kabul edilmesi olanağı yoktur. 

Bugün Bağımsız Devletler Topluluğunun hepsinde Kızılordu var. Yani, sadece Nahcivan'-
da değil, bütün cumhuriyetlerde Kızılordu var. Kızılordunun geleceğinin ne olacağı tartışılıyor. 
Taşkent'te yapılan son toplantıda altı cumhuriyet ortak bir güç oluşturmayı, ortak bir güce 
katılmayı kabul ettiler, diğerleri bunu kabul etmedi. Bu önemli bir sorun; ama, bugün, fiilen, 
bütün cumhuriyetlerde -Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da- Kızılordu tüm gücüyle, 
etkinliğiyle varlığıyla durmaktadır henüz. Bu, önümüzdeki dönemde çözülmesi gereken önemli 
bir sorun. 

Tabiî, Türkiye, Bosna-Hersek konusunu kimseye havale etmiş değil. Türkiye o konuda elin
den gelentüm çabayı gerçekten gösteriyor, göstermeye de devam edecektir. 

Ben, Ermenistan Devlet Başkanını bir defa telefonla aradım ve konuşma olanağını bul
dum; onun dışında aramadım. Bu nedenle, telefonla arayıp da... 
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BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) — Düzeltiyorum efendim, Sayın Erdal tnönü olacak. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben bir defa aradım ve o zaman 

da görüşme olanağını buldum, ikinci bir aramam olmadı, Sayın Ecevit de yerinden düzeltiyor
lar. Benim ikinci defa arayarak, görüşme olanağım sağlanmadı diye bir durum söz konusu de
ğil. Bir defa aradım ve uzun bir görüşme yapma olanağını buldum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye, bu yeni dönemde, özellikle dünyadaki gergin
liklerin, çatışmalarında, bölgedeki istikrarsızlıkların odak noktası haline gelmiştir ve gerçek
ten, Türkiye'nin, sorumluluğuyla birlikte, görevi de artmıştır, önemi de artmıştır. Hepimiz, hep 
birlikte bir araya gelerek bütün bunları konuşarak, bu konunun Türkiye'nin yararına ve çıkarı
na en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli tüm çabalan'göstermeye kararlıyız. Elbette ki, 
gerektiğinde bu konulan daha ayrıntılı biçimde Parlamentoda da siyasî partilerle de görüşme 
olanağının bulunacağına inanıyorum; fakat, Hükümet olarak şunu belirtmeye çalışayım : Gün
dem dışı şeklinde oldu; ama, aşağı yukarı üç saattir görüşüyoruz. Her seferinde, her dış politi
ka konusu görüşüldüğünde böyle bir yolla da, böyle bir olanakla da olsa, tüm yönleriyle tar
tışmayı bir görev haline getirdim; bunu bugüne kadar defalarca yaptım, her olaydan sonra Hü
kümet adına bunu yapmaya çalıştım, bundan sonra da diğer olanaklarla birlikte, yani siyasî 
partilere bilgi verme, beraber olma, Parlamentoda ayrıca görüşmeyle birlikte, bütün bu görüş
meleri, gelişmeleri tüm açıklığıyla Yüce Meclise bildirmeyi görev biliyorum. 

Ben, demokraside, eleştiriler de olsa, ayrı da düşünsek, Parlamento görüşmelerinin ve Par
lamento desteğinin politikaya, politikamıza güç katacağına inanıyorum, burada yapılan aksi 
görüş ve eleştirilerin de dış politikaya güç katacağına inanıyorum; bu nedenle de, bütün arka
daşlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gokalp'm, Türk çiftçisinin içinde bulunduğu sıkıntılara ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Koyişkri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — Yakında ilan edilecek hububat fiyatları hakkında gündem dışı konuşmak 
üzere, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sinirlerin gergin ol
duğu şu ortamda, dışta cereyan eden elektirikli havayı içi politikaya yansıtmak isteyen bazı ar
kadaşlarıma şunu söylemek istiyorum : Savaş savaştır; savaş bir cinayettir; ancak, toprakları
mıza herhangi bir müdahale olduğunda, savaş o zaman meşrudur... Nasıl ki, Türk Halkı 1974'te 
birlik halinde Meclisten Kıbrıs'a bir müdahale hakkını aldıysa, Türkiye'nin Edirnesinden Hak-
kârisine kadar en ufak bir yerinde bir tehlike zuhur ettiğinde, yine bu Meclis gerekli dersi ver
meye hazırdır. Demagojiden, ne Türk Halkına ne de ülkemize fayda gelecğine inanmıyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok yakında ilan edilmesi gereken hububat destekle
me fiyatları konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu konuda söz verdiği için, 
Sayın Başkana teşekkür ediyor ve Yüce Meclisin kıymetli üyelerini saygılarımla selamlı
yorum. 

Bugün, Türk Çiftçisi oldukça sıkıntılı günler yaşamaktadır. Bu konuda sorumlu, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin ortak olduğu Koalisyon Hükümeti değildir. Asıl 
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sorumlu, Türk Halkını, özellikle tanm, ücret ve maaşla geçinen insanlarımıza hayatı zehir eden, 
geçmiş on yılı idare eden geçmiş hükümetlerdir. 

/ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980-1990 yıllan arasında millî gelirin dağılımının bo
zulduğunun rakamlarla izahı şöyle olmuştur : 1980 yılında tarıma millî gelirin yüzde 23'ü, üc
ret ve maaşlıya yüzde 27'si, faiz, kâr ve rantla geçinen kesimlere ise yüzde 50'si aktarılmıştır. 
1984 yılında, tarıma yüzde 20, Ücretli ve maaşlıya yüzde 25, faiz, kâr ve rantla uğraşan kesime 
yüzde 55'i aktarılmıştır. 1988'de tarım kesimine millî gelirin yüzde 18'i, ücretli ve maaşlıya yüzde 
18, faiz, kâr ve rant kesimine ise yüzde 66'sı aktarılmıştır. 1990 yılında ise, tarıma yüzde 15'i, 
ücretli ve maaşlıya yüzde 14'ü, faiz, kâr ve rantla geçinen kesime de millî gelirin yüzde 71'i 
ayrılmıştır. 

Görülüyor ki, son on yılda, tarım, ücretli ve maaşlı kesimin millî gelirden aldığı pay sü
rekli ve kademeli olarak azalmış; ilk kez, ücretli ve maaşlı kesimin millî gelirden aldığı pay, 
tarım kesiminin altına düşmüştür. Buna rağmen, faiz, kâr ve rantla uğraşan kesimler,gelirlerini 
neredeyse ikiye katlayarak, millî gelirden aldıkları paylarını yüzde 71-72'lere çıkarmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımla uğraşan insanlarımız, açlığa, yokluğa ve fuka
ralığa itilmiştir. Uygulanan ekonomik politikalar gökten zembille inmemiştir. Geçmiş hükü
metlerin, özellikle ANAP'ın, bilerek ve isteyerek uyguladığı ekonomik politikaların sonucu, 
tarım kesimi sıkıntı içine düşürülmüştür. 

1991 yılında bilançolarını açıklayan 15 banka, toplam 3 trilyon 686 milyar 513 milyon lira 
kâr elde etmiştir; ama, Türkiye'de, ne tarımla uğraşan kesim,ne de hayvancılıkla uğraşan ke
sim, bir türlü, zarar etmekten kurtulup kâra geçememiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Çiftçisi neden bu hallere düştü? Neden kapısına 
haciz gelmektedir? Çiftçilerimizin amaç ve gayesi, fazla mal üretmek ve bunu iç piyasaya sun
mak; fazlasını da ihraç ederek millî ekonomiye katkıda bulunmaktır. 1980'li yıllarda tanm sektörü 
dünyada eşi görülmemiş bir şekilde, serbest piyasa koşullarına terk edilmiştir. Tarımsal kredi
lerin faizleri yükseltilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca verilen kredilerin faizi 
1980'de yüzde 20-22'Ierde iken, 1990 yılında yüzde 43 Yüzde 55'ler düzeyine ulaşmıştır. Taban 
fiyatlarındaki artış, girdi fiyatlarının gerisinde kalmıştır. 1980-1990 döneminde, tarım ürünle
rinin fiyatları 41 kat artarken, girdi fiyatlarındaki artış 61 kata ulaşmıştır. 

1980'li ve daha önceki yıllarda, buğday, motorin, ve gübre fiyatları aşağı yukarı birbirine 
eşit giderken, bugün motorinin fiyatı buğdayın fiyatını üç veya dört katlarken, gübrenin fiyatı 
da buğday fiyatının çok üzerindedir. 

Avrupa Topluluğunda, en liberal ülkelerde ve diğer ülkelerde, tarım devlet tarafından des
teklenirken, Türkiye'de geçmişte bunun tersi yapılmıştır. Geçmişte ilan edilen taban fiyatlar 
yetersiz kalmış ve peşin ödenmemiştir. Hububat alımlarında sınırlamalar getirilmiştir. Bu ne
denlerden dolayı, Türk Çiftçisi.her geçen sene ve her geçen gün yoksulluğa ve fukaralığa itilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çiftçilerimizi, içine düştüğü bu sıkıntıdan kurtarmak, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin ortaklaşa kurduğu koalisyon Hükümeti
nin ve bu Meclisin ulusal bir görevi olmalıdır; Sayın Başbakan Demirel'in deyimiyle, gadre uğ
rayan bu tarım kesimini kurtarmak hepimizin boynunun borcu olmalıdır. Bunun için, her şey
den önce, Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine Olan Bir kısım Borç Faizlerinin Silinmesine dair 3782 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilerek yeni bir düzenlemenin yapılması zorunlu hale gelmiştir. 
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Çiftçiilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının 10 milyona kadar olan kısmının faizlerinin tümünün silinmesi, buna ilave olarak 
da 10 milyon liranın üzerindeki borç miktarlarından da 10 milyon liraya kadar olanının faizle
rinin silinmesi sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu sene ilan edilecek taban fiyatları çiftçimizin yüzü
nü güldürmelidir, ilan edilecek taban fiyatları mutlaka peşin verilmelidir; bu fiyatlar bölgelere 
göre iyi bir şekilde tespit edilmelidir; ortalama hububat fiyatları kilogram olarak 1 600-2 000 
lira arasında olmalıdır. Böylece tarımla uğraşan kesim, köy ve kasabalarında kalarak, yerini, 
yurdunu terketmeden ve kimseye muhtaç olmadan, onuruyla yaşamını sürdürmelidir. Halkı
mızın ve çiftçimizin yaklaşık 25 milyon insanımızı ilgilendiren bu konuda, Hükümetimize gü
venmektedir ve bu fiyatları beklemektedir. Bu sene, bu konuda bazı çevrelerce 20 trilyon Türk 
Lirasına ihtiyaç olduğu söylenmektedir, aslında bu bir yanılgıdır. Toprak Mahsulleri Ofisince, 
1991 yılında buğday olarak 4 milyon 552 bin ton, arpa olarak 1 milyon 114 bin ton, mısır ola
rak 187 bin ton, nohut olarak 53 bin ton, mercimek olarak 2 400 ton, çavdar olarak 17 bin 
ton, yulaf olarak 11 bin ton ve çeltik olarak 3 500 ton olarak alım yapılmıştır. 

Netice olarak, toplam 5 milyon 941 bin ton alım yapılmış ve karşılığında üreticiye 4 tril
yon 362 milyar 048 milyon lira ödeme yapılmıştır. Eğer, 1992 yılında üretimin aynı şekilde ce
reyan ettiğini düşünürsek, fiyatlardaki yaklaşık yüzde 100'Iük bir artışla, Türk çiftçisine, 8-10 
trilyon lira bir paranın Toprak Mahsulleri Ofisince ödenmesi gerekmektedir. Bu fiyatı, Hükü
metimizden, halkımız ve çiftçimiz beklemektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'ye söz veriyorum. 
Buyurun efendim. , 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarım; değerli arkadaşımız Sayın Coşkun Gökalp'e, gerçekten, bugün
lerde Türkiye'nin gündeminde, hem de yakın gündeminde olması gereken bir konuya değinmiş 
ve dolayısıyla da bize birtakım açıklamaları, birtakım izahatı Yüce Meclisin huzuruna getire
bilme imkânını sağlamış olmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. 

Saatlerdir burada Azerbaycan'dan Karabağ'a, New York sokaklarından bilmem nereye kadar 
uzanan güzel sözlerin arkasından, neticede, Coşkun Gökalp arkadaşımızın beyanıyla, ayakla
rımızın suya ermesi gerektiğine ben de işaret etmek istiyorum. Burada bir muhalefet partisi 
olması gerekirdi, yarın öbürgün 20 milyon insanın hayatını yakından ilgilendiren, onların bu
gün içerisinde bulundukları durumu da gene yakından ilgilendiren onların bugün içerisinde 
bulundukları durumu da gene yakından ilgilendiren konuyu da, değerli arkadaşlarımızın, Azer
baycan'a kadar uzanan çok güzel sözlerinin arkasından, takip etmeleri gerekdi. Burada koalis
yonun iki tane partisi var, birimiz muhafelet, birimiz iktidar olarak çıkıp konuşuyoruz; bura
da değerli arkadaşlarımızın da görüşlerini belirtmelerini, bizim de bunları dinlememizi arzu 
ederdik. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Gündem dışı konuşmada öyle bir imkân yok Sayın 
Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Tabiî Şimdi, 
yarın öbürgün alıma başlayacağız. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz dinliyoruz sizi efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN* CEVHERİ (Devamla) — Tabiî tabiî, 

ben de onu arz etmek istiyorum Sayın Kalemli. Azerbaycan'ı alalım, Karabağ'ı da alalım, gü
zel; ama biraz da şu çiftçinin malını nasıl alacağımızı konuşalım; 1 trilyon 271 milyar lira ola
rak bize devredilen borcu, altı ay sonra ödediğimiz zaman, onun, her yüz lirasının 35 lirasının 
sizin tarafınızdan alınmış olduğunu söylemek benim görevim, benim boynumun borcu. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakanım, sizi saygıyla dinliyoruz efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ben de say

gıyla arz ediyorum efendim... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Sizi, zatı âlinizi dinliyoruz efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Ka

lemli, ben de şunu size ve değerli arkadaşlarıma saygıyla arz ediyorum, haziranda, temmuzda 
alınacağı, alındığı zaman ödeneceği ilan edilen paralar Ödenmeden gidildi... 

MUSTAFA,KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakan, burada bir münakaşa imkânımız yok, 
siz diyorsunuz ki, "onlar da konuşsaydı..." Böyle bir imkân yok efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bu paralar 
o nedenle de beş-altı ay sonra ödenebildi. Burada değerli Anamuhalefet Liderimizin ifade et
tikleri, "yüzde 68 değil, yüzde 70'tir" dediği enflasyona göre o altı ay içerisinde, köylüye bi
zim ödediğimiz 1 trilyon 271 milyar liranın her 100 lirasından 35 lirası sizin tarafınızdan ket-
medildi, alındı; onu söylemek istiyorum. ; 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Söyleyin efendim, bir mâni hal yok!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Tabiî, zama

nında ödemediniz; beş ay sonra, altı ay sonra biz ödedik ve değerli arkadaşımın, durumundan 
yakındığı o adamın her 100 lirasından 35 lirası gitti. Gitti mi?.. Yüzde 68 enflasyon ne demektir?.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakanım bir münakaşa açıyorsa bize de söz 
verin, biz de cevabını verelim Sayın Başkanım. -

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... Durumu anlatıyor; cevap veriyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, arkadaşımız dedi ki, "yüzde 30'lardan yüzde 15'Iere indi..." 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, bana değil, benim Grubuma değil... Arkada

şımızın konuşmasına cevap veriyorlar, ben de saygıyla dinliyorum efendim. 
BAŞKAN — Konuşmasına cevap veriyor... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Arkadaşımı

zın sorusuna cevap veriyorum... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Saptırmadan verin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Arkadaşı

mız "Türk köylüsü niye bu hale geldi?" diyor; ben de onu anlatıyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Onun cevabını verin biz dinleriz; cevabını da veririz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — "Peşin 

ödenecektir" denilmiş; üstelik, "şu kadar da fark vereceğiz" denilmiş; seçime giderken bir 
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kararname imzalanmış "kilo başına buğdaya 70 lira, arpaya 40 lira, mısıra 60 lira fark öden
memiş; seçimden sonra, hükümet devredilinceye kadar da ödenmemiş ve bunun toplamı da 
475 milyar lira tutuyordu... Yani, hiç olmazsa, bunu söyleme hakkımız olmamalı mıdır? Bu
nun, geçmişle, gelecekle ilgisi yok; ama, bu budur... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakanım, söyleyin efendim; size mani olan bir 
şey yok; siz, bir arkadaşımızın konuşmasına cevap veriyorsunuz... 

BAŞKAN — Söylüyor efendim... Müdahale etmeyin, söylüyor... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ben de ona 

cevap veriyorum Sayın Kalemli, ona cevap veriyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ben müdahale etmiyorum ki... Bana değil, oraya 

söyleyin... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Şunu söyle

mek istiyorum : Toprak Mahsulleri Ofisi, peşin ödemeyle alacaktır; o zaman, bu rakamlara 
herkesin ve sizin de dikkat etmenizi rica ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisinin bugünkü borcu 
13 trilyon 700 milyar liradır. Bunun senelik faizi 7 - 8 trilyonu bulur, günlük faizi 24 milyar, 
bir saatte ödediği faiz de 1 milyar liradır. Yani, bugün toplantıya 15.00'te başladık, şu anda 
saat: 18.00, bu arada 3 milyar, her saat başı da 1 milyar lira borcu artmaktadır. Toprak Mah
sulleri Ofisinin. Bu tablonun içerisinden biz peşin ödeyeceğiz; onu söylemek istiyorum. Nite
kim, elimizde mevcut bulunan buğday ve arpadan, geçtiğimiz günlerde, uluslararası bir ihale 
açmak suretiyle, 1 milyon 215 bin ton buğday satışı yapılmış ve bunun karşılığında da 122 mil
yon dolar sağlanmak suretiyle, hiç olmazsa, Toprak Mahsulleri Ofisinin yaklaşık bir aylık alım 
imkânı sağlanmış olmaktadır. 

Değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, muhalefeti de iktidarı da kendimiz yapıyoruz; mo
nolog ya da diyalog, ne sayarsanız sayın, karşılıklı, birimiz söylüyoruz birimiz de cevaplıyoruz; 
ama, tablo da bu... 

Şimdi, niçin bu hale geldi derseniz, tarımın millî gelirden aldığı payın yüzde 30'Iardan 
yüzde 15'lere indiği bir vakıa olduğuna göre -burada kaçıncı defadır tekrar etmek mecburiye
tinde kaldığım için ben de üzgünüm- dünyanın en ileri memleketlerinden olan Almanya, İngil
tere, Fransa buğday rekoltesi itibariyle bizim 3 mislimizdeler; bizim 200 kilo aldığımız buğday
da, Fransa 540 kilo alıyor. 

Buna rağmen, Almanya, kendi iç fiyatlarının üçte biri, hatta dörtte biriyle bize mal ihraç 
ediyor ve biz onların karşısında kendi üreticimizi korumak için uğraşıyoruz. Bugün, Türkiye'
de 29 tane et kombinasından -üçüncü, dördüncü defadır tekrar etmek zorunda kalıyorum- 19 
tanesi kapalı; 85 milyon baş hayvanı olan Türkiye'de kombinalar kapalı; 85 milyon baş hayva
nı olan Türkiye'de süt fabrikaları kapalı ve arkadaşımın söylediği gibi, millî gelirden aldığı pay 
yüzde 30'dan yüzde 15'lere inmiş. Biz bunları korumak için, bütün dünyanın, Almanya'nın, 
Fransa'nın, Amerika'nın, AT ülkelerinin kendi üye ülkelerine yaptığı, fark giderici vergi koy
maya mecbursunuz şeklindeki uygulamasıyla yaptığı himayeyi, korumayı yapmaya kalktığımız 
zaman, fon kararnamesi birbuçuk ay Köşkte sallandı durdu; sallanırken peş peşe beyanatlar 
verildi ve Türkiye'ye bir ay içerisinde, geçen senenin bir senesine tekabül edecek kadar hayvan 
girdi... Kombinalar niye kapalı?!. 

"Yaptığımı bozdurtmam" diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, "bozduğunuzu yapmaya ça
lışırken, hiç olmazsa, bizim tedbirlerimizin önüne çıkmayın" demek de bizim hakkımızdır. 
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Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
4. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil liınç'un, son yularda hayvancılığın ihmal edildiğine ve 

besicilerin içinde bulundukları sıkıntılara Hiskin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin cevabt 

BAŞKAN — Hayvancılıkla ilgili olarak, Elazığ Milletvekili Sayın Cemil Hınç, gündem 
dışı konuşacaktır. 

Buyurun efendim. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) -— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
insanımızın büyük bir kısmının geçim kaynağı hayvancılıktır Ülke kalkınmasında da hay

vancılığın yeri inkâr edilemez ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tek geçim kaynağıdır deni
lebilir. 1970'li yıllarda, kısmen de olsa, hükümetler bu sektöre önem atfetmiş; ancak, 1980'li 
yıllardan şimdiye kadar, tamamen ihmal edilmiş, kendi kaderine terk edilmişlerdir. \ 

Mera hayvancılığı çok büyük ihmale uğramış, bölgenin büyük bir kısmında terk edilmiş
tir. Hele yaz aylarında yaylalara çıkmak zorunda olan yetiştiriciler, çıkacak yayla bulmakta 
güçlük çekiyor, bulanlar da çok fahiş fiyatlara bulabiliyor, bazı yaylalar da, güvenlik gerekçe
siyle yasaklanınca, yetiştirici ne yapacağını bilemez hale geliyor. 

Yaylaların bulunduğu bazı il özel idareleri, buraları kendi ilinden olanlara tahsis ediyor, 
il dışından olan yetiştiricilerin ihaleye girmelerine bile müsaade edilmiyor. Bu, son derece hak
sız olan, adil olmayan uygulamaya ilgililerin hemen müdahale etmeleri şarttır. Yetiştirici, zaten 
zor şartlarda, başka bir geçim şekli bulamadığı için bu mesleği devam ettirme çabası içindedir. 
Sayın Hükümet bunların sorunlarıyla ilgilenmediği takdirde, zaten tükenmeye yüz tutmuş bu 
geçim şekli tamamen terk edilecek ve ülkemiz çok önemli bir gelir kaynağından mahrum bıra
kılacak, işsizler ordusuna biraz daha işsiz eklenecektir. 

Bu söylediklerimi somut bir örnekle Sayın Hükümetin ve siz sayın milletvekillerinin tak
dirlerine arz etmek istiyorum : 1970'li yıllarda Karakoçan'm Bulgurcuk Köyünde 40 bin civa
rında koyun beslenirdi, bugün aynı köyde ancak 10 bin civarında koyun yetiştirilmektedir; nü
fus da bir kat artmış durumdadır. Peki, diyeceksiniz ki, bunlar bu mesleği bıraktıktan sonra 
ne yapıyor; yaptıkları şudur : Avrupa ülkelerine gitmek için vize uygulanır; ancak, giden 16 
yaşından küçük ise vize istemez, pasaport dairesinden alacağı bir seyahat belgesiyle Almanya'
ya veya Avrupa'nın bir başka ülkesine çok rahat giriş yapabilir. Buralara giden çocuklar da, 
eğer bir yakınları yoksa, küçük yaşlarda kötü kimselerin tuzağına düşerler, hayatlarının baha
rında mahvolur giderler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yetiştirici böyle de, acaba besici rahat mıdır? Birkaç 
örnekle de besicilerin durumunu Sayın Hükümete ve Meclisin değerli üyelerine, belki dikkate 
alınır diye arz etmek istiyorum. 

1.9.1991 tarihinde 1 kilogram et 18 770 lirayken -Et ve Balık Kurumu fiyatlarını söylüyo
rum, bu fiyata böbrek ve gövde yağları dahildir-1 torba yem 29 500 liraydı. 20.5.1992 tarihinde 
yani bugün, 1 kilogram et 22 311 lira, 1 torba yem ise 62 bin liradır. Hem de bu fiyat, hayvanın 
gövde ve böbrek yağları çıktıktan sonraki fiyattır. Bir besi sığırında, aşağı yukarı, 15 kilogram 
yağ vardır. Hele koyunlarda gövde ve kuyruk yağı çıktıktan sonra geride bir şeyin kalmadığı ma
lumunuzdur. 35 kilogram gelen bir koyunun, sadece kuyruk ağırlığı aşağı yukarı 7 kilogramdır. 
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Gerçi, Hükümet tarafından, sığıra 1 505 lira, koyuna ise 4 500 lira prim olarak ödeniyor. An
cak bunun, yağın çıkarılmasıyla doğan kaybı karşılaması mümkün değildir. 

1,6.1991 tarihinden beri Et ve Balık Kurumunca kesilen her hayvana kilo başına ödenmesi 
gereken 400 liralık teşvik primi hâlâ ödenmemiştir. Sayın Bakanın, bununla yakından ilgilene
ceğine ve ödemelerin hemen yapılması için emir vereceğine inanıyorum. Zaten enflasyon karşı
sında eriyen bu paralan ödemelerinin daha fazla geciktirilmesi büyük haksızlık olur. Besici
nin, hayvanları kesilirken alacağı paranın yüzde 2'si stopaj olarak Et ve Balık Kurumunca ke
silir. ve bu paralar vergilerine veya diğer alacaklarına da mahsup edilmez. Zaten vergi mükelle
fi olan besicilerden bu paraların kesilmesi büyük haksızlıktır. Ya stopajların kesilmesine son 
verilmeli veya vergilerine mahsup edilmelidir. 

Şu anda besicinin en büyük problemlerinden biri de kesimdir. Elazığ Et ve Balık Kombinasın
da 1.5 aydan beri bir uygulama vardır; yani. 1-1.5 ay öncesine kadar günde 200 büyük baş hay
van kesilirken, şimdi bu sayı -bir hafta öncesine kadar- günde 15-20 büyükbaş hayvana düş
müştür. Besicinin, yetişmiş, kesime hazır hayvanları elinde kalmış, bu nedenle, besici büyük 
sıkıntılara maruz kalmıştır. Halbuki, kurum, aylar öncesinden, hayvan kesimlerini sıraya koy
muş, besici de hayvanının ne zaman kesileceğini bildiği için, ödemelerini ona göre ayarlamıştı. 

Kurumun bu son tutumu,, besiciyi çok zor durumda bırakmıştır. Besici bu durumdayken, 
kendi etimizi tüketemez, kendi yetiştiricimizi rahatlatamazken, şahsen, et ithalinin sebebini an
lamakta güçlük çekiyorum. 

Şimdiye kadar kesilen hayvanların paraları yüzde 25 peşin, geriye kalanı ise 21 gün vadey
le ödeniyordu. Bugün ise yüzde 10 peşin, geriye kalanı 1 ay sonra ödeniyor. Bir besi hayvanı
nın kesime gelebilmesi için 6 ay beklemesi gerekir. Besici, 6 ay önce sığır alırken 2 600 liradan 
sattığı Markı, bugün 4 300 liradan almak zorundadır. 

Bütün bunları söylemekten maksadım; hayvancılık politikalarının, hayvancılık sektörünü 
darboğaza soktuğunu anlatabilmek içindir. Bu yanlış politikalar, hem ekonomimizi hem de 
hayvan yetiştiricilerini çok zor durumda bırakmıştır. Bakınız, son olarak şu örneği vermek is
tiyorum : 1970'li yıllarda Elazığ'da yılda 50 bin ila 85 bin baş arasında besi yapılırken, bugün 
10-12 bin baş civarında besi hayvanı vardır; bunlardan küçükbaş besisi de yok olmuş durum
dadır, yapılmıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bunları çok yakından bildiğine inandığım Sa
yın Bakanın konuyla ilgileneceğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sa
yın Cevheri; buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; Elazığ Milletvekili, değerli arkadaşımız Sayın Ahmet Cemil Tunç'-
un, gerçekten bizim de aynı sıkıntıları kendisiyle birlikte duyup, inandığımız ve birlikte yaşadı
ğımız, hayvancılığımızın meselelerine dokunan kıymetli beyanlarını cevaplarken, kendilerine 
katılmadığımızı söylemek imkânına maalesef sahip değiliz. Burada, şu dönem veyahut bu dö
nem, şunun veyahut bunun icraatının neticesi olarak değil; fakat, memleketin önünde ciddî 
problem olarak duran bu konunun, tabiatıyla, başta Meclisimiz olmak üzere, Hükümetimiz, 
hükümetlerimiz tarafından öncelikle ele alınması gerektiğine ben de işaret etmek istiyorum. 
Türkiye'de hayvancılık ciddî bir sıkıntı içerisinde değil, kriz içerisindedir. Arkadaşımızın ifade 
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ettiği gibi, kendisinin seçim bölgesinde besiciliğin 80 bin baştan, 15 bin başa düşmüş olması, 
Türkiye'de hayvancılığın gelmiş olduğu noktanın bir göstergesidir. 

Biraz önce, burada, hububat alımlarıyla ilgili değerli beyanlara değinirken de kısmen ifa
de ettim : Türkiye'de 80 milyon baş hayvan var; fakat, Türkiye'de hayvan ürünleri üzerine ku
rulu endüstri, aşağı yukarı, durmuş vaziyettedir. 38 tane et kombinasının, holdinglere bağlı 
oldukları için, diğer şirketlerinin desteğiyle ayakta durabilen, iki veya üç tanesinin dışında, bü
yük bir kısmı -en çök çalışması ve en verimli çalışması gereken Erzurum'daki özel kombinala
rımız dahil- kapalı vaziyettedir. Bunların hepsi devlet teşvikiyle meydana gelmiştir. Bu, hem 
Türkiye'nin içerisinde yaşadığı genel enflasyondan hem de Türkiye'de hayvancılığı veyahut ta
rıma bakış açısının -bize göre- yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar, biraz önce, 
değerli muhalefet milletvekili arkadaşlarımızla vardığımız centilmenlik anlaşması içerisinde, 
bu konunun üzerine varmamak gerekirse de, burada birtakım şeyleri ifade etmek görevimizdir. 

"Besici, hayvan yerine, mark, dolar almış olsaydı daha kârlı çıkardı" dendi; doğrudur. 
İşte, zaten, Türkiye'nin, yalnız hayvancılığının, tarımının değil, Türkiye'deki bütün sanayiin, 
ticaretin, ekonominin genelde içinde yaşadığı sıkıntı budur. Neyi yapsanız, neyi kursanız, eğer 
mark, dolar aldığınız kadar kârlı çıkmıyorsanız, işte bu, enflasyon dediğimiz olayın, yalnız 
tarımı, yalnız hayvancılığı değil memleketin genelde bütün ekonomisini vurduğunun bir işare
tidir. Yüzde 70 enflasyon, yüzde 100 kredi maliyetleriyle, yalnız tarımın, yalnız hayvancılığın 
değil, Türkiye'nin genel ekonomisinin herhangi bir yere varması mümkün değildir. Türkiye, 
her şeyden önce, bu enflasyonun belini mutlaka kırmalıdır. Türkiye, her şeyden önce, artan 
maliyetleri ve bununla birlikte yürütülen yüksek kredi faizleriyle hiçbir yere varamayacağını 
bilmdk mecburiyetindedir. Türkiye bunu yapabilseydi, on senenin sonunda, söylemek mecbu
riyetindeyiz ki, gelinmiş olan nokta bu olmazdı. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Faizden vazgeçin; niye ısrar ediyorsunuz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Tunç, 

son derece haklıdır. Şimdi, bunun için ileriye dönük olarak arz etmek isterim. Devletin, birta
kım -şu ana kadar tahsil edemediğimiz- fonlarla, bu kesimde kullanılmak üzere, aşağı yukarı 
bunların 500 milyar lira dolayında, Bakanlığa sağlayacağı imkânla, hayvancılığımızı, içinde 
bulunduğu bu sıkıntıdan çıkarmak için ciddî planlarımız, çalışmalarımız vardır. Mesela, ithal 
edeceğimiz kültür ırkı hayvanları, bu kapalı bulunan kombinalarımıza veya süt fabrikalarımı
za vermek gibi... 13 tane süt fabrikası kapalı, aşağı yukarı bunların hepsi Doğu Anadolu'da, 
hayvancılığımızın yoğun olduğu yerde. Bunların öncelikle çalışmaları gerekirken, kapanmış ol
maları, üzerinde mutlaka durulması gereken bir meseledir. 

Teşvik sistemimizi, her şeyden önce, hayvancılığımızı ayağa kaldıracak şekilde uygulama
lıyız. Bomboş duran besihaneler vardır. Bunları değerli Tunç arkadaşım da bilirler. Bu besiha-
neler Elazığ'da da vardır; ama, çoğu Batman ve Siirt civarındadır. Bu besihaneler devlet teşvi
kiyle yapılmıştır; fakat, her biri binlerce küçük baş ve yüzlerce büyük baş hayvan besiciliğine 
müsait bu tesisler maalesef bugün bomboş durmaktadır. 

İşte, önümüzdeki ay içerisinde uygulamayı planladığımız, hayvancılığı teşvik ve geliştir
me projelerimizle; önce, bu besihanelerimizi bu teşviklerle doldurmak, o besihanelerimizde bes
leyeceğimiz hayvanlarımızı -hatta iki de değil, üç döneme çıkaracak şekilde çalışma içindeyiz-
gerek kendi kombinalarımıza gerekse bizim dışımızdaki kombinalara dağıtarak -hepsi bu 
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memleketin vergileriyle bu memleketin çocuklarının kurmuş olduğu tesislerdir- onları ayağa 
kaldıracak, işletecek çalışmalarımız vardır. 

Devletimizin bugün bize verdiği imkânların kısıtlılığına rağmen, arkadaşımızın haklı ola
rak üzerinde durduğu ve değindiği bu ıstırabın giderilmesi için, özellikle, Doğu Anadolu'nun 
geçim kaynağının temelini teşkil eden hayvancılığın mutlaka kalkındırılması lazımdır. Gerekti
ğinde Yüce Meclisin önüne gelip onun da desteğini ve yardımını rica edeceğimizi, isteyeceğimi
zi arz ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Macaristan'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demiret'in dönüşüm kadar, Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumlutrbaşkanlığı tezkeresi (3/449) 

BAŞKAN — "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde 13 adet Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 1992 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Baş

bakan Süleyman DemirePin dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam ibrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi (3/450) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 Mayıs 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Meh
met Kahraman'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına Millî Savunma Bakam Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/451) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 Mayıs 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif 

Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
• Cumhurbaşkanı Vekili 

. • ' . . • • • ' ' • 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. > 

4. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Batallı'nın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Ömer Barutçu 'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/452) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11 Mayıs 1992 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 Mayıs 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Meh

met Batallı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — irlanda'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/453) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal güvenlikten sorumlu Avrupa Bakanlar Beşinci Konferansına katılmak üzere, 19 Mayıs 

1992 tarihinde irlanda'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul
tay'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kah
raman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Amerika Birleşik Devletleri ve ispanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağ
lar'm dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığtna, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/454) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 Mayıs 1992 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'ya gidecek olan 
Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Türkân Akyol'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7 — Fransa'ya gidecek olanDevlet Bakam Tansu Çiller'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Enerji ve TabiîKaynaklar Bakani Ersin Faralyalı'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum-
İmrbaşkanlığı tezkeresi (3/455) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

OECD Bakanlar Kurulu Konsey Toplantısına katılmak üzere 17 Mayıs 1992 tarihinde Fran^ 
sa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. ^ 

Hüsamettin Cindoruk 
' * Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/456) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere 17 Mayıs 1992 tarihinde Fransa'ya" 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
.Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — isveç'e gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına 
Millî Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığt 
tezkeresi (3/457) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mayıs 1992 tarihinde isveç'e gidecek olan Sağlık Baka

nı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Top-
tan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. , 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. —Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumfmrbaşkanlığı 
tezkeresi (3/458) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 18 Mayıs 1992 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Devlet 

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

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize, sunulmuştur. 

11. '—ispanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba
kanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/459) -

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Expo-92 Dünya Sergisi faaliyetleri kapsamında yer alan 19 Mayıs Türk Millî Günü sebe

biyle 18 Mayıs 1992 tarihinde İspanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dö
nüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
. Cumhurbaşkanı Vekili 

• , • . • ı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

, 12. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Aktn Gönen'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kikrcioğlu 'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/460) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
14 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 Mayıs 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Akın 

Gönen'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
13. — Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı

ğına, Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/461) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
14 Mayıs 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Yunanistan ve Yeni Avrupa" konulu toplantıya katılmak üzere 20 Mayıs 1992 tarihinde 

Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de Emlak Banka

sınca yapılan konutların ayrtcaltklt olarak bazı bakan ve parlamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı 
iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

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

İstanbul Ataköy'de Emlak Bankasınca yapılan ve halka satışa arz olunan konutların ayrı
calıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığına dair TBMM KİT 
Komisyonu Başkanı tarafından yanlış olarak açıklanan hususların tespiti, anılan ve atılan suç
lamaların araştırılması için Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Avni Akyol 
Bolu 

Ülkü Güney 
Bayburt -

Abbas Inceayan 
Bolu 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

İsmet Kaya Erdem 
İzmir 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

"kavuz Köymen 
Giresun 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 
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GEREKÇE 

Bir haftadan beri basın organlarında sürekli olarak neşriyata neden olan; KİT Komisyo
nu Başkanı tarafından, yasalara ve Meclis İçtüzüğüne aykırı olarak, Emlak Bankasının üretti
ği 80-100 metrekare büyüklükteki sosyal konutların bazı bakan ve parlamenterlere (ayrıcalıklı) 
tahsis ve satışlarda bulunulduğu haberi çıkmış ve TRT'nin tüm kanallarında isimler ve sıfatla
rıyla yayına girmiştir. \ 

Gerçeğe uygun, gerekli ye doğru araştırmalar yapılmadan sırf siyasî amaçla bazı parla
menterleri, bakan ve üst düzey bürokratları zor duruma düşürmek ve bu yolla kamuoyunun 
husumetini celp etmek amacı ile yapılan bu açıklamalar demokrasimizi ve TBMM'ni yaralayı
cı niteliktedir. 

Komisyon Başkanının beyanatı ile kamuoyunun dikkatleri başka tarafa çekilmek isten
miştir. Hukukun üstünlüğünün bulunduğu ve demokratik bir rejimde ferdin temel haklarına 
en saygılı davranılması gerektiği ortamda, insan haysiyet ve şerefini bu derece yaralamaya te
şebbüsün ne denli haksız ve yanlış olduğu en kısa zamanda ortaya çıkarılmalıdır. 

Bunun da en güzel ve yasal yolu Yüce Meclisin işe el koymasıdır. 
Bu nedenle, bütün bu suçlamaların ve varsa usulsüzlüklerin ortaya çıkması ve gerçeklerin 

anlaşılması için konu üzerinde bir araştırma yapılmasını talep ediyoruz. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
14. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli m 211 Sayth Türk Silahlı 

Kuvvetleri iç Hizmet Kanunun iki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifini geri aldtğma 
ilişkin önergesi (2/338) (4/38) 

BAŞKAN— Bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge vardır, okutuyorum : 
14.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun iki maddesinin 

değiştirilmesine ilişkin 2/338 esas numaralı Kanun Teklifimi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVÂPLARI 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'tn, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
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BAŞKAN — 1 inci sırada, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralı
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Orhan Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 
2. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 
BAŞKAN — 2 nci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Ku

rumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ahmet Derin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Aümkaya 'nm, Aydtn-Stol tipi havaalanının ne zaman hizmete 
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Alünkaya'nın, Aydın-Stol tipi ha
vaalanının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşların sağlık sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Bağ-Kur üyesi 
vatandaşların sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

5. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakıh'tn, 1492yılında ispanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 
Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın 1492 yılında İspanya'dan 
sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avakatlık mesleğini bırakıp bırak
madığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avu
katlık mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz Bulut?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
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7. — -Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy 'un, Âfyon-Şuhut Sağlık Meslek Lisesine öğrenci alı-
mında yapılan imtilıana ilişkin Sağlık Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN —J nci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-Şuhut Sağ
lık Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim özsoy?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. —Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan dolar kuruna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açık
lanın dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük "Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

9. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen gübre 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle dur
durulduğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sorusu var. 

Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Yok. 
• Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

10. —içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, tçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza de
vamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. v 

Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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) 

BAŞKAN —11 inci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan ata
malarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada.' 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — 12 nci sırada Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların kara
borsaya düştüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Buradalar. 
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Sayın Sağlık Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli bir dokto
ra ilişkin Sağltk Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet 
Hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Sağlık Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp 
Gümrük Kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Süleyman Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/82) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde 
küçük sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin ilinin kalkınmada öncelikli birinci de
recedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kal
kınmada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin ilinde üniversite açılıp açılmayacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/86) 
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BAŞKAN — 18 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde 
üniversite açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

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

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

28.1.1992 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Kültür yapısı itibariyle okuma yazma oranı yüzde 100 olan Artvin İline üniversite açaca

ğınıza ilişkin haberler, 20 Ekim seçim öncesi, bugünkü İktidar adayları tarafından açıklanmış 
ve basında yer almıştır. 

1. 230 bin nüfusu bulunan Artvin'e üniversite açacak mısınız? 
2. Öncelikle hangi yüksekokulları açmayı düşünüyorsunuz? 
3. 1990 yılında planlanan Hopa ve Artvin'deki yüksekokulların eğitim ve öğretimine ne 

zaman başlamayı düşünüyor sunuz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayan Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Hatinoğlu'nun sorusunu cevapla

mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Değerli milletvekillerini ve Sayın Başkanı saygıyla selamlarım. 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında yükseköğretimde kapasite artırımının bir master plan 

çerçevesinde ele alınacağı belirtilmiştir. Bu konuda, Millî. Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim 
Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatının ortak çalışmaları sonucunda "Yeni Ümiversitelerin Ku
ruluş Yerlerinin Seçiminde Uygulanacak ölçütler" isimli rapor hazırlanmıştır. Bu raporda, Artvin 
İli, nüfus büyüklüğünde 64 üncü, üniversiteye başvuran aday sıralamasında 56 ncı; üniversite
ye yerleşme oranında 62 nci ve yurt içi gayri safi millî hâsıla içindeki payına göre de 60 inci 
sırada bulunmaktadır. Buna göre, Artvin İlinde yeni bir üniversite açılması bu aşamada müm
kün görünmemektedir. 

Yukarıda belirtilen ilke ve esaslara göre, Artvin İlinde üniversite kurulması mümkün ol
madığından, yeni yüksekokul açılması da şimdilik söz konusu değildir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Artvin Meslek Yüksekokulu 1991 -1992; Hopa Meslçk 
Yüksekokulu 1988 - 1989 eğitim öğretim yılında açılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hatinoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Bakana yerimden bir tek cümleyle cevap 

vermek istiyorum. Kendilerine verdikleri bilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan konuşmasında, "Hopa Meslek Yüksekokulu açıldı" dediler. Hopa'da böyle 

bir okul yoktur. Sadece kayıtlarda vardır; resmiyette de yoktur. Varsa, adresini bildirirlerse mem
nun olurum... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

19. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitaplara iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

20. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

BAŞKAN — 19 ve 20 nci sıralardaki, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 
sorulan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

21. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — 21 nci sırada, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticileri
nin uğradıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

22. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki müşavir kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve bakan
lıklardaki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. _ . • 

Sayın Salih Ergün buradalar mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak için dış ülkelere 
gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç 
para bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tuzcu burada mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

24. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt 'un, Zorunlu Tasarruf kesintilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) , 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, zorunlu tasarruf ke
sintilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Fahrettin Kurt buradalar mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 

25. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikalarının kaldırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un Kamu İşveren Sendi
kalarının kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 
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Sayın Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 
26. —Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'tn, bazı gazetelerde yer alan ''SHP kurultayından 

önce partinin üst kurul dekgelerinin Devkt imkânlarından yararlandırıldıktan" na dair habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer 
alan "SHP kurultayından önce, partinin üst kurul delegelerinin devlet imkânlarından yarar-
landırıldıkları'na dair habere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bülent Atasayan buradalar mı Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 

27. — istanbul Milkt vekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hissekrinin bir Fransız firmasına 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hissele
rinin bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Salih Ergün buradalar mı?. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 

28. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanının Art
vin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman 
Seçim Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından soru
su vardır. 

Murat Başesgioğlu buradalar mı efendim? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
29. —Kastamonu Milkt vekili Murat Başesgioğlu'nun, Adakt Bakanlığı personelinin özel hizmet 

tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 
BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba

kanlığı personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Beşesgioğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. " 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
30. — Ordu Milkt vekili Şükrü Yürür'ün, su ürünkri avcılığına ilişkin Tarım ve Köy işkri Baka

nından sözlü soru önergesi (6/101) 
BAŞKAN — 30 uncu sırada', Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin, 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yürür?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. v • . 
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31. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KIT ürünlerinin piyasa fiyatının altında 
satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünleri
nin piyasa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

32. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde yapılan personel 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

33. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı -Gediz -Simav ilçeleri ile 
Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/105) • 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı -
Gediz - Simav ilçeleriyle Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ahmet Derin buradalar mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığı için soru düşmüştür. 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'mn, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Kapısının 
neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Has
tanesi Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yaptırılan ko
nutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlanna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu 'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hakkında
ki iddialara ilişkin Sağltk Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan 
müsteşar yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

37. •—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip ve müezzin kadro
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hatinoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

38. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ilıaksini alan firmanın herhangi bir ku
ruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan 
firmanın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kamer Genç Buradalar mı? Burada. 
Sayın Bakan buradalar mı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Aksaray Milletvekili Holü Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız içinyaptırt-
lan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Aksaray Milletvekili Halil Demir'in sorusu bulunmaktadır. 
Sayın Demir görevli olduğu için soru ertelenmiştir. 

40. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili iddialara 
ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim ozsoy'un, Eber Gölünün 
kirlenmesiyle ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İbrahim özsoy buradalar mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci derecede kalkınmada 

öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 
BAŞKAN — 41 inci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hinin 

2 nci derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Rauf Ertekin buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy santrallarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) ' 
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BAŞKAN — 42 nci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy 
santrallarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mehmet .Rauf Ertekin buradalar mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, düşmüştür. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, biraz evvel Sayın Kamer Genc'in ulaştırma 
bakanından sorusu sorulduğunda, Ulaştırma Bakanı "yok" denildi. Oysa şimdi Ulaştırma Ba
kanının yerine Devlet Bakanı Saym Şerif Ercan "buradayım" diyor. 

BAŞKAN — Hükümet adına efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Biraz evvel de aynı şeyi Sayın Bakan söyleyebilirdi? 
BAŞKAN — Efendim, her soru için ayrı işlem yapılıyor. 

Daha evvel de aynı şekilde işlem yapılıyordu. 

43. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, başörtüsü, kullandığı için cezalandırılan öğrencilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

-BAŞKAN — 43 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakm'ın, başörtüsü kullan-, 
dığı için cezalandırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon - Çay ilçesi belediye işçilerinin maaşlarını ala
madıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/116) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Çay İlçesi Beledi
ye işçilerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gaffar Yakın?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

5.2.1992 
Gaffar Yakın 

Afyon 

1) Afyon'un Çay İlçesi Belediyesinde çalışan 200 kadar işçi belediyeden maaşlarını 13 
aydır alamamaktadırlar, işçiler, bakkala, kasaba, manava borç içindedirler. İşçiler, tefecilere 
mahkûm olmuş ve aylık yüzde 10 faizle para almaktadırlar, işçilerimizin bu ısdırabına ne za
man dur diyeceksiniz? 

2) SHP'li Belediye Başkanı Yaşar Çengel, işçilere 13 aydır maaşlarını vermezken, kendi 
maaşını 14 milyona yükseltmiş ve her ay tıkır tıkır parasını almaktadır. Ayrıca, Renault ma
kam arabası varken, yeni bir Tempra makam arabası almıştır. İşçilerin maaşını veremezken, 
yeni makam arabası hangi parayla alınmıştır? 
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3) işçilerin maaşını ödemeyen Belediyenin devletten aldığı paralar nerelere sarf edilmiş
tir? Belediyenin hesaplarını ne zaman kontrol edeceksiniz? 

4) Parasızlıktan ruhî bunalıma giren Belediye Başkanının Makam şoförü 38 yaşındaki 
Ali Taşyürek, egzoz gazıyla yeni makam arabası Temprantn içinde intihar etmiştir. Bu intihar
da Belediye Başkanının suçu nedir? 

Belediye Başkanı hakkında intihara yol açmaktan dolayı hangi kanunî işlemler yapılmıştır. 
5) İntihar eden şoför Ali Taşyürek'in geride kalan hanımı ve üç çocuğunun hali ne ola

caktır. 
6) İşçi düşmanı, işçinin alın terini gasbeden SHP'li Belediye Başkanı Yaşar Çengel'i gö

revden almayı düşünüyor musunuz? 
1 BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen buyurun efendim. 

T DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; de
ğerli Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. 

Afyon ili Çay ilçesi Merkez Belediyesinde çalışan 200 kadar işçiye, belediyedeki ekono
mik sıkıntı ve nakit yetersizliği nedeniyle, 13 aydır maaş ve ücret ödenmediği; ancak, acil ihti
yaçlarını karşılamak üzere maaş ve ücretlerine mahsuben zaman zurnan avans ödemesi yapıl
dığı; Belediye Başkanı Yaşar ÇengePin aylık ödeneğinin 11.1.1991 tarih ve 3 Nolu Meclis kara
rıyla brüt 11 milyon Türk Lirası olarak tespit edildiği; Başkanın 1992 yılı ödeneğinin artırıla
rak tespiti; Belediye Meclisinin 30.12.1991 tarihli toplantısında gündeme alındığı; ancak, neti-
celendirilemeyerek, konunun daha sonraki meclisin ilk toplantısında ele alınmasının karara bağ
landığı; belediyeye 1991 model Fiat Tempra SXA tipi bir binek arabasının hususi olarak alındı
ğı; Belediye Başkanının makam şoförü 38 yaşındaki Ali Taşyürek'in ölümüyle ilgili cumhuri
yet savcılığından alınan'12.1.1992 tarihli ölüm muayene otopsi zaptında, ceset üzerinde tespit 
edilen Karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu; mide üzerinde yapılan baskıda, ağızdan alkol ko
kusu alındığı; uzun süre otonun içinde kalarak zehirlendiği rapor edilmiştir, 

Çay Cumhuriyet Savcılığının 1992-19 hazırlık; 1992-5 karar nolu yazısında, maktulün, ka
palı garaj içerisinde, alkollü olarak, içinde bulunduğu aracı çalışır vaziyette bulundurduğu ve 
oluşan gazla zehirlendiği; neticenin tamamen maktulün davranış ve eylemlerinden kaynaklan
dığı ve hiç kimseye atfı kabul kusur ve suç unsuru bulunmadığı; Kamu adına takibe mahal 
bulunmadığına karar verildiği ve Belediye Başkanı hakkında herhangi bir soruşturma açılma
dığı anlaşılmış olup, usulsüz işlemlerin soruşturulması için 29.2.1992 tarihli onayla, konu, mülkiye 
müfettişleri tarafından incelemeye alınmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Yakın, buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğu bilgiler 

için, Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Son iki yıldan beri, Afyon'un Çay ilçesinde bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu konu

da, kendilerinden, içişleri Bakanlığı müfettişlerinin neler yapmış olduklarını ve bu soruştur
malarının, incelemelerinin neticelerini de bu kürsüden duymak isterdim. Çünkü, 1,5 yıla yak
laşan bir dönemde, orada çalışmakta olan işçiler maaşlarını alamamaktadırlar. Akşam 
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evlerindeki çoluklarına çocuklarına, ekmek parasını götüremeyen bu insanların, içine düşmüş 
oldukları bu durumdan bir an önce kurtarılmaları gerekmektedir. 

Gerek kanunların yetersizliğinden, gerekse belediye meclisinde verilen gensorunun deği
şik numaralarla düşürülmesinden dolayı, Çay Belediye Başkanı, maalesef, kanun tanımaz bir 
vaziyete gelmiştir; işçilerini açıkça tehdit etmektedir. Bu konuya, şu parti veya bu parti mesele
sinden yaklaşmıyorum. Çay'ın, çok yakınında, bulunan Sultandağ Belediye Başkanı da SHP'li-
dir. Kendisi çok takdir ettiğim bir insandır. Memleketine hizmetlerin gelebilmesi için, oturmuş 
olduğu belediye binasını dahi, hastane olarak kullandırmak üzere, bir kuruş para almadan ver
miştir; fakat, Çay'da devam eden bu olaylara, eğer İçişleri Bakanımız yeterli müdahalelerde 
bulunmazsa, ciddî müfettiş araştırmaları yaptırılmazsa, buradaki insanlık dramı, hepimiz için 
bir yüzkarası olarak devam edecektir. 

Yapılan teftişle ilgili soruma, herhangi bir bilgi alamamış durumdayız. Bu mesele, uzuri 
zamandan beri, Afyon basınında da tartışılmaktadır. Sayın Bakanımızın demin vermiş olduğu 
cevaplar, Afyon basınında da yayınlanacaktır; fakat, henüz Çay Belediye Başkanlığının hesap
larıyla ilgili veya işçilere niçin şu ana İcadar maaşlarının verilmediğiyle ilgili yeterli bir cevap 
alabilmiş değilim. Bir insanlık ve aile sıkıntısına çare bulmak ve insanlarımızı huzura kavuş
turmak, demokrasinin gereklerini yapmak üzere yola çıkan hükümetten beklediğimiz, Afyon 
- Çay Belediyesinde çalışan işçilerimizin ıstırabının bir an önce durdurulmasıdır. Eğer hakika
ten yeterli bilgiler gelirse göreceksiniz ki, orada insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu konuda Hü
kümetimizden acil tedbirler beklemekteyiz. 

Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 21 Mayıs 1992 Perşembe günü 
saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 
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B) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili ismet Atilla'nın, iş kanununa muhalefetten kesilen cezaların bakan onayı 

üe kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'myazılı 
cevabı (7/102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını, 
Saygı ile arz ederim. 

16.3.1992 
İsmet Atilla 

Afyon 
Sorular : 
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün 

2.6200.07771.04 nolu dosyada işlem gören T. Vakıflar Bankasına ait işyerinde yapılan teftiş 
sonucu düzenlenen 31.10.1989 gün ve 92 sayılı Rapor'la 1475 sayılı iş kanunu'na muhalefetten 
241 milyon TL. ceza öngörülmüş müdür? 

2. Bu ceza eski Bakan İmren Aykut tarafından 29.12.1989 gün ve 13.0.627/16932 sayılı 
onay ile kaldırılmış mıdır? 

3.. Aynı onaya istinaden Şekerbank'ıri 35 milyon TL. cezası da kaldırılmış mıdır? 
4. Sözü edilen bu onaylardan sonra bir Genelge ile 1475 sayılı kanunun 25 inci maddesi

ne göre yapılması gereken inceleme teftişleri yasaklanmış mıdır? 
5. Kanun'un amir hükmünün Bakan tarafından uygulanmaması ve Bakan Onayı ile kal

dırılması kanuni midir? 
6. Eski Bakan İmren Aykut'un T. Vakıflar Bankasında görev yapan kardeşinin rolü var 

mıdır? 
7. Yapılan işlem kanuni değil ise, ne gibi bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

T C 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 20.5.1992 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.02/627 6934—016248 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25.3.1992 tarihli ve Kan. Kar. Md/a.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/102-1110/4487 sayılı 
yazınız. . 

ligi yazı ekinde alınan ve tarafımdan yanıtlanması istenilen Afyon Milletvekili İsmet Atti-
la'nın ŞekerbankT.A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. işyerlerine verilen idari para ceza
larının kaldırılıp kaldırılmadığı, 1475 sayılı Yasa'nın 25 nci maddesine göre yapılması gereken 
inceleme teftişlerinin yasaklanıp yasaklanmadığı ile yürütülen işlemlerde başka kişilerin rol sahibi 
olup olmadığı konularındaki 16.3.1992 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Ülkemizde çalışan ve çalıştırılan arasındaki hukuki münasebetler 1475 sa
yılı İş Kanununun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. 
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Sözkonusu Kanun kapsamına giren bütün işyerlerinin Kanuna uygun çalışma koşullarına 
kavuşturulması amacıyla Bakanlığım iş Müfettişleri yoğun denetim çabalarını sürdürmekte
dir. Dunu yaparken işverenlerimizin kurallara uymadaki iyi niyetli çabası da değerlendirmele
rimize yardımcı olmaktadır. 

Bu çerçevede, iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişi gayesine yönelik olağan dene
timlerin özellikle sakat ve eski hükümlülerin istihdamına yardımcı olmak ve tş Kanununun 
sakat ve eski hükümlülerin çalışma ve iş bulma koşullarını belirleyen tüzük hükümlerinin ön
gördüğü düzenlemeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak amacıyla Bankacılık sektörün
de bir dizi incelemeler yapılmıştır. 

Söz konusu incelemeler sırasında soru önergesine konu edilen Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O. ile Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerleri de bu maksatla inceleme kapsamına 
alınmışlardır. 

1. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü işyerinde Bakanlığım tş Müfetti
şince 23.10.1989 tarihinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen31.10.1989 tarihli, 92 sayılı ra
porda, işveren hakkında, 1475 sayılı tş Kanunu'nun 25 nci maddesine muhalefetten aynı Ka
nunun 3493 sayılı Kanunla değişik 98/C. maddesine göre toplam olarak 241 000 000 (ikiyüz-
kırkbirmilyon). -TL. idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatına varılmıştır. 

2. Bu incelemeden sonra anılan Genel Müdürlüğün Bakanlığa yaptığı başvurularda, 
23.10.1989 tarihinde Genel Müdürlüklerinde inceleme yapan Bakanlık tş Müfettişince, işyerle
rinde çalışan personel ile sakat ve eski hükümlü listesinin istenildiği ve tutanağa eklendiği, an
cak Bankanın Ankara ili sınırları içerisindeki şubelerinde istihdam edilen sakat ve eski hüküm
lüleri gösterir liste eklenmeyerek durumun tam olarak belirtilmediği, bu nedenle konunun ye
niden incelenmesi, eski hükümlü noksanlığının tamamlandığı, esasen işyerlerinin ve işkolu
nun çok özel durumu nedeniyle esas ve yardımcı hizmetlerde eski hükümlü çalıştırılmasının 
doğuracağı sakıncalar konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulduğu ve cevabî 
yazılann beklendiği, yargı yoluyla eski hükümlü çalıştırmamalannın kararlaşürılması için Adalet 
Bakanlığı'na intikal etmiş dosyalarının mevcut olduğu, Banka olarak Başbakanlığın personel 
alımını yasaklayan kararına ve tş Kanununa göre personel çalıştırılmalarına rağmen, kadro kar
şılığı olmadan personel alımı yapamama zorunluluğunu aşarak Eski Hükümlülerin İstihdamı
na Dair Tüzüğün hükümlerini uygulamakta maddî zorlukla karşılaştıkları, konunun temelden 
çözülmesi için gerekli mevzuat düzenlenmesi yapılmasının zorunlu görüldüğü ifade edilerek, 
1992 yılı Kasım ayının sonuna kadar bekleme süresinin verilmesi ve bu süre sonuna kadar idarî 
para cezası uygulanmaması talep edilmiş ve bu talep Bakanlıkça uygun görülerek 1992 yılı Ka
sım ayının sonuna kadar idarî para cezası ertelenmiştir. 

Görüldüğü üzere önergede belirtilen idarî para cezasının kaldırılması söz konusu olma
yıp, bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak belli bir süre ertelenmiştir. Verilen süre so
nuna kadar eski hükümlü noksanlığının giderilmemesi halinde idarî para cezasının uygulana
cağı tabiidir. 

3. Bakanlık tş Müfettişince Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerinde yapılan ince
leme sonucu düzenlenen 9.11.1989 tarihli, 66 sayılı raporda özetle, işverenin sakat ve eski hü
kümlü işçi çalıştırma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmediğinin tespit edildiği, işveren 
yetkililerince, işyerinde sakat ve eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğünün yerine getiril
mesi için çalışma yapıldığının belirtildiği, Hukuk Müşavirliği tarafından Personel Müdürlüğü'ne 

— 265 — 



T.B.M.M. B : 78 20 .5 .1992 0 : 1 

yazılan 12.10.1989 tarihli yazı ile, işverenliğe ait Afyon, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, İs
tanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Samsun ve Tokat il sınırları içinde bulunan işyerlerinde 41 sa
kat ve 41 eski hükümlü çalıştırılması gerekirken, toplam 8 sakat işçinin çalıştığı ve 33 sakat 
ile 41 eski hükümlü işçi açığının olduğu, idarî para cezası tahakkuku söz konusu olduğunda, 
Bankanın her ay otuzyedi milyon TL. idarî para cezası ödemek zorunda kalacağı, Bankanın 
bu para cezasına maruz kalmaması için illere göre belirlenecek sakat ve eski hükümlü kadrola
rının ihdası ile bu kadrolara atama yapılması gerektiğinin belirtildiği, Genel Müdürlüğün de, 
20.10.1989 tarihli yazısı ile Hukuk Müşavirliğinin yazısı doğrultusunda Yönetim Kurulu Baş
kanlığına bilgi verilerek 33 sakat ve 41 eski hükümlü işçi istihdamı ile ilgili onay istediğinin 
belirlendiği, işveren yetkililerinin, Yönetim Kurulunda kararın görüşüldüğünü, ancak imza pro
sedürü tamamlanmadığından denetim sırasında ibraz edilemeyeceğini belirttikleri ifade edile
rek işveren hakkında toplam 220 015 000 TL. idarî para cezasının uygulanması gerektiği sonuç 
ve kanaatına varılmıştır. 

Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 4.1.1990 tarihli, 90/98/242 sayılı yazısında da, 
açık bulunan sakat ve eski hükümlü işçi kadrolarına atama yapılması hususunun Yönetim Ku
rulunun 20.10.1989 tarihli kararı ile uygun görüldüğü, muhtelif bölgelerde eksik bulunan 10 
kadroya gerekli atamaların yapıldığı, ancak, diğer boş kadroların doldurulması için 5 aylık bir 
süreye ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek eksikliklerin tamamlanabilmesi için 5 aylık süre veril
mesi talep edilmiştir. 

Bunun üzerine işverenliğin sakat ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünü yerine getir
mek için çalışma yaptığı ve bu çalışmaların son aşamaya geldiği dikkate alınarak, noksanlıkla
rın tamamlanabilmesi için beş ay süre verilmesi ve bu sürenin sonuna kadar idarî para cezası
nın uygulanmaması Bakanlıkça uygun bulunmuştur. 

Burada da, görüldüğü gibi idarî para cezasının kaldırılması söz konusu olmayıp, verilen 
süre sonunda yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde uygulanmak üzere ertelenmiştir. 

Bu gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda, denetim raporlarına göre işlem yapılması; 
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Bakan onayı ile ayrıca ek süre tanınma
ması uygulaması kararı alınmıştır. 

4. Bakanlığım İş Müfettişleri 1475 sayılı İş Kanununun 88 nci maddesine göre işyerle
rinde Devlet adına denetleme yapmakta ve çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulamasını sağ
lamaya çalışmaktadırlar. 

Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı davranan işverenler hakkında da cezaî işlemler yürütül
mektedir. , 

Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı davranan işverenler hakkında da cezaî işlemler yürütül
mektedir. 

Kanunla verilmiş bir görevin Genelge ile ortadan kaldırılması da mümkün değildir. 
Önergede kaldırıldığı belirtilen Genelge hükmü ile bu konudaki teftişler yasaklanmamış, 

sadece özel teftişlerde sakat ve eski hükümlü konusunun incelenmesi uygulamasına son veril
miş, böylece işçi şikâyetlerinin biran önce sonuçlandırılması ve işçilerin mağduriyetlerinin ön
lenmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama ve sonuçları da tarafımdan yeniden değerlendirilecektir. 

Bakanlığım; topluma kazandırılmaları için sakat ve eski hükümlü istihdamına büyük önem 
vermekte ve bu yükümlülüklerini bütün uyarılara rağmen yerine getirmeyen işverenlere de ya
sada öngörülen idarî para cezası uygulamaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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2. — Kayyseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Kayseri-Merkez tesislerinde çalışan işçilerin 5 aydır 
maaş alamadıkları Udiastna ilişltin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar 'myazılı cevabı (7/110) 

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

dırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Kayseri'deki MEYBUZ tesislerinde çalışan işçilere 5 aydır maaş ödemeleri yapılmıyor. °/o 
98'i kamuya ait olan bu kuruluşun çalışanlarının haklarının ödenmesi ve tesisin çalışır hale 
gelmesi için yaptığımız temaslarda Tarım Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin YPK kararını 
imzalamadığı için ödemelerin yapılamadığı ortaya çıkmıştır. Bu konuda haksızlığa son ver
mek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 18.5.1992 

Sayı : B.02.0.002-2.03/01356 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27.3.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/110-1170/4717 sayılı yazısı 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih etmiş oldukları ilgide 
kayıtlı yazı eki soru önergesine ilişkin cevabı metin ekte sunulmuştur. 

Soru sahibi Milletvekiline bilgi verilmesini teminen gereğini arz ederim. 
Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 
Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

MEYBUZ A.Ş. Hakkında Verdiği Sorusuna Cevap : 

Soru : 
Kayseri'deki MEYBUZ tesislerinde çalışan işçilere 5 aydır maaş ödemeleri yapılamıyor. 

% 98'i kamuya ait olan bu kuruluşun çalışanlarının haklarının ödenmesi ve tesisin çalışır hale 
gelmesi için yaptığımız temaslarda Tarım Bakanı Necmettin Cevheri'nin YPK Kararını imzala
madığı için ödemelerin yapılamadığı ortaya çıkmıştır. Bu haksızlığa son vermek için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz. 

Cevap : 
Kayseri'deki kurulu bulunan MEYBUZ-Meyve ve Buzlu Muhafaza Enternasyonel Nakli

yat A.Ş.'nin (MEYBUZ) % 98,46 oranındaki hissesi Yüksek Planlama Kurulu'nun 20.3.1990 
tarih ve özelleştirme 90/6 sayılı Kararı ile T. C. Ziraat Bankası'ndan T. C. Başbakanlık Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na (İDARE) devredilmiştir. 

İdare'ce yurt içi ve yurt dışı basın-yayın organlarında ilan verilmek suretiyle hisseler satışa 
sunulmuş ancak herhangi bir müracaat alınamamıştır. Bu sırada MEYBUZ çalışanlarının bi
rikmiş ücretlerinin ödenebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.9.1991 tarih ve özelleş
tirme 91/39 sayılı Kararı ile şirket sermayesi 2 milyar TL. artırılmış ve bunun 1 milyar TL'sı 
nakit olarak karşılanmıştır. 

Şirket'in faaliyetlerini sürdürebilmesi için, tamamı muaccel hale gelmiş borçlarının öden
mesi, gerekli iyileştirme yatırımlarının yapılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması 
için 40 350 milyon TL tutarında bir kaynağa ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Bu kaynak sağlansa bile MEYBUZ'un bugün faaliyet gösterildiği sektörün yapısındaki 
değişme nedeniyle faaliyetlerinin rantabl olmayacağı düşünüldüğünden, sermayesini kaybet
miş ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tasfiye edilme şartları ortaya çıkmış bulunan MEYBUZ 
'un çalışanlarının mağdur edilmemesini temin için, birikmiş ücretlerinin ve kıdem tazminatla
rının nakden ve def-aten ödenmesi ve bilahara tasfiyesi konusunda sermeyesinin tamamı be
delli olmak üzere 7 100 milyon TL artırılarak 6 100 milyon TL'den 13 200 milyon TL'sine yük
seltilmesi bir örneği ekte bulunan Yüksek Planlama Kurulu'nun 8.4.1992 tarih ve özelleştirme 
92/2 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. 

Anılan Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca MEYBUZ, çalışanlarının birikmiş ücret 
alacakları ile kıdem tazminatlarının hemen hemen tamamı ödenerek tasfiyeye hazır hale geti
rilmiştir. 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU 
Karar No. : özelleştirme 92/2 
Yüksek Planlama Kurulu 8.4.1992 tarihinde, 

20.3.1990 tarih ve Özelleştirme 90/6 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı il özelleştirme 
kapsamına alınarak hisseleri T. C. Ziraat Bankası'dan T. C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığı'na (tdare) devredilen MEYBUZ Meyve ve Buzlu Muhafaza Enternasyonel Nak
liyat A.Ş.'nin (MEYBUZ); 

1. 6 100 000 000 (Altımilyaryüzmilyon) TL plan sermeyesinin bedelli olarak 13 200 000 000 
(Onüçmilyarikiyüzmilyon) TU ye çıkarılmasına, 

2. Artırılan meblağdan tdare hissesine isabet eden kısmın MEYBUZ'un içinde bulun
duğu malî güçlük sebebiyle sermeya artışı işlemlerini beklemeksizin sermaye artışına mahsu
ben ivedilikle Kamu Ortaklığı Fonu'ndan ödenmesine, 

3. Diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan haklarının tdare'ce kullanılmasına, 
4. MEYBUZ'a ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.9.1991 tarih ve Özelleştir

me 91/39 sayılı Kararı ile artırılan sermeyenin bedelli kısmının ve bu Karara istinaden gerçekleş
tirilecek sermaye ödemelerinin ve MEYBUZ'la ilgili olarak yapılan özelleştirme masraflarının 
T. C. Ziraat Bankası'nca üç bankadan (Hisarbank, Odibank ve İstanbul Bankası) devralınan ve . 
özelleştirme kapsamında bulunan şirketlerin özelleştirme gelirlerinden mahsup edilmesine, 

5. Sermaye artışı ile sağlanan kaynağın MEYBUZ çalışanlarının mağduruyitlerinin ön
lenmesi için Öncelikli olarak birikmiş personel alacaklarının ve kıdem tazminatlarının öden
mesinde kullanılmasına, 

6. Sermaye artışını takiben MEYBUZ'un tasfiye edilmesine ve tasfiye işlemlerinin T. C. 
Ziraat Bankası tarafından yerine getirilmesine, 

karar verilmiştir. 

Başkan 
Süleyman Demirel 

1 Başbakan 
Üye Üye 

Prof. Dr. Erdal tnönü Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı ve " Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
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Üye Üye Üye 
Erman Şahin Hikmet Çetin Sümer Oral 

Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 

Üye Üye Üye 
Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı Yaşar Topçu Necmettin Cevheri 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Üye Üye 
M. Tahir Köse Ersin Faralyah 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

3. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, hastane acil servislerini televizyon ekibi ile de
netlemesinin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Sağltk Bakam Yüdtrtm Aktuna'nm yazılı cevabı (7/111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 

24.3.1992'de TV'deki Sayın Uğur Dündar'ın takdim ettiği programda; İstanbul'daki bazı 
hastanelerin acil servislerini TV ekibi ile denetlemeler yaptığınızı izledim. Orada bazı hekimle
re haklarında soruşturma yapacağınızı da ifade ettiniz. 

1. TV ekibi ile kaç hastanenin denetimini yaptınız? 
2. Kaç doktor hakkında soruşturma açtırdınız ve neticelendirdiniz? 
3. Nabzına bakmak için beklettiğiniz hastanın akıbeti ne olmuştur? 

. T.'c. 
Sağlık Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü > 13 Mayıs 1992 
Sayı : 55311-7/111 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.4.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01,0.GNS.0.10.00.02-7/lll-1171/4727 sayılı ya
zıları. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması 
istenilen "Hastane acil servislerini televizyon ekibi ile denetlemesinin sonuçlarına ilişkin" ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Ozsoy'un "Hastane acil servislerini televizyon ekibi 
ile denetlemesinin sonuçlarına ilişkin" yazılı soru önergesine cevabımız : 
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Soru : 1. TV ekibi ile kaç hastanenin denetimini yaptınız? 
Cevap : 1. Ben Sağlık Bakanı olarak, çalışmalarımı devamlı olarak kamuoyuna açık bir 

şekilde yapmaktayım. Bu nedenle, çalışmalarımda zaman zaman basın ye televizyon da yer 
almaktadır. O gece, Şişli Etfal Hastanesi, Taksim ilk Yardım Hastanesi, Zeynep Kamil Hasta
nesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde ziyaret ve denetleme yapılmıştır. 

Soru : 2. Kaç doktor hakkında soruşturma açtırdınız ve neticelendirdiniz? 
Cevap : 2. Şişli Etfal Hastanesi' ni ziyaretim sırasında, nöbetçi doktor Dahiliye Klinik 

Şef Muavini Dr. Özçelik Okayer'in görev yerinde ve nöbet hizmetinde bulunmadığı bizzat ta
rafımdan tesbit edilmiş olup, adıgeçen doktor hakkında soruşturma açılmıştır. 

Soru : 3. Nabzına bakmak için beklettiğiniz hastanın akibeti ne olmuştur? 
Cevap : 3. Nabzına baktığım hasta, trafik kazası sonucu hastaneye gelmekte iken yolda 

ölmüştür. ;•''.' 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin II Sağlık Müdürüne ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. ^ 
Saygılarımla. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Sağlık Bakanlığının 10.2.1992 tarih ve 1526 Sayılı genelgesi ile illerdeki Sağlık Müdürleri
nin Tıp doktorları dışındakileri görevden aldığınızı yayınladınız. 

Bu hekimlerimizi biraz olsun onure etmiş durumdadır. Sizi tebrik ediyorum. Ancak ge
nelgeye rağmen hâlâ Artvin ti Sağlık Müdürü Diş Hekimidir. Adıgeçen Sağlık Müdürü ANAP 
döneminde yapılan atamalardandır. Siyasi çıkarlarını menfaat temin edebilmek için şimdi de 
DYP'li olduğunu ve kimsenin kendisini görevden alamıyacağını beyan etmektedir. 

ti Sağlık Teşkilatı bu konuda büyük üzüntü duymaktadır. 

Bu nedenle sorularım : : , 
1. Yayınladığınız genelgeye uyacakmısınız? 
2. Diş Hekimi olan Artvin Sağlık Müdürünü görevden alacakmısınız? 

T C. 
Sağlık Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 13 Mayıs 1992 
Sayı : 55312-7/112 . 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 7.4.1992 gün ve Kan.Kar.Md.A.,01.0.GNS.0.10.00.02-7/112-1172/428 sayılı yazılan. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından Bakanlığımca cevaplandırılma
sı istenilen "Artvin ti Sağlık Müdürüne ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 'Artvin ti Sağlık Müdürüne ilişkin' 
yazılı soru önergesine cevabımız : 

Soru : 1. Yayınladığınız Genelgeye uyacakmısınız? 
Cevap : 1. Yürürlüğe konulduğu tarihe kadar Sağlık Müdürlüğüne atama konusunda 

süregelmiş olan yanlış bir uygulamayı sona erdirmek amacıyla yayınlamış olduğumuz Genel-
ge'ye uymamamız sözkonusu değildir. 

Soru : 2. Diş Hekimi olan Artvin Sağlık Müdürünü görevden alacakmısınız? 
Cevap : 2. Diş Hekimi olan Artvin Sağlık Müdürü Vekilinin bu görevden alınmasına 

ilişkin atama kararı hazırdır. Yerine de Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan Dr. Yunus Naci Şirin'in atanması planlınmış olup; naklen atamanın yapılması maksa
dıyla sicil özeti ve muvafakati istenmiştir. Kanunen gerekli olan muvafakat ve sicil özeti gel
dikten sonra sözkonusu tabibin Artvin Sağlık Müdürlüğüne ataması yapılacak ve şimdiki Sağ
lık Müdür Vekili için hazırlanmış olan görevden alınma kararı da yürürlüğe konulacaktır. 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinden Mardin iline tayini çıkan bir 
doktorun halen göreve başlamadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nınyazılı 
cevabı (7/113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Süleyman Hatınoğlu 

Artvin 
Teftiş Raporu gereğince Artvin ilinde görev yaparken Mardin iline tayini çıkan Doktor 

Mete Ünal hâlâ görev yeri olan Artvin'den ayrılmamıştır. Meclis Gündemindeki soru öner
gemde olduğu gibi Teftiş Raporuna rağmen ilgili doktor beni kimse görevden alamaz diyerek 
terör estirmektedir. 

Bu nedenle sorum : 
Dr. Mete Ünal'ın, Teftiş Raporu gereğince 5 aydır Mardin iline çıkan tayin kararının ilgili

ye tebliğinin yapılıp, yapılmayacağı konusunda tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 13 Mayıs 1992 
,. Sayı : 55313-7/113 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.4.192 gün ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/113-1173/4729 sayılı yazıları. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından Bakanlığımca cevaplandırılma

sı istenilen "Artvin tlinden Mardin tüne tayini çıkan bir doktorun halen göreve başlamadığı" 
idiasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim» 
. D r . Yıldırımın Aktuna 

Sağlık Bakanı 
— 271 — 



T.B.M.M. B : 78 20 . S . 1992 O : 1 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun "Artvin ilinden Mardin İline tayini çı
kan bir doktorun halen göreve başlamadığı" iddiasına ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız : 

SORU : Dr. Mete Ünal'ın, Teftiş Raporu gereğince 5 aydır Mardin iline çıkan tayin kararı
nın ilgiliye tebliğinin yapılıp, yapılmayacağı konusunda tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

CEVAP : Yaptığım incelemede; Mardin Devlet Hastanesine naklen atanan Dr. Mete Ünal'ın 
Artvin Devlet Hastanesindeki tek Kadın Doğum Uzmanı olmasından dolayı hastanenin uz-
mansız bırakılmaması düşüncesi ile atama kararının tebligatının Artvin Valiliği'nce geciktiril
diği belirlenmiştir. , 

Dr. Mete Ünal'ın yerine 24.4.1992 tarihinde çekilen kura ile Dr. Mihriban Barış BugU atan
mıştır. Bu durumda, Artvin Devlet Hastanesi'ne yeni atanan Dr. Mihriban Barış Bugü'nün 
göreve başlamasıyla birlikte, Dr. Mete Ünal'ın tayin kararının Artvin Valiliğince kendisine teb
liğ edilerek yürürlüğe konulması gerektiği açıktır. 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, S. S. Kurumu Domaniç Hastanesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'myazılı cevabı (7/114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Moğultay tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Kütahya tli Domaniç İlçesinde kurulup 1991 yılında açılışı yapılan, her türlü demirbaş 
ve cihazları tamam olan S.S.K. Domaniç Hastanesi (Dispanseri) nin, Doktor, Ebe, Hastabakı
cı ve Laborant ihtiyaçları ne zaman karşılanacaktır? 

T,C, ; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 20.5.1992 
Sayı : B. 13.0.SGK.0.13.00.01/5677-016351-7/114 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20.4.1992 tarih ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.010.00.02-7/114-1201/4905 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Domaniç Hasta

nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumu Kütahya Domaniç Hastanesi 25 ya

tak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermektedir. 
Kütahya Domaniç Hastanesinde, kadro adedi ile fiilî çalışan personel durumu aşağıda be

lirtilmiştir. < 

Uzman Tabip 
Tabip 
Eczacı 
Veznedar 
Hemşire 
Ebe 
Bekçi 
Hizmetli 

Toplam 

Kadro Adedi 
2 
3 
1 ' •• \ 

1 
3 
— . 

; —• 
3 

13 

Fiilen Çalışan 
— - ' ' ' • • 

3 
—. 
1 

— • 

1 
2 
1 

8 

— 272 — 



T.B.M.M. B : 70 20 . S . 1992 O : 1 

Sözkonusu hastanenin yeni hizmete girmesi dolayısıyla, açık bulunan, Uzman Tabip kad
rolarının 2514 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde mecburî hizmet kuraları ile doldurulması 
için Sağlık Bakanlığı nezdinde temasa geçilmiştir. Diğer taraftan hemşire-ebe kadrolarına ise, 
Kurum Sağlık Meslek Lisesinin bu yıl mezunlarından atama yapılması planlanmıştır. Eczacı 
ihtiyacı da Kurum'a başvuruda bulunanlar arasından en kısa zamanda atama yapılarak karşı
lanacak, böylece Hastane eczanesi faaliyete geçirilecektir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7. —istanbul Milletvekili Adnan Kahvsci'nin, ücretsiz muayene sonucu döner sermayeli hastanele
rin zor duruma düştükleri iddiasma ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırtm Aktuna 'nmyazdı cevabı (7/116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
tstanbul 

Soru : Yeşil Kart uygulanacağı haberleri çıktıkdan sonra, hastanelerde parası olan kişile
rinde malî güçsüzlük beyan ederek sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalandıkları çeşitli vesile
lerle iddia edilmiştir. Bu durumda hastane döner sermayelerinin büyük bir sıkıntıya tlüştüğü 
iddia edilmektedir. Hastane döner sermayelerinin sıkıntıya düşmesi sonucu hastanelerin sarf 
malzemesi, sargı bezi, röntgen filmi gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiği 
iddia edilmektedir. 

1. 1990 Aralık, 1991 Ocak, 1991 Şubat aylarıyla 1991 Aralık, 1992 Ocak, 1992 Şubat ay
ları için Ankara, İzmir, tstanbul, Adana ve Bursa'daki devlet hastaneleri ve ihtisas hastaneleri
nin bu aylar itibariyle tek tek aylık döner sermaye gelirleri ne olmuştur? 

2. Bu döner sermayelerin kendi öz gelirlerinin ne kadarı sosyal yardımlaşma fonların
dan gelen gelirler olmuştur? 

3. Döner sermaye gelirlerindeki azalma dolayısıyla hazineden bu hastanelere tek tek ne 
kadar ödenek sarf malzemesi temini için tahsis edilmiştir? 

4. Bu hastanelere hazineden herhangi bir ek yardım yapılmadıysa, hastanelerde aksayan 
hizmet var mıdır? 

5. Hastane personelinin hastanede aksayan döner sermayenin hizmete verdiği zararı dile 
getirmekte cezalandırılmaktan korktuğu için sustuğu iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? 

6. Yeşil Kart uygulaması başlamadan sadece beyana dayanarak ücretsiz muayene edil
mesinin sonucu sağlık hizmetlerindeki aksamadan dolayı artabilecek ölüm oranlarının sorum
lusu olmayı kabul ediyor musunuz? 
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SağhkBabnlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18.5.1992 

Th. : B100THG0740003-XIV.Dön.Ser.Mrk.Müd.-11878 
Konu : Önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 20 Nisan 1992 tarih ve Kan. Kar. Md.A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/116-1208/4958 sayılı 

yazınız. 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması isteğiyle 

verilen "ücretsiz muayene sonucu döner sermayeli hastanelerin zor duruma düştükleri" hak
kında yazılı soru önergesi incelendi. 

önerge de yer alan sorular madde numaralarına göre cevaplandırılarak buna ait bilgiler 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Konu : "Ücretsiz muayene sonucu Döner Sermayeli hastanelerin zor duruma düştükleri" 
iddiası; 

. - • 
Cevap : 
1. önergede istenilen Döner Sermaye gelir bilgileri Ek : 1 tabloda gösterilmiştir. 
2. Bu gelirlerin Sosyal Yard. ve Day. Fonundan sağlanan kısımları Ek : 2 tabloda göste

rilmiştir. 
3. Ücretsiz tedavi uygulaması sonucu Bakanlığım hastanelerinin döner sermaye gelirlerin

de azalma olmamıştır. Yapılan muayene, tetkik, tahlil bedelleri Sosyal Yard. ve Day. Teş. Fonun-, 
dan tahsil edilerek, hastane döner sermayelerine aktarılmaktadır. Bakanlığımız fiyat tarifesinde 
yer alan ve kapsama dahil kişiler için °/o 50 indirimli uygulanan ücretlerin hiçbir indirime tabi 
olmadan fatura edilmesi esası getirilerek, 27.4.1992 tarih ve 3067 sayılı genelge çıkarılmıştır. 

Sosyal Güvenliği ve hastane masraflarını ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın, Bakan
lığımız hastanelerindeki tedavileri Sosyal Yard. ve Day. Teş. Fonu Vakfına müracatları ile veri
len belgelere dayanılarak yapılmakta ve aynı fondan gönderilen ödeneklerle hastane masrafla
rı ödenmekte iken bu geçici tedbirler yerine 1992 yılı bütçesine 370 Milyar TUlık bir ödenek 
konmuş ve 14.5.1992 tarihi itibariylede hazırlanan Yeşil Kart Kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonunda kabul edilerek Yüce Meclise sunulmuştur. , 

1991 yılında olduğu gibi 1992 yılında da döner sermayeli hastanelerimize sarf malzemesi 
alımı için ödenek verilmemiştir. Sarf malzemesi alımları döner sermaye gelirleri ile finanse edil
mektedir. , . 

4. Döner Sermayeli hastanelerimizde aksayan herhangi bir hizmet yoktur. 
5. Döner Sermayeli hastanelerimizde aksayan harhangi bir hizmet olmadığı gibi, sözko-

nusu iddia gerçek değildir. 
6. Sosyal Güvencesi ve hastane masraflarını ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın be

yanları ile hastanelerimize hiçbir ücret kaygısı olmadan gelebilmekte muayene, tetkik, tahlil 
ve ameliyatlarını yaptırabilmektedir. 

Böyle bir uygulamanın Ölüm oranını artırması mümkün değildir. 
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A Devlet Hastanesi 
Osmaniye Dev.Hast. 
Ceyhan Dev.Hast. 
Kadirli Dev.Hast. 
Ruh ve Sinir Hst. 
Doğumevi 
Kozan Dev.Hast. 
Numune Hast. 

1990 ARALIK 
• 390.078.747 

259.378.949 
66.722.702 
85.629.049 
34.393.571 

'104.626.062 
100.700.594 

Faaliyete geçmedi 

RA Numune Hastanesi 2.370.687.761-
Hastanesi 374.424.178 
Yüksek İht.Hst. 1.304.340.831 
DrrSami U l u s Çoc. 289 .528 .673 

Onkoloji Hastanesi 50.285.885 
Dr.Zekai Tahir Bur. 832.005.087 
Zübeyda Hanım D.evi- 244.856.282 
Atatürk Göğ.Hast. 807.607.629 
Rehabilitasyon Mrk. 203.222.980 
Polatlı Dev.Hast. 55.600.439 
Kızılcahamam Dev.Hst. 34.064.320 
Beypazarı Dev.Hast. 91.116.200 
Çubuk Dev.Hast. 22.959.095 
Nallıhan Dev.Hast. 21.044.266 
Dr.Muhittin Ülker Ac.432.073.117 
Şereflikoçhisar D.H. 79.763.600 
Haymana Dev.Hast. 2.427.000 

' Etimesgut Dev.Hast. 17.329.735 

5A Devlet Hastanesi • 1.343.082.405 
Zübeyde Hanım D.evi 200.942.250 
İnegöl Dev.Hast. 
M.K.Paşa Dev.Hst. 
Yenişehir Dev.Hast. 
Karacabey Dev.Hast. 
Gemlik Dev.Hast. 
Çoc.Hast. 
Diş Hastanesi • 

ANOUL H.Paşa Numune 
" Taksim Hastanesi 

Şişli Ctfal Hast. 

216.350.200 
64.653.795 
33.791.222 
23.195.597 
69.728.650 

1991 OCAK 
250.464.832 
41.330.108 
64.789.500 
14.458.459 
60.346.076 
67.444.287 
20.557.240 
6.654.000 

1.430.964.590 
1.770.940.100 
4.150.999.287 
306.472.430 
455.646.541 
1.200.351.990 
159.994.300 
210.018.664 
132.523.128 
189.163.100 

7.595.300 
72.778.400 
69.249.350 
20.079.900 

386.114.480 
21.387.400 
3.386.000 

25.936.000 

'877.036.705 
196.951.900 
55.268.300 
49.834.540 
32.751.000 
28.831.000 

135.641.488 
; .Faaliyete geçmedi 
Faaliyete geçmedi 2.153.000 

1.678.209.0Ü9 
160.898.755 
613.087.349 

Bakırköy Ruh Sağlığı 010.099.370 

1.197.492.100 
340.496.156 
664.496.160 
410.141.559 

1991 ŞUBAT 
345.377.169 
05.107.000 
73.066.500 
23.254.631 
26.611.900 
06.766.250 
20.494.400 
52.662.500 

1.532.566.948 
983.302.348 
2.727.092.335 
209.841.400 
1.353.710.340 
1.403.407.340 
163.131.376 
442.551.340 
112.467.337 
133.184.200 
5-497.000 

91.207.500 
79.420.5A 
28.391.500 

145.453.295 
19.994.750 
3.405.000 

21.261.950 

645.549.728 
266.407.450 
65.391.150 
126.219.250 
39.166.659 
69.402.000 
140.171.000 
53.296.052 
5.986.000 

1.834.487.369 
598.093.206 
969.677.260 
499.078.808 

1991 ARALIK 
343.151.200 
307.015.183 
121.069.871 
280.223.089 
96.934.565 
119.863.486 
458.495.202 
571.250,140 

5.226.941.756 
1.567.294.593 
2.003.197.815 
330.433.600 
95.917.134 

706.245.357 
283.918.414 
1.857.220.317 
170.209.701 
214.434.870 
66.983.735 

200.152.500 
81.73D.805 
21.064.500 
1.210.470.689 

163.996.384 
1.980.000. 

88.079.005 

2.230.857.910 
517.669.370 
422.376.900 
217.072.200 
68.658.012 
23.318.254 
385.367.139 
140.429.200 
275.924.050 

2.373.77^35 
l.OB^So^J 

1992 OCAK 
379.263.200 
28.845.260 
115.766.300 

32.682.600 
106.203.800 
138.730.600 
25.353.000 

1.166.805.800 

1992 ŞUBAT 
434.975.000 
32.772.414 
153.672.100 
105.266.400 
370.438.200 
136.974.000 
302.335.400 
880.727.325 

1.927.182.786 3.530.091.033 
347.612.500 2.060.591.519 
6.106.413.811 6.823.668.959 
403.892.380 490.567.850 
419..228.733 575.836.376 
396.979.420 2.562.973.441 
734.824.200 468.020.500 
610.699'.1]83 69.417.000 
266.871.400 291.359.150 
102.328.000 74.778.000 
6.635.000 8.003.000 

'44.606.500 20.695.000 
132.654.000 130.615.000 
23.091.000 26.202.600 
685.419.995 630.537.006 
24.920.000 56.655.000 
3.805.000 2.730.000 

90.361.485 94.135,180 

914.930.500 954.724.'l50 
487.339.389 272.605.400 
58.870.100 49.264.500 
60.856.000 327.495.500 
96.347.5Ü0 122.622.450 
27.466.5U0 92i997.500 

280 .178 .342 186 .554 .320 

167 .949 .450 142 .62ü .300 

- /6 .077 .000 17 .365 .900 

.... L 9 > ^ 2 7 . 6 0 3 1.663.418.8B0 

. . 'Cür£'l\. 500 758.226.050 
763.'59'J|4S7 655.96 5.242 
İ,fö];<47J.934 590.223.257 . .,-.•>/ 
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1990 ARALIK 1991 OCAK 1991 ŞUBAT 1991 ARALIK 1992 OCAK 1992 ŞUBA: 

İSTANBUL Göğ.Kalp vo Dom. 2.535.750.191 1.160.540.063 1.672.768.076 6.557.405.397 12.300.414.338 1.964.827.% 
Baltalimanı Kemik Hat. 314.173.071 75.383.000 149.439.500 987.504.846 158.184.500 387.919. 
Baybeliada Sanatoryumu 54.875.000 113.327.955 36.412.500 424.452.700 189.176.000 110.331.! 
Yedikule Göğ.Haat. 302.333.381 ' B2.571.050 108.78ü.050 .572.305.081 200.674.100 146.307.1 
Süleymaniye Doğumevi 104.191.635 210.434.000 258.564.000 275.271.547 299.234.000 224.318.! 
îatinye Dev.Haat. 228.956.296 62.216.000 133.649.000 497.106.195 187.147.000 150.260.1 
Koşuyolu Kalp ve Astım 5.444.243.538 1.227.715.715 1.011.329.408 5.811.853.906 2.120.772.895 1.507.249itt 

Beykoz Dev.Haat. 198.775.307 69.212.050 123.664.750 373.834.307 129.212.300 126.595.51 
Beykoz Çoc.Gög.Haat. 19.287.285 20.464.000 25.360.730 27.832.564 21.437.500 10.732.31 
Sağmalcılar Dev.Haat. 6,571.600 \ 5.734.500 21.538.900 106.179.099 42.449,100 44.621.1( 
Bakırköy Dev.Haat. 245.315.344 288.708.641 342.160.263 553.560.004 462.222.580 442.439.0! 
Haseki Haataneai 715.497.572 582.305.598 752.750.448 2.541.569.960 754.878,170 841.614.2! 
Beyoğlu Hastanesi 274.672.799 131.453.897 210.716.386 5İ8.450.264 156.961.218 155.204.V 

Zeynep Kamil Kad.Hat. 606.767.850 402.078.650 696.564.976 1.391.474.864 755.988.848 785.021.20 
Silivri Dev.Haat. 96.954.251 112.429.460 124.416.945 119.188.770 117.443.450 143.527.ÜC 
Sarıyer lamail H.D.H. Faaliyete geçmedi44.010.000 80.597.700 151.112.944 101.284.500 66.966.5C 
Rehabilituayon Merk. 517.639.182 47.334.177 139.907.524 562.172.800 219.300.300 139.900.6C 
Kartal Dev.Haat. 1.261.860.441 504.828.590 698.495.323 671.058.751 1.240.354.751 1.508.746.0] 
Lepra Haataneai Kapalı 1.216.100 2.642.050 28.914.613 2.180.500 12.945.3J 

ZMIR Atatürk Sağ.Siteaİ 1.427.386.806 783.952.147 667.652.857 1.277.873.746 542.602.284 2.295.659.< 
Çoc.Hast. '.515.792.431 358.610.437 387.136.606 931.315.555 582.949.887 826.306.! 
Urla Dev.Haat. 67,564.814 67.25.1.000 69.683.500 209.521.740 77.927.527 354.990.6 
Alsancak Dev.Haat. 594.687.793 49.095.500 57.390.500 264.363.241 78.257.100 90.207.5 

• Göğ.Hast.Hast. 262.522.956 274.014.835 239.332.669 475.270.420 339.,676.399 1.428.703.4 
.Bergama Dev.Haat. 78.388.545 86.863.709 82.148.000 146.635.596 53.457.636 192.173. 
Karşıyaka Dev.Haat. . 146.860.675 245.120.550 334.390.100 360.031.273 561.906.729 342.781. 
Menemen Dev.Haat. 98.948.243 91.869.500 129.406.500 223.120.000 166.264.500 120.131. 
ödemiş Dev.Haat.- 66.376.415 47.041.450 93.006.396, 177.820.391 74.956.850 , 85.629. 
Tire Dev.Haat. 81.334.284 69.424.822 55.996.970 159.781.512 160.559.050 129.892. 
Doğumevi 182.321.292 235.831.050 277.267.000 198.757.631 284.426.000 300.518. 
Torbalı Dev.Haat. 111.263.545 61.299.750 69.690.891 75.451.076 45.001.000 57.669. 
Diş Haataneai 139.252.579 75.893.750 119.518.250 330.527.740 236.135.500 235.181. 
Bayındır Dev.Haat. 17.729.752 11.315.000 33.754.250 31.065.200 61.283.850 61.909. 
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1991 Aralık 1992 Ocak 1992 Şubat 
ADANA Devlet Hastanesi 130.022.340 179.262.800 70.784.200 
" Doğ. ve Çoc.B.evi 4.464.000 16.616.560 22.077.620 
" Ruh Sağ. ve Hast. 73.351.500 111.497.000 , 98.310.500 
" Ceyhan Dev.Hast. 20.393.000 8.992.000 6.224.700 
11 . Kadirli Dev.Hast. ' 11.125.300 38.601.500 16.283.750 
11 . Kozan Dev.Hast. 10.873.600 32.083.800 27.692.900 
" Osmaniye Dev.Hast. 46.195.565 79.489.300 130.897.495 
" Numune Hastanesi 88.382.499 151.082.330 134.929.000 

BURSA Diş Hastanesi 
" Dev.Hast. 300.575.800 204.752.300 636.215.000 
." Zübeyda Hanım D.evi - 32.222.400 25s.246.100 32.228.300 
" Gemlik Dev.Hast. 36.660.000 ,34.534.500 28.409.000 
" Karacabey Dev.Hast. 899.000 1.050.250 '747.500 
" İnegöl Dev.Hast. . 5.439.500 - 13.918.000 
" M.K.Paşa Dev.Hast. 7.945.000 13.537.400 15.949.300 

Yenişehir Dev.Hast. 4.465.000 ' 8.465.000 7.970.000 
" Çoc.Hast. 7.200.200 11.195.400 16.183.000 

ANKARA Ankara Hastanesi 198.106.000 686.827.500 332.800.200 
Numune Hastanesi 1.393.536.940 630.644.700 821.699.600 

" Türkiye Yük.İht.Hast. ' 411.377.015 589.965.030 813.898.229 
" Dr.Sami Ulus Çoc.Hast. 154.156.750 151.825.400 293.697.890 
"•' Onkoloji Hast. 188.538.613 199.48.1.451 273.195.945 
" Dr.Zekai T.B.Kad.Hast. 168.404.120 214.355.460 190.038.250 
" Zübeyde Hanım D. ve Çoc. 82.444.000 91.223.000 77.937.000 
" Atatürk Göğ.Hast. ve Cer. 45.418.000 110.149.000 117.407.800 
" Rehabilitasyon Merk. 2.716.400 17.692.500 21.502.700 

Dr.Muhittin Ülker Acil 23.060.000 /^),3^ffMBû 217.404.728 
Beypazarı Dev.Hast. - ' $fî**/~.-£Ş\\\'.\ 13.010.000 
Çubuk Dev.Hast. - \%M 'İ^ök^OO / 10.526.000 
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ANKARA Haymana Dev.Hast. - -
Kızılcahamam Dev.Hast. 19.335.000 - 21.304.000 
Nallıhan Dev.Hast. 1.510.000 1.011.000 
Ş.Koçhisar Dev.Hast. 20.982.000 20.968.000 '20.338.000 
Etimesgut Dev.Hast. 5.400.850 5.967;900 6.677.450 
Refik Saydam Hıf.Merk. - , - 2.760.000 
Polatlı Dev.Hast. ' 22.460.000 17.977.500 25.320.000 

İSTANBUL Haydarpaşa Nüm.Hast. 260.240.893 234.644.994 216.125.000 
Şişli Etfal Hast. - 85.006.500 100.007.200 128.476.266 
Taksim Hastanesi, . 102.917.000. 69.457.500" 66.493.750 
Beyoğlu Hastanesi 12.754.000 4.202.500 8.197.000 
Haseki Hast. 224.743.200 157.254.500 237.785.900 
Beykoz Dev.Hast. 49.503.000 45.539.000 41.024.000 
İstinye Dev.Hast. 12.146.000 4.404.000 12.515.500 
Sağmalcılar Dev.Hast. '' - 2.147.100 3.810.300 
Bakırköy Dev.Hast. . 27.866.700 41.203.100 36.622.000 
Kartal Dev.Hast. 768.604.834 220.918.500 .145.399.500 
Koşuyolu Kalp ve Araş. . 93.281.746 89.971.732 190.318.764 
Sarıyer İ.A.Dev.Hast. - 3.921.600 442.000 
Süleymaniye Doğ. ve Kad. - - 25.200.000 
Zeynep Kamil Kad. ve Çoc. 40.090.300 16.732.700 11.835.200 
Lütfiye N.B.Doğ. ve Çoc. - . - -
Beykoz Çoc.Göğ.Hast.Hast. ' - ' 40.762.000 10.932.000 
Heybeliada San.Göğ.Hast. 211.810.500 79.005.000 39.690.000 
Yedikule Göğ.Hast.Hast. 48.571.500 ' 74.276.000 71.733.000 
Bakırköy Ruh Sağ. ve Hast. 135.067.300 99.567.200 81.356.200 
Göğ.Kalp ve Dam.Cer.Merk. 128.500.754 
Baltalimanı Kem.Hast. 13.111.000 45.204.000 72.294.000 
Bakırköy Fiz.Ted.ve Reh 1.300.500 914.000 
Lepra Hastanesi . - t^mmk<-s. 20.381.329 
Silivri Dev.Hast. 5.345.800 /^*9ffc.50{LA 7.510.100 
Yalova Dev.Hast. -
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1991 Aralık 

İZMİR Atatürk Sağlık Sitesi Dev.Hs. 322.533.784 
11 Dr.Behçet Uz Çoc.Hast. 195.520.500 

" Kadın Hast.ve Doğ.Hast. 57.000.000 

" Tepecik Göğ.Hast.Hast. .225.599.300 
11 Alsancak Dev.Hast. 7.313.000 

" Karşıyaka Dev.Hast. 18.152.800 

"' Diş Hastanesi 927.000 

" Bayındır Dev.Hast. ' 3.401.500 
11 Bergama Dev.Hast. 37.947.480 

" Menemen Dev.Hast. 8.717.000 

" Ödemiş Dev.Hast. 6.538.500 
11 Tire Dev.Hast. ' 19.682.700 
" Urla Dev.Hast. 8.398.000 

" Refik Saydam Merkezi 13.489.000 

1992 Ocak 1992 Şubat 

515.640.258 

201.392.700 

77.705.000 

172.591.500 

3.020.510 

46.182.600 

1.645.500 

32.672.200 
15.722.000 
12.811.700 
41.592.100 
6.931.000 
9.341.250 

6 4 4 . 3 5 1 . 2 0 0 

1 9 8 . 1 5 8 . 0 0 0 

8 3 . 1 2 5 . 0 0 0 

•12 .182 .000 

1 .401 .000 

3 . 3 5 3 . 0 0 0 

4 9 . 3 4 1 . 0 0 0 

1 1 . 6 1 1 . 0 0 0 

1 5 . 3 3 5 . 8 0 0 

3 3 . 4 1 9 . 2 0 0 

3 . 7 6 0 . 0 0 0 

1 7 . 2 1 1 . 5 0 0 
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8. — istanbul Milletvekili Halk Dumankaya 'mn, esnaf, isçi, Bağ-Kur'lu ve bunların emeklileri 
ile süper emeklilerin durumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. ' > ' •' 

Saygılarımla. 

Halk Dumankaya 
İstanbul 

Seçim meydanlarında halka verdiğiniz sözler çerçevesinde; esnaf 4 aydır çok zor durum
dadır. tşçi, Bağ-Kur'lu, emekli, enflasyona yenik düşmüştür. Bu kesimi birazcık rahatlatmak için; 

1. Peşin vergiyi kaldırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunu ne zaman kaldı
racaksınız? 

2. Asgari ücretten vergi almamayı düşünüyormuşunuz? Almayacaksanız bunu ne zaman 
yürürlüğe koyacaksınız? 

3. Bağ-Kur emeklileri zor durumda, eskiden az olan maaşlarını düzenli alıyorlardı, bu
gün ise, bugün git, yarın gel, para yok denilerek perişan duruma düşmüşlerdir. Bağ-Kur'lularla 
ilgili bir çalışmanız ne zaman başlayacak? 

4. Süper emeklilerede vaadiniz vardır. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? 

T, C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 20.5.1992 
Sayı : B-13.0.SGK.O.13.00.01/5644-016244 

Konu : Yazılı soru önergesi' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.4.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.010.00.02-7/130-1287/5328 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza yönelttiği sorula
ra ilişkin Yazılı soru önergesi, Sayın Başbakanımızın tensipleri üzerine Bakanlığımızca incelen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Medisi'nin 30.11.1991 tarihli 9 ncu Birleşiminde Güvenoyu almış 
bulunan Hükümetimiz Programında, işçi, memur, esnaf ve sanatkârlar kesimini oluşturan dar 
gelirli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarını detaylı bir şekilde belirtmiştir. 

Bu çerçevede, Hükümet Porgramında; 

"Gelir adaletini sağlayıcı biçimde asgari ücret kademeli olarak vergi dışı bırakılacaktır." 
hususu yer almıştır. 

Bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan "Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısı" nın 2 rtci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun "özel indirim" i dü
zenleyen 31 nci maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 
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Sözkonusu Tasarı'nın yasalaşması durumunda; özel.indirim tutarının, Bakanlar Kurulu'-
nca asgari ücretin Türkiye genelinde vergi dışı bırakılabilmesi veya asgari ücretin kalkınmada 
öncelikli yörelerde çalışanlar bakımandan vergi dışı tutulabilmesine olanak sağlayacak bir tu
tara yükseltilmesi mümkün hale gelecektir. 

Geçici vergi ise; uygulanan yasal düzenlemeye göre, gerçek usulde (defter tutmak suretiy
le) vergilendirilen ticarî ve meslekî kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 
mükelleflerinin cari yılın kazançları üzerinden ödenecek vergilerinden mahsup edilmek üzere, 
yıl içinde gelir ve kurumlar vergisi üzerinden hesaplanmakta ve 12 eşit taksitle alınmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca genelde Vergi Kanunlarında yapılmak üzere gerekli çalış
malara devam edilmektedir. Geçici Vergi konusu da bu çalışmalar içinde değerlendirilecektik 

Hükümet Programında ayrıca; 
"Sabit gelirlilerin maaşları, enflasyonu karşılayacak bir biçimde düzenlenecek, bu kişile

rin ve ailelerinin rahat nefes alması sağlanacaktır." . 
tikesi vurgulanmıştır. 
Bu temel anlayışa paralel olarak Bakanlar Kurulu'nun 31.12.1991 tarih ve 91/2611 sayılı 

Kararı ile Bağ-Kur emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarının hesaplanmasına esas olan Basamak 
Tablosu Göstergeleri % 60 artırılmıştır. 

1 Ocak 1992 tarihi itibariyle katsayı'nın da 523 olarak tespiti sonucu, Bağ-Kur aylıkların
da ortalama % 60'ın üstünde bir artış sağlanmıştır. 

Bağ-Kur'un yılların birikimi olarak oluşan malî darboğazına öncelikli çözüm sağlanması 
ve ayrıca esnaf, sanatkarımızın, Bağ-Kur ile olan yakınlaşmasının temini amacıyla 27.2.1992 
tarih ve 3780 sayılı yasa yürürlüğe konulmuştun Bu Yasa'da öngörülen hükümleri ile uzun yıl
lardır tahsil edilemeyen Bağ-Kur sigorta primlerinden ilk taksit diliminde 330 000 milyon TL. 
tahsilat sağlanmıştır. , 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre aylık ve gelir alanların aylıklarında enf
lasyonun üstünde artışı sağlamak üzere Bakanlar Kurulu'nun 8.1.1992 tarih ve 92/2607 sayılı 
Kararı ile 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren Gösterge Tablosu gösterge rakamları 136 puan artı
rılmış, ayrıca Sosyal Yardım Zammı 390 000 -TL. dan 550 000 -TL.ya yükseltilmiştir. Katsayı
nın 523 olarak tespiti ile Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık ve gelir alanların aylıklarında 
1992 yılı birinci dönemi itibariyle ortalama % 31 artış sağlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu kamu iktisadî teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışında 
kalan işçerenler ve isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olanlardan 31.12.1991 
tarihine kadar prim borcu bulunanların, primlerinin ödenmesine kolaylık sağlamak üzere yü
rürlüğe konulan 5.3.1992 tarih ve 3786 sayılı Yasa ile alternatifli ödeme olanağı tanınmıştır. 
Bu Yasa'nın ilk ödeme döneminde 727 645 milyon TL. tahsilat sağlanmıştır. 

Hükümet Programında yer alan; 
"Kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde, yaş haddine 

bakılmaksızın, istiyenlerin emeklilikleri sağlanacaktır." 
hükmü, çerçevesinde bu husus beş ayrı sosyal sigortalar Yasasında 20.2.1992 tarih ve 3774 

sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile yerine getirilmiştir. 
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Hükümet Programında; 
"İşçi Sigortaları ile Bağ-Kur sigortalılarının emekli aylıkları sistemi gözden geçirilecek ve 

genel sosyal güvenlik ödemelerinde bir uyum sağlanmaya çalışılacaktır. 
Süper emeklilerin durumları gözden geçirilecektir." 
hükümleri yer almıştır. 
Bu hüküm çerçevesinde; 
Bağ-Kur yasasında genel düzenlemeyi öngören Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul 

edilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma aşamasındadır. 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar son aşamasına gelmiş olup, en 

kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmek üzere, Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. 
Arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

. Bakanı 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, imam hatip lûesi mezunlarının yeterlik belgelerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un yazdı cevabı (7/135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev alabilen ancak bir yıl içinde vazife alamadığı 
takdirde, yeterlik belgeleri iptal edilen l.H. Lisesi mezunlarından da, yeterlik imtihanının, öğ
retmenlerden kaldırıldığı gibi kaldırmayı düşünüyormuzunuz? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.004/201/03825-71135 15.5.1992 

• . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 22 Nisan 1992 gün Kan. Kar. Md. 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/135-1300 15447 sayılı yazısı. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "İmam Hatip 

Lisesi mezunlarının yeterlik belgelerine ilişkin" yazılı soru Önergesinin cevabı ilişikte takdim 
edilmektedir. 

Gereğini arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Bilindiği üzere; 657 sayılı kanunun değişik 50 nci maddesine göre devlet kamu hizmet ve 
görevlerine devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet Memurluğu Sınavlarına gir
meleri ve sınavı kazanmaları şarttır. 
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Anılan Kanunun mezkûr maddesine dayanılarak devlet kamu hizmeti ve görevlerine dev
let memuru olarak atanacaklar için mecburî yeterlik ve yarışma sınavları genel yönetmeliği çı
karılmış bulunmaktadır. 

Bu yönetmeliğin 25. maddesi dayanak alınarak, çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı özel 
Sınav Yönetmeliğinin 25. maddesinin 2. paragrafında "Sınavı kazananlar sadece katıldıkları 
sınavla ilgili bir göreve atanırlar. Camiî görevliliği sınavlarının sonuçları ise sadece sınava gir
mek için müracaat ettiği il için müteakip sınava kadar geçerlidir" hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla camiî görevliliği yeterli sınavını kazananların belgelerinin geçerlik süresi bir 
yıl olarak sınırlandırılmamıştır. 

Camiî görevliliği yeterlik sınavı en son 14-17.10.1990 tarihinde yapılmış olup, bu sınavı ka
zananların belgeleri halen geçerli bulunmaktadır. 

Bu sınavların yapılması 657 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılmaş bulunan mec
burî yeterlik ve yarışma sınavları genel yönetmeliği gereğidir. 

Ayrıca Imam-Hatiplik görevini özel yetenek ve öğretim gerektiren bir görev olması hase
biyle, Imam-Hatip Lisesi mezunlarının yeterlik sınavına tabi tutulmalarında hizmetin sıhhatli 
bir şekilde yürütülmesi bakımından zaruret görülmektedir. 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesi Devlet Hastanesinin uzman 
personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/136) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

1. Yakın 2 ilçeye hizmet veren, Kütahya İli Emet İlçesi Devlet Hastanesine dahiliye, ka
dın doğum ve çocuk uzmanı kadro tayinleri ne zaman yapılacaktır. 

2. Termal Turizmiyle tanınan Emet İlçesi devlet hastanesine fizik tedavi uzmanı vermeyi 
düşünüyormusunuz? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 13 Mayıs 1992 
Sayı : 55310 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.4.1992 gün ve Kan.Kar.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.0002-7/136-1301/5448 sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması iste

nilen "Kütahya-Emet ilçesi Devlet Hastanesinin uzman personel ihtiyacına ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim, 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
— 283 — . 



T.B.M.M. B : 78 20 . 5 . 1992 O : 1 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Kütahya-Emet İlçesi Devlet Hastanesinin uz
man personel ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesine cevabımız : 

Soru 1) Yakın 2 ilçeye de hizmet veren Kütahya İli Emet ilçesi Devlet Hastanesine dahi
liye, kadın doğum ve çocuk uzmanı kadro tayinleri ne zaman yapılacaktır? 

Cevap 1) Bakanlığımca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sağlık hizmetleri ba
kımından daha geride kalan yörelerin çok eksik olan uzman kadrolarının doldurulmasına ön
celik verilmektedir. Yıllardır uygulanan yanliş ve dengesiz personel istihdamı politikasının bir 
sonucu olarak bazı bölge ve yörelerde uzman hekim fazlalığı meydana gelmiş; buna karşılık 
bazı bölge ve yörelerde ise kadro açığı oluşmuştur. Sözkonusu yanlış politikanın olumsuz so
nucu oluşan uzman eksikliği öncelikle giderilecek ve kurumlarımızdaki boş kadroların önce
likle doldurulması sağlanacaktır. Ayrıca, 5442 sayılı il idaresi Kanunu'na göre illerdeki perso
nel açığının il içinde yapılacak tayinlerle de giderilmesi mümkün olduğundan; Kütahya ilinin 
personel açığı bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının, bu ilin stahdard kardo faz
lalığı bulunan diğer kurum ve kuruluşlarından il içinde naklen tayin yapılarak karşılanması 
hususunda, Kütahya Valiliği'ne talimat verilmiştir. 

Soru 2) Termal Turizmiyle tanınan Emet ilçesi Devlet Hastanesine Fizik Tedavi Uzmanı 
vermeyi düşünüyormusunuz? 

Cevap 2) Emet ilçesi Devlet Hastanesinin hayatî yönden daha öncelikli olan uzman he
kim ihtiyacının karşılanması planlanmış olup, öncelikle bu eksiklik giderilmeye çalışılmakta
dır. Bilahâra Fizik Tedavi Uzmanı da adıgeçen hastanede görevlendirilecektir. 
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1. — Meclis Araştırması önergesi (10/60) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayım 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 $8 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 Gürkah 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 açıklarını 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) 
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5 ' 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek 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 iddialannı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça-v 
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. — izmir 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 Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşir 
lastiği 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 Anayasanın 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 
GENEL 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 Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını 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) 
, 2 6 . — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 

bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma 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 uyarmca 
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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. —Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, 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 arkadaşımn, 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

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 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını 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 arkadaşının, 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 102 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 alınacak 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 Anayasamn 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 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 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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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öhergesi (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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşımn, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca' 
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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarında bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşımn, 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, İçtüzüğün 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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 Kemalcttin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ye tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — istanbul 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) 

m 
B : 78 
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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'nın, Aydın - Stol tipi havaalanının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

*4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşların 
sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/59) 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

*6. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sörira 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 Yüceîcn'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

10. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yüceîcn'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'in, bazı aşıların karaborsaya düştüğü 
iddiasına ilişkin SağUık 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 ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller araşma alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü sora önergesi (6/85) 

( */.) Iciüzü&ün 97 nci-maddesi-uyarınca porüstnssi bir 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 Tüzcu'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 imle ânlarından yararlan-
dırıldıklan"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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

*30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürüf'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 altmda satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

32. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'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 îs-
k3n Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 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 Altınkaya'nın, 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 ibrahim 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 içişleri 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 İçişleri 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. — İzmir 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 aldıklarma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

57. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul 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 Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/132) 

60. — istanbul Milletvekili'Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/133) 

61. — İstanbul 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 Bakamndan 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 Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/137) 
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65. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ürı, 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 Demire! - CÎA 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 BarajTnın 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 ve 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 Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/145) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan 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'm, 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 İlinde 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 İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/157) 

85. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl 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 
Kanım 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. — İstanbul 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 İbrahim 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 
ilçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

96.— Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'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 Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna 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. — istanbul 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 ye Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

103. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir ili Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

104. — İzmir Milletvekili ilhan 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 ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 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 GülrJınar'm, Şanlıurfa - Birecik ilçe
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 İsmet Attiîa'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/187) 

112. — Afyon Milletvekili ismet Attiîa'nın, kaynak kullanımım destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili 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 Bakammn 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. — istanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

118 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri 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, il 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 Dcrin'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 Bakamndan 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 İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

128. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

129. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'in, 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. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri 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 
Bakamndan 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 Şendiller'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) 

1 6 — . — : i • : • 
(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrtımıştır. 
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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 Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

140. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SlSATEV'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 ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskûn Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupmar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basm 
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 İlçesi 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

150. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/227) 

151. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının 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) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

153.— Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri 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 önergesf (6/232) 

156. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği İddialarına 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 iskân Bakanından 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'mn, Ayasofya'nm ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. 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) 

16L.'— 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 Bakanından 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 Eyüp Âşık'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 hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

170. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasınin düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

171. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

174. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

175. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

176. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

177. — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

178.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş' iri, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

179. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

180. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

181. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 
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182. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, îstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

183. — îstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

184. — 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) -

185. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

186. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan' 'Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

187. — 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) 

188. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

189. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

190. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - İkizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/271) 

191..— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin . 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

192. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

193. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

194. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, P Î T tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275) /, 

195. — 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) 
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196. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

198. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

199. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

200. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARÎŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

201. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

202. — 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) 

203. — 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) 

204. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

205. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine Ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

206. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

207. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

' 208, — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

209. — 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) 

210. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutam tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

211.— Elazığ Milletvekili Ahmet Gemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

212. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) •:: •';. 

213. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

214. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) . 

215. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

216. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin Içiş-

« leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
217. — 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) 

218. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

219. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

220.. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

221. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

22 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) . 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

227. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan' in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

228. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve IstanbuT-
.dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi <6/311) 

229. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

230. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

231. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/314) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine "ilişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

2. — 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) 

3. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
iç 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) 

4. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

5. — 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, ikinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 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) 

6. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

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

8. — 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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

9. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine iliş
kili Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 
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x 10. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

11. — 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 12. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 13. — 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 14. — 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) 

15. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 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) 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 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) 

x i7. _ 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 ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygtm Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 19. — 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) 
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20. — İlköğretim ye Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 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) 

21. — 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 22. — 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) 

23. — 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) 

24. — 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 25. — 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) 

26. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
vex1076 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) 

27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

29. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

26 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

30. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

31. — İskân Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayısı : 74) (Da
ğıtma tarihi : 30.4.1992) 

32. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 75) (Da
ğıtma tarihi : 5.5.1992) 

33. — Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretleri
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/337) 
(S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

34. — Adana Milletvekili Halit Dağh'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

35. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı 
ve Manisa Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı Mahi
yetteki 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) 

36. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

37. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl- ' 
masına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 38. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

39. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/390, 2/7) (S. Sayısı 
- 83) (Dağıtma tarihi : 13.5.1992) 
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40. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

41. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

42. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerli-
kaya'nın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1992) 

(x) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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