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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/658) 

2. — İsveç'e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/659) 

3. — Pakistan ve İran'a gidecek olan Başbakan Süleyman DemirePin dö
nüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/660) 
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4. — Pakistan ve tran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönü
şüne kadar, Devlet Bakanılığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/661) 

5. — Pakistan ve îran'a gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/662) 

6. — Pakistan ve İran'a gidecek olan Öışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dö
nüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumba-
racıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/663) 

7. — Güney Afrika Cumhuriyetine gidecek olan Turizm Bakanı Abdulka-
dir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Ok
tay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/664) 

8. — Rusya Federasyonuna gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dö
nüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/665) 

9. — Yunanistan ve Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Ak-
yol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/666) 

10. — Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhu
riyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, 
Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mogultay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/667) 

11. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, KİT Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/78) 

12. — Uşak Milletvekili Ender Karagül'ün, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile (10/3) Esas Numaralı Araştır
ma Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/88) 

13. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'nın İçişleri Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/87) 

14. — Siirt Milletvekili M. Erdal Koyuncu'nun İçişleri Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/86) 

15. — Tokat Milletvekili Güler tleri'nin, İnsan Haklarını İnceleme Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/85) 

16. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Adalet Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/84) 

17. — Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Millî Savunma Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/83) 

18. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çevre Komisyonu ile (10/6) Esas 
Numaralı Araştırma Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/82) 
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19. — Istanbui Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Çevre Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/81) 13 

20. — Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen'in, TBMM Hesaplarını incele
me Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/80) 13 

•21. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, Millî Eğitim Komisyonu 
ile Çevre Komisyonu Üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/79) 13 

22. — Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, (10/1) esas numaralı Araş
tırma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/89) 14 

23. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve arkadaşlarının, (10/55) 
esas numaralı Meclis araştırması önergesinin genel görüşme önergesine çevril
mesine ilişkin önergesi (4/90) ~ . . 14 

24. — Çevre Komisyonuna, ihtisası dahilinde olan ve diğer komisyonlarda 
bulunan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin havale 
edilmesine ilişkin Çevre Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/669) 18 

25. — Sağlık ve Sosyal İşler komisyonunda bulunan; (1/65), (1/156), (1/157), 
(1/167), (1/204) esas numaralı kanun hükmünde kararnamelerin Çevre Komis
yonuna havalesinin uygun görüldüğüne ilişkin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi (3/670) 18 

26. — Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, Rusya Federasyonu, Kaza
kistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete katı
lacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/668) 24 

27. — Siyasî parti grupları adına başkanvekillerinin ve grubu bulunmayan 
diğer parti milletvekilinin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı en etkili mü
cadelenin tüm ülkelerin işbirliği ve kararlılığına bağlı olduğuna; TBMM olarak, 
Batı Avrupa ülkelerinin ve tüm uluslararası kuruluşların, gelişen ırkçılık ve ya
bancı düşmanlığına karşı mücadeleye çağrılmasına ve bu hususların TBMM'nin 
görüşleri olarak Başkanlık Divanınca Türk ve dünya kamuoyuna duyurulması
na ilişkin müşterek önergeleri (4/94) 91:92 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 15 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadışının, Diyarbakır 
ili Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 15 

2. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/73) 16 

3.— Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ermenistan ile iliş
kilerde millî menfaatlara zarar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itiba
rını sarstığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Hükümeti hakkında genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) 19:21 
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4. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen ve 30 arkadaşının, beyan ve 
icraatları ile devleti zarara uğrattığı ve yaptığı atamalar ile görevini kötüye kul
landığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) 22 

V. — ÖNERİLER 21 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 21 
1. — (11/10) esas numaralı gensoru ve (8/23) ve (8/24) esas numaralı genel 

görüşme önergelerinin gündemdeki yer, sıra, görüşülme gün ve çalışma süresi 
ile 3.11.1992 ve 4.11.1992 günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 21 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 25 

A) ÖNGÖRÜŞMELER , 25 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 

Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ermenistan ile iliş
kilerde millî menfaatlara zarar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itiba
rım sarstığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Hükümeti hakkında genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (U/10) 25:55,58, 

106:111 
B) GÖRÜŞMELER 55 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışın

daki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli 
çözüm yollarını bulmak amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üze
rine Genel Kurulun 20.10.1992 tarihli 17 nci Birleşiminde açılması kabul edilen 
genel görüşme (8/23) 55:58,58:91 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 92 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 92 
1. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis'te fabrikaya dönüştürülen 

kapalı cezaevine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı 
(7/232) ı 92 

2. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, "Hakkâri - Yüksekova'da 
devlet terörü estiriliyor" başlıklı habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/283) * 93 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kartal Belediyesinin temiz
lik hizmetlerini Özelleştirmesinde bazı usulsüzlük ve yolsuzluklar olduğu iddia
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/294) 94:96 

4. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, "Kürt Kültür Vakfı"nın 
tescil edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/328) 96:98 

5. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Adıyaman-Gerger ilçesin
de görev yapan bazı öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili iddia
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/331) 98 

— 4 — 
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6. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Şırnak'ta incelemelerde bulu
nan milletvekillerine suikast planlandığına dair haberlere ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/332) 

7. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Ardahan'ın Göle İlçesin
de 7 Eylül 1992 tarihinde öldürülen bir grup militanla ilgili haberelere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/337) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Gö-
bel Köyü İlkokuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın ya
zılı cevabı (7/352) 

9. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı 
Istanbul-Kadıköy ilçesi Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/358) 

10. — Ordu Milletvekili Nabi Poyraz'ın, İstanbul - Alibeyköy Endüstri Mes
lek Lisesi Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın ya
zılı cevabı (7/360) 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Antalya - Kale İlçesi Adliyesi
nin personel eksikliklerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın 
yazılı cevabı (7/371) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, memurlar ile işçiler ara
sındaki ücret farklılıklarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer 
Öral'ın yazılı cevabı (7/375) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığın

dan, 3 Kasım 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 15.25'te son verildi. 

Fehmi Işıklar _ ' . 
Başkanvekili 

ibrahim özdiş Halil İbrahim Artvinli 
Adana Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

, — © , 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2.11.1992 Pazartesi 

Raporlar 

1. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun, ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve AdaletKomisyonu Raporu 
(1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) (GÜNDEME) 

2. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazetede yayın

lanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/496) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanımın Ruhu 
Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.10.1992) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısının resto

rasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm yollarının bu
lunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1992) 

Gensoru önergesi 
1. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen ve 30 arkadaşının, beyan ve icraatları ile Dev

leti zarara uğrattığı ve yaptığı atamalar ile görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1992) 
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3.11.1992 Salı 
Tasanlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eği
tim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/464) 
(Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1992) 

2. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasansı (1/465) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.11.1992) 

Teklifler 

1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/510) (Anayasa Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanuna 3 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/511) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.10.1992) 

3. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi (2/512) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1992) 

Tezkere 
1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/657) (Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1992) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerinde yapıl

makta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.11.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Reşitpaşa Mahallesinde yapımı 
tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.11.1992) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Çay-Kur'a alındığı iddia edilen geçici işçi

lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.11.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), İbrahim Özdiş (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birlöşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Edirne Milletvekili Evren Bulut'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Çok sayıda sayın milletvekili gündem dışı konuşma talebinde bulundu; bugün, hem Hü
kümet hakkında bir gensoru hem de bir genel görüşmemiz var; her ikisini de görüştüğümüz 
takdirde -ki, görüşmemiz gerekiyor- normal çalışma süresi içerisinde bu görüşmeleri tamamla
yacağız. Konuşmacı arkadaşlarımız konuşma sürelerine uyarlarsa, çalışmalarımızı takriben saat 
20.30 veya 21.00 de tamamlamış olacağız. Bu nedenle, gündem dışı söz veremiyoruz; gündem 
dışı söz talebinde bulunan sayın üyelerden özür diliyoruz. . ' • - • ' 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1, — İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakam Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/658) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Finans kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 1992 tarihinde İngiltere'ye 
gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İsveç'e gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/65-9) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Hukukçular Komisyonu Amerikan Derneğine insan hakları konusunda dü

zenlenen toplantıya katılmak üzere, 19 Ekim 1992 tarihinde isveç'e gidecek olan Devlet Bakanı 
Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Pakistan ve İran'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/660) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 
24 Ekim 1992 tarihinden itibaren Pakistan ve iran'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demi
rel'in dönüşen kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Pakistan ve İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne kadar. Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/661) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 
24 Ekim 1992 tarihinden itibaren Pakistan ve İran'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. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. —Pakistan ve İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/662) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 
24 Ekim 1992 tarihinden itibaren Pakistan ve İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barut-
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çu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Pakistan ve İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, 

Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/663) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 
24 Ekim 1992 tarihinden itibaren Pakistan ve İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe
tin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba
şı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Güney Afrika Cumhuriyetine gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dö

nüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. SeyJİ Oktay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/664) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Skal Klüpleri Birliğinin 1992 Dünya Kongresine katılmak üzere, 24 Ekim 1992 
tarihinde Güney Afrika Cumhuriyetine gidecek olan Turizm bakanı Abdulkadir Ateş'in dönü
şüne kadar; Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Rusya Federasyonuna gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, 

İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/665) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Güvenlik alanında işbirliği konularını görüşmek ve protokol imzalamak üzere, 27 Ekim 
1992 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne 
kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Yunanistan ve Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân AkyoVun dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/666) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 Kasım 1992 tarihinden itibaren, "Women in Powor" konulu konferansa katılmak üzere 
Yunanistan'a ve Türk-Alman Dostluk Cemiyetinin davetlisi olarak Tubingen Üniversitesinde 
konferanslar vermek üzere de Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân AkyoPun dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/667) 

BAŞKAN -— Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 Ekim 1992 tarihinden itibaren Türk-Rus ilişkilerinin 500 üncü yıl kutlamalarına katıl
mak üzere Rusya Federasyonuna, Kültürel İşbirliği Uygulama Programı çerçevesinde düzenle
necek "Kültür ve Sanat Günleri"ne katılmak üzere Kazakistan Cumhuriyetine ve "Türk Kır
gız Kültür ve Sanat Günleri"nin açılışına katılmak ve resmî görüşmelerde bulunmak üzere Kır
gızistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesi
nin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görüşlmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi (4/78) 
BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görev almam nedeniyle, KİT Komisyonundan ayrılmış bu

lunmaktayım. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İrfan Köksalan 
Ankara 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — Uşak Milletvekili Ender Karagül'ün, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile (10/3) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu üyeliklerin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/88) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, Sağlık ve Sosyal İşler Ko

misyonu ile (10/3) esas numaralı Araştırma Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Ender Karagül 
Uşak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
13. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan 'in İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiği

ne ilişkin önergesi (4/87) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

içişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
14. — Siirt Milletvekili M. Erdal Koyuncu'nun içişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/86) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum içişleri Komisyonundan istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Erdal Koyuncu 
Siirt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
15. — Tokat Milletvekili Güler lleri'nin, insan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğin

den çekildiğine ilişkin önergesi (4/85) ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum insan Haklarını inceleme Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Güler ileri 
Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
16. —Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/84) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa ediyorum. 
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Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
17, —Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'in, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/83) . \ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Muhammet Kaymak 
Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
18, — izmir Milletvekili Atilla Mutman'm, Çevre Komisyonu ile (10/6) Esas Numaralı 

Araştırma Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/82) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Çevre Komisyonu ile (10/6) esas numaralı Araştırma Komisyonundan 
istifa ediyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Atilla Mutman 

tzmir 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
19, — istanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/81) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Çevre Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

ibrahim Gürsoy 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
20, —Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen'in, TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/80) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
21, — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, Millî Eğitim Komisyonu ile Çevre Ko

misyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/79) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyonu ile Çevre Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

22. — Erzincan Milletvekili Ali İbrahim TUtu'nun, (10/1) Esas Numaralı Araştırma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/98) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum (10/1) esas numaralı Araştırma Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

> Ali ibrahim Tutu 
Erzincan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

23. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Gök taş ve arkadaşlarının, (10/55) esas numaralı 
Meclis araştırması önergesinin genel görüşme önergesine çevrilmesine ilişkin önergesi (4/90) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştarması önergesinin genel görüşme önergesine çevrilmesine 
dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3.11.1992 tarihli gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmının 48 inci sırasındaki, Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karade
niz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla vermiş olduğumuz (10/55) esas numaralı Meclis araştır
ması önergesinin genel görüşmeye çevrilmesi için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Zeki Ünal 
Karaman 

Abit Kıvrak 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

tsmail Coşar 
Çankırı 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirilecektir. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaşve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp İlçesin
de meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/72) 

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

7 Ekim 1992 tarihinde aşağıda imzası olan, Halkın Emek Partisi (HEP) milletvekillerin
den Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Diyarbakır Milletve
killeri Mahmut Uyanık ile Sedat Yurtdaş'ın Diyarbakır ili Kulp ilçesinde 3-4 Ekim 1992 günle
rinde cereyan eden olaylan yerinde incelemek üzere yaptıklan ziyafet sırasında, yetkililerin olaylar 
hakkında yapmış oldukları açıklamalar ile tespit ettikleri hususlar arasında aşağıda belirtilen 
derin çelişkilerin varlığını tespit etmişlerdir. 

Ziyaret sırasında, Diyarbakır Vali Yardımcısı iken, geçici görevle kaymakamlık görevini 
yürüten Sayın Atilla Selami Abban şunları söyler : 

"3 Ekim 1992 günü saat 10.30'da askerî birliğe erzak taşıyan bir kamyona PKK'hlarca 
ateş açılması üzerine 1 astsubay, 1 er ölür, 2 er de yaralanır. Bunun üzerine, olay yerine giden, 
güvenlik kuvvetleri ile PKK'lılar arasında ilk iki saati çok şiddetli olmak üzere, aralıklı olarak 
iki gün boyunca çatışmaların devam ettiğini; bu arada, çevre ilçeler ve Diyarbakır'dan askerî 
yardım geldiğini; çatışma sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından belediye, hastane, cami, 
otel, boş durumdaki polis lojmanlarından, pek çok dükkân ve bir kısım evlerden ateş açıldığı
nı; tüm bu olaylar sırasında sadece 1 kişinin, otelin yanması sırasında öldüğünü, sadece 7 kişi
nin gözaltına alındığını, bunların DGM'ye sevk edildiklerini; yangının, kullanılan izli mermi
lerden çıktığını; çatışmanın, daha çok jandarma karakolunun uzağında meydana geldiğini; böl
gede, pek çok ilçede benzer olayların meydana geleceği yönünden istihbaratlarının olduğunu..." 

Resmî açıklama ile olayların gelişimi hakkında halkın verdiği bilgiler ile olayların maddî 
akışı arasındaki derin çelişkilerin bir kısmını sıralarsak : 

Halkla yaptığımız görüşmelerde, "susarak" cevap vermeyen küçük bir kesim hariç, he
men herkes; ilk iki saati de dahil olmak üzere, ilçede karşılıklı bir çatışmanın kesin olarak mey
dana gelmediğini, 

Narin Oteli sahibi Vahit Narin'in öldürüldükten sonra yakıldığını, bu sırada, otelin, gü
venlik güçlerince sarılmış halde arandığını; ayrıca, otelde benzer akıbetten kurtulan 30'un üze
rinde insanın konuyu aydınlatabileceğini, 

Halkın bu nedenle ilçeyi terkettiğini, söymeleri ile; 
Gerek olayın meydana geldiği 3-4 Ekim 1992 tarihlerinde ve gerekse olayları izleyen 5-6 

Ekim 1992 tarihlerinde ilçeye, basın mensuplarının, hiçbir haklı gerekçe olmadığı halde, so
kulmamış olmaları, 

Jandarma karakolu ile karakolun önündeki yolun bakış açısına giren ev ve işyerlerinde 
binlerce mermi izinin bulunması, 

Karakolun önünde bulunan sıradaki dükkânların tamamen yanmış olmasına ve hemen 
tümünde, belirttiğimiz üzere, mermi izleri bulunmasına rağmen; 

Dükkânlar arasında bulunan Sümerbank satış mağazasının camlarının dahi hiç bir zarar 
görmemiş olması, 
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Ateş edildiği iddia edilen dükkânlardan, hiçbir ölü ya da yaralının ele geçmemiş olması, 
İlçenin girişinden çıkışına kadar, yoldaki kamyon, taksi ve benzeri araçların yakılmış, ta

ranmış veya panzerle ezilmiş olması, 
iki gün boyunca aralıklarla devam etmiş olsa da PKK'IıIardan yaralı veya ölü ele geçenin 

olmaması, aynı şekilde askerlerden de ölü ya da yaralı olmamış olması, 
İki gün boyunca devam ettiği ileri sürülen çatışmalarda onlarca sivil aracın yanmasına 

rağmen, bir tek askerî aracın hasar dahi görmemiş olması, 
Şırnak'Ia başlayıp, Çukurca, Dargeçit ve Kulp'ta meydana gelen olayların devam seyri gös

termesi, 
Tüm bu iddiaların basında yer almasına karşın, bugüne kadar inandırıcı ve objektif ola

rak yamtlanamamış olması nedenleriyle, Sayın Meclisin, olayları bütün çıplaklığıyla ortaya koy
ması için olaya el koyması gerektiğine inanıyoruz. 

Buna göre, Anayasanın 98 inci TBMM içtüzük hükümlerinin 102 ve 103 üncü maddeleri
ne göre Kulp İlçesindeki olayların, Meclis araştırması açılarak ortaya konup, sorumluların tes
pitini saygıyla arz ederiz. 22.10.1992 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Leyla Zana 
Diyarbakır 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 
Sırrı Sakık 

Muş 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 
Selim Sadak 

Şırnak 
Zübeyir Aydar 

Siirt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısının res
torasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm yollarının bu
lunması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

BAŞKAN — Diğer araştırma önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25.10.1985 tarihinden beri restorasyon çalışmaları devam eden Kayseri Kapalı Çarşısının 
son durumu ve bu çarşıdaki 1 320 küçük esnafın restorasyon çalışmaları vesilesiyle karşılaştık
ları problemlerin tespiti ve çözüm yollarının bulunması hakkında Anayasanın 98 inci ve İçtü
züğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılması gereğini saygılarımızla arz ve 
talep ederiz. 
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GEREKÇE 
15.3.1977 tarih ve 2082 sayılı tsatanbul, Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve tman 

Hakkında Kanun gereğince, Kayseri Kapalı Çarşısı 25.10.1985 tarihinden itibaren restorasyon 
için kısım kısım boşaltılmaya başlanmış ve 1986 yılında çarşıdaki 1 320 küçük esnafın tahliyesi 
tamamen gerçekleştirilmiştir. 

Kayseri Kapalı Çarşısının ihale ilanına göre iki yıl içerisinde restore edilerek mal sahipleri
ne teslim edilmesi gerekirken, inşaat,.bazı kesimlerde halen devam etmektedir. 

istanbul Kapalı Çarşısından sonra kapalı alan olarak Türkiye'nin ikinci büyük tarihî eseri 
ve Kayseri'nin ticarî hayatının can merkezi olan bu çarşının restorasyonu sebebiyle karşılaşılan 
ve binlerce kişiyi birinci derecede ilgilendiren problemler şunlardır : 

1. Restorasyon süresi iki yıl öngörüldüğü halde yedi senedir devam etmektedir. 
2. Aynı kanun gereği, Bursa Kapalı Çarşısının restorasyon bedeli tamamen devlet tara

fından karşılandığı gibi, restorasyonu devam eden İstanbul Kapalı Çarşısında bulunan işyeri 
maliklerinden de bugüne kadar hiçbir bedel talep edilmemişken, Kayseri Kapalı Çarşısı imar 
ve onarım bedellerinin tamamı, mülk sahiplerinden talep edilmiş bulunmaktadır. Bu bedel ta
lep edilirken, aşağıdaki sarih haksızlıklar söz konusudur : 

a) Kapalı Çarşının yüzde 50'sini meydana getiren kamuya açık yol ve kemerlerin onarım 
bedelleri ile altyapı giderleri (kanalizasyon, PTT hatları, yangın tertibatı, genel elektrik tesisa
tından solcak aydınlatma bölümleri vs.) şahıslardan talep edilen onarım bedeline dahil edilmiş 
bulunmaktadır. 

b) Kapalı Çarşının mevcut işyerlerinden belirli bir kısmı vakıflar idaresine ait olup, bu 
işyerlerinin onarım bedeli, kiracılardan istenmektedir. 

c) İşyerlerine tahakkuk ettirilen tamir bedelleri, müstakilen işyerine harcanmış bedel göz-
önüne alınmadan ortalama olarak tespit edilmiş bir bedeldir. Buna göre, işyerinden bir taş de
ğiştiğinde de, on taş değiştiğinde de ve tamamen yıkılıp yapılandan da, metrekare hesabına 
göre tamir bedeli, adil olmayan bir metotla tespit edilmiştir.-

3. Restorasyon çalışmaları esnasında 1988 yılında ortaya çıkan pervane Medresesi kalın
tıları, özel mülkiyetti olan 60 kadar dükkânın temellerine isabet ettiğinden, çarşının bu bölü
münde çalışmalar o zamandan beri durdurulmuş bulunmaktadır. Bu, bizatihi mal sahiplerini 
büyük mağduriyete uğrattığı gibi, kapalı çarşının en önemli girişinin enkaz halinde bulunması 
sebebiyle bölgedeki iş hayatını da önemli şekilde etkilemektedir. 

Yukarıda da izah edildiği gibi Kayseri Kapalı Çarşı esnafına yüklenen kamuya ait maliyet
lerin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ihdas edilmiş bulunan Korunması Ge
rekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonundan veya diğer bir uygun kaynak
tan karşılanması, medrese kalıntılarından dolayı onarımı aksayan bölümün, bir an önce, böl
genin ekonomik, kültür yapısına uygun şekilde tamamlanması ve Kayseri'nin mağdur olan bin
lerce esnafının mağduriyetinin daha da ağırlaşmasına son vermek için bir Meclis araştırması
nın açılması gerekli hale gelmiştir. 

Abdullah Gül Şaban Bayrak 
Kayseri Kayseri 

Salih Kapusuz Cevat Ayhan 
Kayseri Sakarya 
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Kemalettin Göktaş Fethullah Erbaş 
Trabzon Van 

Ahmet Arıkan Ahmet Cemil Tunç 
Sivas Elazığ 

Kâzım Ataoğlu Ömer Ekinci 
Bingöl Ankara 

Lütfü Esengün Zeki Ergezen 
Erzurum Bitlis 

Bahattin Elçi Mustafa Baş 
Bayburt İstanbul 

t. Melih Gökçek Zeki Ünal 
Ankara Karaman 

Ali Oğuz ismail Coşar 
İstanbul Çankırı 

Ahmet Derin 
) Kütahya, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
24. — Çevre Komisyonuna, ihtisası dahilinde olan ve diğer komisyonlarda bulunan ka

nun tasan ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin havale edilmesine ilişkin Çevre 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/669) 

BAŞKAN —- Çevre Komisyonunun, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre verilmiş tezkeresi 
vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 163 No'lu kararıyla 20.2.1992 tarihinde kurulan Çevre 

Komisyonu ihtisası dahilinde olan, diğer komisyonlardaki kanun tasarı ve teklifleri ile kanun 
hükmünde kararnamelerin Komisyonumuza havale edilmesini saygılarımla arz ederim. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Çevre Komisyonu Başkanı 
25. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan; (1/65), (1/156), (1/157), (1/167), (1/203) 

ve (1/204) esas numaralı kanun hükmünde kararnamelerin Çevre Komisyonuna havalesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/670) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun, içtüzüğün 35 inci maddesine göre ve
rilmiş tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 22.10.1992 tarih ve 13 sayılı Birleşiminde, Meclis içtüzüğünün 35 inci 

maddesinin birinci bendinde yer alan "Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya tekli
fi, başka bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli olarak tasarı veya teklifin o 
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komisyona havale edilmesini isteyebilir" hükmüne binaen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca Komisyonumuza havale edilen : 

1. Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (1/65), 

2. Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/156), 

3. Başbakanlık özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/157), 

4. Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/167), 

5. Başbakanlık özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/203) 

6. Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/204), 

Kanun hükmünde kararnamelerin mahiyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni ku
rulan Çevre Komisyonunun ihtisası dahilinde bulunması gerekçesiyle Çevre Komisyonuna ha
valesi istemi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Ahmet Küçükel 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Söz konusu kanun hükmünde kararnameler Çevre Komisyonuna havale edilecektir. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI (Devam) 
3. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 

ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asi 11 ürk'ün, Ermenistan ile ilişkilerde millî menfaatlara za
rar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itibarını sarstığı iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) 

BAŞKAN — Gensoru önergeleri vardır; bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır, 
Gensoru önergelerini okutuyorum : 

21.10.1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ermenistan ile millî menfaatlarımıza zarar verecek şekilde bir politika izleyen İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel Başkanlığındaki Hükümet hakkında ekte sunulan gerekçeler nede
niyle Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereği gensoru açılmasını saygılarımızla arz 
ve talep ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Şevket Kazan 
Malatya Kocaeli 

RP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 
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GEREKÇE 
Dünyamızda son on yılın en büyük olayı, şüphesiz, komünizmin çökmesi ve Sovyetler Bir

liğinin dağılmış olmasıdır. 
Bu dağılma, Sovyetler Birliği coğrafyasında, bir yandan bazı devletlerin bağımsızlığını ilan -

etmesi, diğer yandan bazılarının bir federasyon şeklinde siyasî hayatını devam ettirmesi netice
sini doğurmuştur. 

, Bu yeni oluşum, Türkiye'nin dünya siyasî platformunda önemini ve itibarını artıracak im
kânlar getirmiştir. 

Kafkasya'da Azerbaycan'ın; Orta Asyada Türmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan 
ve Tacikistan'ın bağımsızlıklarını ilandan sonra Türkiye'ye yönelik yaklaşımları, Türkiye'nin 
bölgede etkinliğini artırmış ve önüne birçok tarihî imkân ve fırsatlar hazırlamıştır. 

Gerek dağılan Sovyetler Birliği coğrafyasında ve gerekse bağımsızlığını ilan eden devletler 
arasında çok kısa bir zaman sonra, etnik ve dinî farklılıklardan dolayı mücadeleler başlamış 
ve'bu mücadeleler, bir anlamda haçlı-hilal savaşı haline dönüşmüştür. 

Böyle bir savaşta Batı, örneğin, aynı inancı paylaştığı Ermenistan'ı ve Gürcistan'ı destek
lerken; Türkiye, İslam inancını paylaştığı halde, ne Azerbaycan'a ne Yukarı Karâbağ'a ne de 
Nahcıvan'a hiçbir fiilî ve askerî destekte bulunmamıştır. O kadar ki, Türkiye ile Rusya arasın
da imzalanan 1920 Moskova Anlaşması Türkiye'ye Nahcıvan'ı himaye hakkı tanıdığı ve Nah-
cıvan'dan ısrarla askerî destek istendiği halde, Türk Hükümeti bu vecibeyi yerine getirmemiştir. 

Ermenilerin Türkiye üzerindeki emelleri bellidir. Ermeniler, büyük Ermenistan'ı kurmak 
hayalî içersinde Türkiye'nin doğusundaki toprakları ele geçirmek için her türlü planlarını yap
mışlar uygulamaya koymuşlardır. 

Güneyimizdeki sınırlardan ülkemize giren hain PKK örgütleri, Suriye ve Irak'ta sıkışınca, 
şimdi Ermenistan'a geçmişler ve son günlerde Ağrı ve çevresinde saldırılarını artırmışlardır. 
Esasen güneydoğu da katliam yapan teröristler arasında önemli oranda Ermeni asıllı katillerin 
de bulunduğu öteden beri bilinmektedir. 

Günümüzde başka ülkelerin topraklarında gözü olan emperyalist ülkeler, hedef aldıkları 
ülkeye resmen savaş açmak yerine gerilla savaşlarına destek vererek menfur emellerine erişme
ye çalışmakta, zahirde ise hiçbir şey yokmuş gibi diplomatik münasebetlerini devam ettirmek
tedirler. Bu gibi hallerde, hükümetlerin, bu aldatmacalara inanmaması, bu ülkelere karşı ted
birli ve dikkatli bir politika izlemesi kaçınılmaz bir vazifedir. / 

Bugün sürüp giden Ermeni katliamı karşısında Türkiye'nin elinde iki büyk imkân vardır. 
Birisi, anlaşmadan doğan askerî müdahale hakkını kullanmak, diğeri ise Ermenistan'a karşı 
ekonomik ambargo uygulamak. Ne yazık ki, işbaşındaki DYP-SHP Koalisyon Hükümeti, korkak 
ve ürkek bir tavır takınarak, devletin bu iki etkin silahını kullanmadıkları gibi, bilakis, Erme
nistan'la iyi dostluk münasebetleri kurma ve güçlendirme yolunu tercih etme yoluna girmiştin 

Eski savaşlarda muhasara, bugünkü siyasî gerginliklerde ambargo, düşmanca davranan 
devletler karşısında, onları yola getirmek için ülkelerin başvurduğu en etkin yoldur. DYP-SHP 
Koalisyon Hükümetinin, dışarıyla temas imkânı bulunmayan Ermenistan'a hiç değilse bu yol
larla baskı yapması en tabiî görevi iken, son günlerde, tam tersi bir icraatla, 130 bin ton buğ
day yardımı yapması bardağı taşıran damla olmuştur. Bu hareketle Hükümet, âdeta Azerîlere 
karşı Ermenistan'ın yanında yer almış olmaktadır. 
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Hükümetin baştan beri sürdürdüğü korkak, cesaretsiz ve yanlış politikalarına ilaveten, şimdi 
bir de Azerî kardeşlerimizi katleden, terörist PKK'ya destek veren Ermenistan'a bu yardımı 
yapması, insancıl amaçların dışında millî menfaatlarımızın ihlali ve kardeş cumhuriyetlerle ger
çekleşecek olan bir ve beraber olma davasına en büyük ihanettir. Kaldıki, bu ülkelere buğday 
gönderilmesi talimatıyla, Toprak Mahsulleri Ofisine ödenmesi gereken para "görev zararı" ha
nesine yazılmakta ve böylece bir millî müessese de çiftçimiz aleyhine iflasa mahkûm edilmektedir. 

Hükümetin, önce, "Ermenistan'a karşı kuvvet kullanmayacağız" diyen, sonra, ekonomik 
ambargo uygulamaktan kaçınan, daha sonra başka ülkelerden Ermenistan'a gönderilen mal
zeme ve hatta silah sevici yatına göz yuman ve nihayet, buğday vererek Ermenilere destek veren 
bu politikaları Ermenileri büsbütün azdırmakta ve daha fazla kan akıtmalarına neden olmak
tadır. Bu tutumlar, bir hükümet için, affedilebilecek kusurlar değildir. 

Netice olarak; 
1. Milletimizin menfaatlerini korumakta aciz kalan, 
2. Askerî müdahalede bulunmayacağız diye, caydırıcılık imkânını sıfıra indirerek Erme

nistan'a meydanı boş bırakan, 
3. Ermenistan'a ekonomik ambargo koymaya bile cesaret edemeyen, 
4. Bütün bunlara ilaveten Ermenistan'la diplomatik münasebetleri kesme yerine, bu mü

nasebetleri güçlendirdikten başka 100 bin ton da buğday yardımı yapan, 
5. Aynı yardımı, Abhazya'daki Müslümanları yok etmeye kararlı Gürcistan'a da taah

hüt eden, 
6. Bu davranışlarıyla Orta Asya cumhuriyetleri nezdinde itibarımızı koruyamayan, 
Süleyman Demirel Başkanlığındaki DYP-SHP Koalisyon Hükümeti hakkında Anayasa

nın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereği gensoru açılmasını talep etmek bir zaruret haline 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — (11/10) esas numaralı gensoru ve (8/23) ve (8/24) esas numaralı genel görüşme öner
gelerinin gündemdeki yer, sıra, görüşülmeğim ve çalışma süresi ile3.11.1992 ve 4.11.1992 günkü 
birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin görüşme gününe dair Danışma Ku
rulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 50 Tarihi : 26.10.1992 

Danışma Kurulunun 26.10.1992 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Avcı , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
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Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Vahdet Sinan Yerlikaya Zeki Ergezen 
SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Temsilcisi 

İbrahim özdiş 
CHP Grubu Temsilcisi 

öneriler : 
1. 26.10.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (11/10) esas nu

maralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sı
rasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 3.11.1992 Salı günkü (bugünkü) birleşiminde yapıl
ması; gensoru önergesi ile özel gündemde yer alan (8/23) esas numaralı genel görüşmenin gö
rüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 48 inci sırasında yer alan, Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi 
ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzluklar konusundaki (8/24) esas numara
lı genel görüşme önergesinin öngörülmelerinin, Genel Kurulun 4.11.1992 Çarşamba günkü bir
leşiminde, diğer işlerden önce yapılması; Genel Kurulun 3.11.1992 Salı ve 4.11.1992 Çarşamba 
günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi Önerilmiştir. 

. BAŞKAN — Şimdi, Önergeyi bölüm bölüm tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

1. 26.10.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (U/10) esas nu
maralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sı
rasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 3.11.1992 Salı günkü (bugünkü) Birleşiminde ya
pılması; gensoru Önergesi ile özel gündemde yer alan (8/23) esas numaralı genel görüşmenin 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan kısmı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
2. Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" 

kısmının 48 inci sırasında yer alan, Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi 
ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzluklar konusundaki (8/24) esas numara
lı genel görüşme önergesinin örigörüşmelerinin, Genel Kurulun 4.11.1992 Çarşamba günkü bir
leşiminde diğer işlerden önce yapılması; Genel Kurulun 3.11.1992 Salı ve 4.11.1992 Çarşamba 
günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerinin ikinci kısmını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI (Devam) 

4. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzun Yücelen ve 30 arkadaşının, beyan ve icraatları ile Dev
leti zarara uğrattığı ve yaptığı atamalar ile görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Sanayi ve Ti
caret Bakanı Mehmet Tafur Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) 
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BAŞKAN — (11/11) esas' numaralı gensoru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse, göreve geldiği günden beri, Bakanlığında ve 
Bakanlığına bağlı birliklere ve kuruluşlara usulsüz atadığı genel müdürlerden Hazineye zarar 
verenler hakkında işlem yapmadığı için, gerek kamuoyunda gerekse basın organlarında TV'de 
ve TBMM'de gündem dışı ve sözlü soru yollarıyla sürekli eleştirilmiş ve tartışılmıştır. Yapılan 
eleştirilerin ve tartışmaların haklılığı, gerek kendi beyanları gerekse uygulamalarıyla sabit hale 
gelmiştir. 

Şöyle ki; Çukobirlik ve Tariş genel müdürlüklerine, bütün ikazlara rağmen, kanunu zorla
yarak getirdiği kişiler, Hazineye zarar doğurucu tasarrufları fütursuzca sürdürmüşlerdir. 

25 ve 26 Ağustos 1992 tarihli gazetelerde TARİŞ Genel Müdürlüğünün Bena Ltd. Şirketi
ne sattığı iplik bedeline karşılık aldığı 3,5 milyar TL.'lik banka teminat mektubunun sahte çık
tığı açıkça yazılmış, 27 Ağustos tarihinde, Sayın Bakanın "dolandırılan TARlŞ değil, Yapı Kredi 
Bankasıdır" ifadesi, gene basında yer almıştır. Aslî görevi, olayı tahkik edip teminat mektubu
nu alırken ilgili bankadan teyit etmeyen görevli hakkında soruşturma açmak olan Bakan, iki 
aydır hiçbir işlem yapmamıştır. 

Çukobirlik'te birliğin üç ayrı kategori üzerinden farklı fiyatla devlet desteğiyle aldığı yer 
fıstığı, tek fiyattan, tek kişiye satılmış, alıcının her türlü talebi kabul edilerek devlet ve üretici 
zarara sokulmuş, küspe fiyatına önce zam yapıp, birbuçuk ay sonra ilk fiyatından daha aşağı 
fiyatla satılarak üç beş kişinin zengin edildiği olayda basına ve kamu oyuna "hata yaptık" 
diye açıklama yapan yetkililer hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, Antbirlikten muhtelif tarihlerde ihraç kayıtlı iplik satın alan Dursunoğlu, 
Bülent Eyilik - Kula Mensucat, Saka Korkmaz firmalarının ek çekim süreleri talebinin yöne
tim kurulunda reddedilmesine rağmen, Antbirlik Genel Müdürlüğünce Bakanlık hakemliğine 
sunulması karşısında, birliklerin ticarî işlemlerine Bakanlık olarak hakemlik yapılmaması ge
rekirken, tek imzayla onay verilmek suretiyle müdahale ederek görevini kötüye kullanmıştır. 

Bakanlığına bağlı TÜGSAŞ'ta göreve gelmeden açılan ihaleleri durdurup "daha ucuz fi
yata ihale ettim" diyerek kamuoyuna yanıltıcı beyanlar verip, geçmişte yerine getiremediği nakliye 
ihalesi vermiştir. 10.3.1992'de verilen nakliye ihalesini yerine getirmeyen firmayla yapılan mu
kavelede, namı hesabına taşıtma, firmaya ceza kesme gibi müeyyide meydana getiren madde
ler olmasına rağmen, firmaya herhangi bir cezaî uygulamaya gitmeyip, kullanma zamanı geç
miş olmasına rağmen çiftçiye gübre yetiştirme bahanesiyle TÜGSAŞ'a kendi imkânlarıyla gübre 
naklettirilmiş, Samsun'a gemiyle gönderilen 11 bin ton gübre depoya zamanında alınamadığı 
için ıslanarak zayi olmuş ve devlet zarara sokulmuştur. 

Ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de ve devlet destekleme fiyatı ve fiyatların ilanın
dan sonra belirlenen fonların tespitinde, Bakanlıkça alınan yanlış karâr ve yönlendirmelerle, 
hem devlet hem üretici zarara uğramıştır. 

Göreve geldiği günden beri, gerek icraatları gerek davranış ve tutumlarıyla, beyanlarıyla, 
Yüce Mecliste ibraz edeceğimiz belgelerle, devleti zarara sokan, yaptığı atamalarla görevini kö
tüye kullanan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, TBMM 
içtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Mustafa Parlak 
Rize 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Mehmet Keçeciler ' 
Konya 
Ali Er 

İçel 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Feyzi tşbaşaran 

İstanbul 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Seyit Eyüpoğlu 

Şanlıurfa 
Güneş Taner 

İstanbul 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Avni Akyol 
Bolu 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Safa Giray 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Gazi Barut 
Malatya 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Okunmuş bulunan gensoru önergesinin görüşme günü Danışma Kurulunca tespit edilip 

Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

26. — Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuri
yeti ve Kırgızistan Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/668) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

24 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk-Rus ilişkilerinin 500 üncü yılı münasebetiyle 
Rusya Federasyonunda yapılacak kutlamalar ile Kazakistan ve Kırgızistan'da düzenlenecek "Türk 
Kültür ve Sanat Günleri"ne katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 28 
Ekim - 3 Kasım 1992 tarihleri arasında adı geçen ülkelere yapacağı resmî ziyarete, ekli listede 
adları yazılı milletvekillerimizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Liste : 
Veli Andaç Durak (Adana) 
Mustaîa Yılmaz (Gaziantep) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi ve ekli listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
l — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 

ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ermenistan ile ilişkilerde millî menfaatlara za
rar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itibarını sarstığı iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/10) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ermenistan ile 
ilişkilerde millî menfaatlara zarar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itibarını sarstığı 
iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Hükümeti hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden biri, siyasî parti 

grupları adına birer milletvekili ile Başbakan veya bir bakan konuşabilecektir. Konuşma süre
leri; önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakikadır. 

Bugün görüşeceğimiz bir genel görüşme de olacağı için, sayın konuşmacıların sürelerine 
uymaları gerekecektir. Konuşma sürelerinin dolmasına iki dakika kala, sayın konuşmacılar baş
kanlıkça "iki dakikanız kaldı" denilerek uyarılacak ve iki dakika sonra da sözlerini tamamla
mış olacaklardır. Başkanlığın başka bir işlem yapmasına gerek kalmayacağına inanıyorum. 

önerge sahibi olarak, Sayın Şevket Kazan, buyurun efendim; süreniz 10 dakikadır. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Kazan, önerge sahibi olarak mı, konuşacaksınız; ayrıca grup adına da mı konuşa
caksınız? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İkisini birlikte konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; iki süreyi birlikte kullanacaksınız. 
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RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Refah Partisi Grubu tarafından Yüce Meclise takdim edilen ve Ermenistan ile millî menfaatla-
rımıza aykırı ilişkiler içerisine giren Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergemiz üzerinde şahsım ve Grubum adına görüşlerimi arz etmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Demirel Hükümeti, 20 Kasım 1991 tarihinde kuruldu, 30 Kasım 
1991 tarihinde güvenoyu alarak işe başladı. Hükümet programında yeni bir dış politika anlayı
şı belirlendi; yıllardan beri sürdürülen "yurtta sulh, cihanda sulh" politikası yerine, "dünyay
la beraber olma" adı verilen bir politika ve bu politikanın yürütülmesinde, Helsinki Senedi 
ittifakının, Paris Şartının esas alınacağı ve insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğü
ne yer verileceği belirlendi. 

Hükümet göreve başladığında, Sovyetler Birliği dağılmış, Yugoslavya parçalanmış, Türk 
ve Müslüman yeni ülkeler ortaya çıkmıştı. Durum Türkiye için ümit vericiydi. Türkiye için bu 
ümit verici durumda, Başbakan başta olmak üzere, Hükümet üyeleri tarafından, zaman za
man, Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar uzanan bir nüfus sahasında Türkiye'nin itibarı var, Türk
iye'nin sözü geçer havaları verildi; ancak, çok geçmedi, bölgede yangınlar başladı; Ermeniler, 
önce Karabağ, sonra Nahcıvan'a saldırdılar; Sırplar, Bosna-Hersek'e saldırdılar; Amerika Bir
leşik Devletleri, Birleşmiş Milletleri kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini baskı altına 
almaya çalıştı ve güneydoğudaki Çekiç Güç, ortalığı karıştırmaya başladı. Bu yangınlarla ilgili 
olarak, Bosna-Hersek, Kıbrıs, Çekiç Güç, hatta Azerbaycan konuları üzerinde, Meclisimizde, 
çeşitli zamanlarda konuşmalar yapıldı, siyasî partilerin görüşleri ortaya konuldu. Bu konular 
Meclis gündemine getirilirken, biz, hiçbirisi hakkında gensoru açılmasını düşünmemiştik, bu 
mevzular üzerinde sadece görüşlerimizi dile getirmeye çalışmış ve Hükümete temenni ve tavsi
yelerde bulunmuştuk. Ancak, Hükümet, birçok konularda, bu temenni ve tavsiyeleri dikkate 
almadı; dış güdümün etkisinde, Bush'un tesir sahasından, nedense bir türlü kurtulamadı; dış 
politikada öyle davranışlara girişti ki, bu davranışlarla, acaba, Türkiye, beraber olması gere
ken devletlerin yanında mı; yoksa.beraber olması gereken devletlere karşı mücadele veren güç
lerin yanında mı diye tereddütler hâsıl oldu. 

Son olarak, bugün Azerî kardeşlerimizle savaş halinde olan ve yarın topraklarımız üzerin
de büyük Ermenistan devletini kurma gayesi güden Ermenistan'a, Hükümet tarafından, 100 
ton buğday yardımı yapılması, elbette bardağı taşıran damla oldu ve bugüne kadar genel gö
rüşmelerle gündeme getirdiğimiz bu hususlarda, artık, hükümet hakkında bu gensoru önerge
sini vermek mecburiyetinde kaldık. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde çok yazıldı, çok konuşuldu; ama, şu genso
ru münasebetiyle yapılacak olan konuşmada, Ermenilerin kimliğine ve tarihsel boyutuna ister 
istemez bakmakta fayda vardır : 

Milattan.önceki tarihlerden beri Kafkasya'da var olan Ermeniler, hiçbir zaman, bağımsız 
devlet olma konumuna gelememişlerdir; asırlarca, Asurluların, Medlerin, Perslerin, Roma impa
ratorluğunun, Sasanilerin, Abbasilerin, Bizanslıların, Selçukluların ve nihayet Osmanlıların hâ
kimiyeti altında yaşamışlardır, inanç bakımından Hıristiyandırlar ve Gregoryen Mezhebine men
supturlar. Osmanlı devrinde Kafkas Bölgesinden taştılar ve yer yer Anadolu'nun muhtelif şe
hirlerine yayıldılar ve bu yayılım içerisinde olan kişiler, bir ölçüde Osmanlıya sadık güründü
ler, çalışkan göründüler, zımnî raiyye olarak yıllarca Osmanlıyla beraber yaşadılar. Onların 
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bu yaklaşımları ve sadakatleri karşısında, Osmanlı da, onlar için hastaneler yaptırdı, hatta Pat
rikhane bütçesinin açığım bile bir ölçüde Osmanlı Hazinesinden kapatmaya çalıştı. Ne var ki 
Ermeniler, 1700-1750 yıllan arasında, Kafkasya'da, Osmanlı aleyhine, Rusya yanında savaşa 
katıldılar, özellikle 1839 Tanzimat Fermanından sonra eşit tebaa durumuna gelmek suretiyle, 
üzerlerindeki vergi yükünün de kalkmış olmasından mütevellit ve ticarî hayatın bellibaşlı un
surlarını teşkil etmeleri dolayısıyla, kısa zaman içinde iktisaden güçlendiler, kuvvetlendiler ve 
teşkilatlandılar; 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda taşkınlıklarını artırdılar; Van'da, Van 
Karteli Gazetesini çıkartarak, bağımsızlık ve büyük Ermenistan davasına kalkıştılar; 1890'da, 
Ermeni ihtilalciler Birliğini kurdular; ki, bu birliğe "Taşnaklar" adı verilir. Sultan Abdülha-
mid cennet mekâna Yıldız Camiinden çıkarken, Yıldız Suikastını Ermeniler düzenlediler. Ana
dolu'nun taşkınlık yaptıkları her şehrinde, Müslümanların evlerinin kapılarına haç işareti vur
dular. Birinci Dünya Harbinden önce hazırlandılar, silahlandılar, yeraltında silah depoları ih
das ettiler. Birinci Dünya Harbi sırasında, özellikle Sevr Anlaşmasından sonra, yakmadık ocak, 
kirletmedik namus bırakmadılar ve öldürdüklerini toplu mezarlara gömdüler. 1920'den sonra, 
15 inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'dan da gereken derslerini aldılar. 3 Aralık 
1920'de Gümrü Anlaşması imzalandı ve böylece Ermeni taşkınlıkları o tarihte bir ölçüde son 
bulmuş gibi görünüm kazandı; ancak, gerek Türkiye'deki, gerek Ermenistan'daki bir kısım 
Ermeniler Amerika!ya gittiler, Fransa'ya gittiler ve oralarda lobiler oluşturdular, batı ülkeleri 
ve uluslararası kuruluşlardan Ermeni soykırımını kabul eden kararlar çıkarttılar. Amerikan Kong
resinden ve Avrupa Parlamentosundan çıkarttıkları kararlar, bunun en canlı örneğidir. 

ASALA'yı kurdular; 1970 - 1980 yılları arasında diplomatlarımızı katlettiler, şehit ettiler 
ve kurşunladılar. PKK'ya karıştılar, onu desteklediler. Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerini 
yoğunlaştırdılar; ama, bu seyahatleri, turistik amaçtan ziyade ideolojik amaçla gerçekleştirdi
ler. Van'a giden her DC-9 uçağının 110 kişilik yolcusunun yazın üçte ikisi, lasın üçte biri hep 
Ermeni turistlerden meydana geliyor ve bu Ermeni turistler, ceplerindeki haritalarla, Van'a in
dikten sonra Akdamar Adasına gidiyor, orada gerekli incelemeleri yaptıktan sonra da Hakkâri 
dağlarına, Beytüşşebap'a, Çukurca'ya, Uludere'ye ve Van'ın diğer yerlerine yayılıyor ve -
kendilerine göre- atalarının güya yerlerini aramaya çalışıyorlar. Onların sözümona bu turistik 
amaçlı seyahatleri karşısında, bir devrin devlet bakanı da Van'da, Amerikan emeklileri için 340 
bin kişilik bir şehir kurmayı planına almıştı, programına almıştı; ama, ne var ki, Van Belediye 
Başkanlığının ciddî tutumu karşısında bunu gerçekleştirmeye fırsat bulamamıştı. 

Değerli milletvekilleri, Ermenistan, 23 Ağustos 1990 tarihinde egemenliğini, 23 Eylül 1991 
tarihinde de bağımsızlığını ilan etti. Ermenistan coğrafî durumu itibariyle Kafkasya'nın öyle 
bir yöresinde ki, Türkiye'den başka çıkış kapısı yok; her yönüyle çıkışı Türkiye'ye bağlı. Nüfu
su 3.5 milyon; takriben, bizim yirmide birimiz kadar. Yüzölçümü 30 bin kilometrekare ve yine 
takriben bizim coğrafyamızın yirmide biri kadar. Ermenistan'ın yüzde 90'ı Ermeni; Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra meydana gelen cumhuriyetler içerisinde, 
nüfusu doğrudan doğruya cumhuriyetin ismiyle anılan etnik kitle sadece ve sadece Ermenis
tan'da var; böylesine yoğun bir nüfus. 

Bağımsızlığın ilanından sonra, önce ideolojilerini, sonra haritalarını önlerine koydular. 
İdeolojileri, büyük Ermenistan'ı kurmaktı. İdeolojilerinin yön verdiği haritaları ise, işte şu gör
düğünüz haritaydı. Bugünkü topraklarına ilaveten, Nahcıvan'ı Karabağ'ı ele geçirecekler, hat
ta Azerbaycan'ı topraklarına katacaklar ve bunlara ilaveten de Türkiye'den, Trabzon'a kadar 
olan, Erzincan, Muş, Bitlis ve Van çizgileri içerisinde kalan sahayı, Doğu Anadolu'nun bu ke
simini Ermenistan'a dahil edeceklerdi. 
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Ermeniler, saldırıya Karabağ'dan başladılar, Nahcivan'a girdiler. Ne katliam ne katliam 
yapıldı ve gerek Nahcivan'dan, gerekse Karabağ'dan ne feryatlar yükseldi dünyaya!.. Bu katli
am karşısında dünya ne yaptı?.. Dünya, "yeni dünya senaryosu" diye bir senaryo ortaya koy
du ve bu senaryo, bir Haçlı hegemonyası ve yeni bir emperyalist düzen kurma amacıyla ortaya 
konulmuş bir tabirden ibaretti, tşte bu dünya, tüm gücüyle Ermenistan'ın yanında yer aldı; 
dağılan Sovyetler Birliğinde çekilen sıkıntıyı karşılamak üzere Birleşmiş Milletler tarafından 
yapılması öngörülen yardımın aslan payı Ermenilere verildi. Ermenistan'a uçaklarla silah yar
dımı yapıldı ve bazı uçaklar da suçüstü yakalandı. Konu, uluslararası platformda görüşüldü; 
AGİK'te görüşüldü, Avrupa Konseyinde görüşüldü; ama, dünya daima bu katliamı gündemde, 
tuttu, ortada bıraktı, bir çözüm, bir çare getirmedi. ÂGÎK bir karar aldı; "Elden giden Kara-
bağ Azeri toprağıdır, Azerbaycan'ındır" dedi. Dedi; ama, bu kararın hiçbir fiilî neticesi orta
da görülmedi. Amerika Birleşik Devletleri Erivan'da bir hastane yaptı, diğerini de yapıyor; Azer
baycan'a petrol için baskı yapmaya başladı. Şimdi de Avacs uçaklarıyla, Azerilere karşı sava
şan Ermeni kuvvetlerini takviye etmek için, yine Amerika desteği Ermenilerin arkasında!.. 

işin üzülünecek tarafı, batı, bunları yaparken, Türkiye'yi de kullandı. Azerbaycan'da hem 
soy hem din kardeşlerimizin maruz kaldığı bu felaket karşısında biz, Türkiye olarak ne yapabi
lirdik?.. En başta ekonomik ambargo uygulayabilirdik; ama, uygulamadık. Diplomatik ilişki
lerimizi kesebilirdik, kesmedik; tam tersine, güçlendirdik. Azeri kardeşlerimize, Nahcivan'daki 
kardeşlerimize askerî teçhizat gönderebilirdik; ama, göndermedik. Sesler yükseldi, "Hiç de
ğilse bir Türk Bayrağı gönderin" denildi de, bu çağrıya bile sağır kaldık, cevap vermedik. As
kerî müdahalede bulunabilirdik, bulunmadık; hem de özellikle Nahcivan'da askerî müdahale
ye hakkımız bulunduğu halde müdahalede bulunmadık. Bu konuda iktidar partisinin yetkili
leri, günlerce, "Müdahaleye hakkımız yok" dediler. Bunu bu kürsüden zaman zaman tartış
tık; bu konuşma vesilesiyle, zihinlerde kalsın diye bir defa daha, Türkiye ile Sovyet Rusya ara
sında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Anlaşmasının 3 üncü maddesini okuyorum : 
"Âkit taraflar anlaşmanın l/c ekinde belirlenen sınır içindeki Nahcıvan kesiminin hamilik hak
kını üçüncü bir devlete hiçbir zaman bırakmamak koşuluyla Azerbaycan koruyuculuğunda özerk 
bir bölge oluşturulması konusunda anlaşmışlardır." Demek oluyor ki, âkit tarafların koruyu
culuk hakkı var, hamilik hakkı var yani bugünkü manada garantörlük hakkı var. İşte, Mosko
va Antlaşmasının 3 üncü maddesinde bu hak bu kadar açık olarak yer aldığı halde, Hükümet 
bu hakkı kullanamadı, kullanmak istemedi. Halbuki, 1974 yılında Kıbrıs'ta yapılan katliam 
karşısında o günün Hükümeti, Türkiye'nin, İngiltere ve Yunanistan ile birlikte garantör olma
sı münasebetiyle, bu katliamın engellemesi yolunda önce diğer iki garantör devleti müdahaleye 
davet etti; ama onlar müdahaleye katılmayınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'ya çıkmasına 
karar verdi ve Ada'ya çıkıldı. (RP sıralarından alkışlar) Tabiatıyla, bu, bir yürek işidir ve ger
çekten şahsiyetli dış politikanın icapları arasında yer alır. 

Müdahale hakkımız varken, kullanmamak bir yana, bunu kullanmayacağımızı da ayrıca 
bütün dünyaya ilan etmek suretiyle elimizde var olan caydırıcılık imkânını da kaybettik. Ne 
büyük acz, ne büyük gaflet!.. 

Bunları yapabilirdik; ama, bunların hiçbirini yapmadık. Ya ne yaptık?.. Bol bol hava at
tık. "Dünyayı ayağa kaldırıyoruz, dünyayı ayağa kaldırıyoruz" dedik, ne dünya ayağa kalktı, 
ne bu-problemler çözüldü ve ne de katliam önlendi; hâlâ daha bu katliam devam edip gidiyor. 
Aczimize elbise biçtik, "Hıristiyan-Müslüman çatışması olmasın" dedik; bu sözü, bizden yar
dım bekleyen her ülkeye dikte ettirdik. Ne kadar gariptir... Bizden açıkça askerî yardım, silah 
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yardımı isteyen ve bu istekleri zaman zaman ajanslarda, gazetelerde intişar eden Nahcivan Cum
hurbaşkanı Haydar Aliyev'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanının beyanatları karşısında, birkaç 
gün geçtikten sonra, onlara adeta yeni beyanatlar dikte ettirdik ve onlara "Gerçekten Türkiye 
haklı, biz de Müslüman-Hıristiyan çatışması olmasını istemiyoruz ve Türkiye'den asker 
istemiyoruz" dedirttik. Onlar demediler, biz onlara dedirttik. O günün gazetelerini açarsanız, 
kulağınızı çevirip o günün ajanslarını yeniden dinlerseniz, bunların birer gerçek olduğunu gö
rürsünüz. 

Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi keseceğimize, daha fazla geliştirmeye çalıştık ve 
İstanbul'a, Karadeniz İşbirliği Toplantısına Ermenistan'ı çağırdık. Bu da yetmedi, Kars'ın Ahıska 
kapısındaki demiryolunu açtık ve oradan, kimseye fark ettirmeden, Ermenilere vagon vagon 
gıda yardımı yaptık. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Kim yaptı? ' 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Türkiye yaptı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İktidar.yaptı, biz yapmadık. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İktidar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sizsiniz, 

bizi de temsil ediyorsunuz. 
Hovanisyan karşısında Petrosyanları kurtamaya kalktık. Bütün bunlarla iktifa etmedik, 

şimdi de 100 bin ton buğday yardımı yapıyoruz. Kime?.. Ermenistan'a. Biraz sonra buraya çı
kılacak, denilecektir ki, "Biz bu yardımı insanî amaçlarla yapıyoruz." Evet, insanî amaçlarla 
yardım, insanca davrananlara yapılır; insanca davranmayanlara insanî amaçla yardım yapıla
maz. (RP sıralarından alkışlar) Tabiî, bu yardımın duyulması ve tepki gösterilmesi üzerine, bu 
defa yeni bir kılıf arandı, "Efendim, bu buğday ödünç veriliyor" denildi, ödünç verilmesi ko
nusunu da biraz önceki metotla Ermenistan Başbakanı Hosrov Arutyanyan'a teyit ettirdiniz. 
Böylece, ona da bir açıklama yaptırdınız; çünkü, Türkiye'de gürültü büyüdü. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Amerika Birleşik devletlerinden herhangi bir ülkeye yardım 
yapılacağı zaman, bu, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanının, yani Bush'un kararı ile mi olu
yor, yoksa bir kongre kararına mı dayanıyor?.. Elbette bir kongre kararına dayanıyor; ama, 
gelin görün ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Meclise haber vermeden, milletten gizleyerek, 
bu 100 bin ton buğday yardımını, hem de biraz önce sicilini arz ettiğimiz Ermenilere rahat ra
hat veriyor ve bununla, Ermenilere karşı vatanlarını koruma mücadelesi veren Azeriler karşı
sında -aksine bir davranış içerisinde- Ermenileri güçlendirmiş oluyor. 

Bu yardımı ne halde yapıyoruz?.. Şu anda, 397 trilyon lira olarak Meclise getirilen bütçe
nin (yuvarlak hesap 400 trilyon lira olarak Meclise getirilen bütçenin) takriben 60 milyar lirası 
açıktır ki, bu açık 100 milyar lirayı bulacaktır. Bütçe böylesine açıkken ve İktidar, bu bütçede
ki beş deliği nasıl kapatacağını düşünürken, Ermenilere yardım yapmaya kalkıyor... öte yan
dan, buğday stokları eriyor. Şu ânda, savaş stokları açısından dahi dikkatli olunması lazım 
gelen bir noktada, maalesef bunları hiç dikkate almadan, bu yardımı yapmaya cüret ediyorsunuz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi iflasın eşiğine gelmiştir. Burada bir rapor var; bu rapordan sade
ce küçük bir pasaj arzedeceğim : "Yanlış ve adaletsiz ekonomik politikalar KİT'leri de batırdı. 
Bu KİT'lere en tipik örnek, Toprak Mahsulleri Ofisidir. Saatte 1 milyar Türk Lirası faiz öde
mesiyle meşhur olan Toprak Mahsulleri Ofisi, neredeyse iflas noktasındadır. Demirel Hükü
meti, Toprak Mahsulleri Ofisine; mesela Gürcistan, Ermenistan ve bazı Orta Asya Türk cum
huriyetlerine buğday gönderilmesi talimatını veriyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin alması gere-
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ken para, görev zararı hanesine yazılıyor. Bugüne kadar, Ofisin, yaklaşık 12 trilyon Türk Lirası 
görev zararı doğmuş durumdadır; buna karşılık, devletçe herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 
Bu durumda, Toprak Mahsulleri Ofisi, yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından borç almıştır." 

Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisi böylesine iflasın eşiğine gelmişken, biz, ambarlarımızdan 
100 bin ton buğdayı Ermenistan'a yardım olarak gönderiyoruz... 100 bin ton buğday; yani -
bugün dünya piyasasında buğdayın tonu 120 dolar, doların fiyatı da 8 bin lira olduğuna göre-
takriben 96 milyar yuvarlak hesap 100 milyar Türk Lirası Ermenilere bağış yapılmıştır. 

Buna benzer bir yardım, Abhazya'ya karşı Şevardnadze'ye de yapılmıştır. Şevardnadze ile 
özel mektuplaşılıyor; ama, Abhazya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiği zaman, kapının önün
de bırakılıyor... Bütün bu tablolar karşısında, Ermenistan Türkiye'ye minnetini ifade ediyor, 
"Türkiye'ye mitnettarız" diyor. E, minnettar olunmaz mi?.. 

Eğer, Türkiye, bu 100 bin ton buğdayı Ermenistan'a değil de Somali'de açlıktan kıvranan 
insanlara göndermiş olsaydı, hayatında en büyük iyiliği yapmış olurdu. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, işbaşındaki Hükümet milleti aldatmaya devam et
mektedir; açıkta başka konuşmalar yapmakta, kapalı kapılar ardında başka kararlar almakta
dır; yeni cumhuriyetler karşısında, açıkta ağabey pozları takınmakta, bu yönde şovlar yapmakta, 
bu Türkî cumhuriyetler yardım istedikleri zaman da, kendi ayaklarınız üzerinde durmasını öğ
renin demek suretiyle, âdeta nasihat etmektedir. 

Bu Hükümet, kendi dış politikasına, âdeta, dış politikada altın çağ yaşanıyor diye bir eti
ket koymaktadır. Evet, biz de dış politikada sizin bir altın çağ yaşadığınızı kabul ve itiraf edi
yoruz; ama sizin yaşadığınız dış politikadaki altın çağ, Amerikan uşaklığı altın çağıdır. (RP 
sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Biraz fazla oluyor... 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Lütfen... Lütfen... 
BAŞKAN —• Sayın Kazan, iki dakikanız kaldı efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu bir gerçektir ki, millet, artık 

bu iktidara güvenmiyor. Millet, artık bu iktidara inanmıyor. Zaten, inanmadığını da, 1 Kasım
da belirtti; bunu da açık açık gördünüz. (RP sıralarından alkışlar) 

Mademki millet güvenmiyor, mademki millet inanmıyor, o halde, bu Mecliste, milletin 
güvenmediğini ispat etmek için bir belge ortaya getirmek lazımdı; bu gensoru, o ademi itima
dın belgesidir. (RP sıralarından alkışlar) 

Milletin güvenmemesi karşısında veya güvenini kaybetme olayı karşısında yeni yeni ted
birler düşünüyorsunuz. Sayın Başbakan dün Bosna-Hersek için, îslam ülkelerinin dışişleri ba
kanlarını ve millî savunma bakanlarını toplantıya çağıracağını ilan etti. Bosna-Hersek kül ol
duktan sonra mı, elden gittikten sonra mı?.. Bugüne kadar neredeydiniz?.. 

Refah Partisi olarak, zaman zaman.g erek Azerbaycan konusunda, gerek Bosna-Hersek 
konusunda, gerek terör ve PKK konusunda, Çekiç Güç konusunda ortaya koyduğumuz görüş
lere, yaptığımız tavsiyelere yönelir gibi birtakım tavırlar ortaya çıkmıyor değil, çıkıyor. Mesela, 
Kıbrıs konusunda, "Artık Kıbrıs'ta çözüm federasyon değildir ve olmamalıdır; bu Ada'da ar
tık iki ayrı toplum vardır; bunlar iki ayrı devlet olmalıdır" dedik; bu yöndeki görüşlerimiz 
Parlamentoda şimdi ağırlık kazanmaya başladı. 
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Çekiç Güç'ün tehlikesinden bahsettik, Çekiç Güç'ün Türkiye için ne büyük tehlike oldu
ğu şimdi açık açık ortaya çıkmaya ve Yüce Meclis üyeleri tarafından paylaşılan bir fikir haline 
gelmeye başladı. 

Bosna-Hersek konusunda da, islam ülkeleriyle beraber bir toplantı yaparak çözüm ara
mak ve tslam ülkelerini Birleşmiş Milletlerde baskı unsuru olarak kullanmak için, Hükümete 
önerilerde, tavsiyelerde bulunduk; ama Hükümet o günlerde hiç oralı olmadı; şimdilerde millî 
savunma bakanları, dışişleri bakanları toplantıya davet edilecekmiş... Bade harab-ül Basra!.. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, işte, yapmış olduğumuz bu açıklamalar neticesinde, özetle, milleti
mizin menfaatini korumada aciz kalan, müdahale hakkını haiz olduğumuz halde bunu kul
lanmayarak, tam tersine, müdahale hakkımızı kullanmayacağımızı ilan ederek caydırıcılık im
kânını sıfıra indiren ve Ermeni katliamı karşısında Ermenistan'a hiçbir ambargo uygulama
yan, dış ilişkileri kesmeyen, bütün bunların üstüne, 100 bin ton buğdayı yardım amacıyla Er
menistan'a göndermek gibi millî menfaatlarımıza fevkalade zararlı olacak davranışlar içinde 
bulunan bu Hükümet hakkında bu gensoru önergesini vermek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu bakımdan, Yüce Meclis üyelerini, gensoru açılması istikametinde oy kullanmaya da
vet ediyorum ve Refah Partisi Grubu milletvekilleri olarak da, bu kadar hayatî önemi haiz bir . 
konuda açık oylama isteyeceğimizi saygılarımla arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, Refah Partili Grup Başkanvekili ar
kadaşımız, hükümet politikalarını "Amerikan uşaklığı" olarak nitelendirmiştir. Bunun, ama
cını aşan bir ifade olduğunu sanıyorum. Lütfen, zabıtları tetkik ediniz, eğer amacını aşan bir 
ifadeyse -ki, öyle olduğunu zannediyorum- düzeltilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — İnceleriz efendim. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Dinçer'indir. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adın akonuşmama başlama
dan önce, sizlere en derin saygılarımı sunarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Refah Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Sayın Oğuzhan Asiltürk ile... 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, bir saniye müsaade ediniz... 
Televizyon kameramanlarına, çekim için belli bir süre vermiştim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, şeffaflık politikası nerede? Şimdi, 

bu gizli şeffaflık oluyor. 
BAŞKAN — Şeffaf efendim, bakın, açıkça söylüyorum. Sayın Asiltürk, sizin arkadaşla

rınızın da olacağı Başkanlık Divanında ayrıca bu konuyu görüşeceğiz ve bu konuya eşit ölçü
lerde önem vereceğiz. 

Sayın Dinçer, özür dilerim; buyurun efendim. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekilleri, Refah Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Malatya Milletvekili Sayın 

Oğuzhan Asiltürk ile Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın verdiği gensoru önergesi tak
dim yazısında, her ne kadar, sadece Ermenistan ile ilişkilerimizden bahsediliyorsa da, gerekçe, 
daha geniş anlamda, Türkiye'nin dış politikasını ele alan bir değerlendirmeye sahiptir. Bu 
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nedenle, konuşmamı daha geniş bir perspektife yayıp, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
dış politikalarımıza yönelik eleştirilerimizi, görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, gündemimizdeki gensoru önergesi vesilesiyle dış politikalarımızın 
sağlıklı bir değerlendirmesi için kendi kendimize şu soruları sormalıyız ve gerçekçi değerlen
dirmeleri bu soruları cevaplarken yapmamız mümkündür. 

Bugün oluşma süreci içindeki yeni uluslararası yapının temel özellikleri nelerdir? Dünya
da nasıl bir yeni uluslararası yapı oluşuyor? Böyle bir uluslararası yapı içinde Türkiye'nin yeri 
nedir? Türkiye, bu uluslararası yapı içinde nasıl bir dış politika uygulamalıdır? 

1980'lerin ikinci yarısında Sovyet Birliğinde ortaya çıkan yapısal değişiklikler, 1989 son
baharından başlayarak Doğu Avrupa'da ulusal ve uluslararası düzeyde demokratik arayışların 
sonuç vermesine yol açmıştır, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarihe karışmıştır. Böyle
ce, bugün, 1945'ten bu yana, uluslararası sistemin belirleyicisi olan iki süper güce, iki kutba 
dayalı etmenler, değişmiştir, değişmektedir, tki kutuplu uluslararası sistemin sona ermesiyle 
birlikte, dünyayı bölen eksenin artık doğu ile batıyı ayıran çizgi olmaktan çıktığı görülüyor. 
Şimdi, yeni bir bölünme çizgisi oluşmaktadır. Bu yeni, çizgi, kuzey ile güneyi birbirinden ayı
ran bölünme çizgisidir. Artık, dünyanın kuzeyinde iktisaden gelişmiş, demokrasilere eksiksiz 
olan, insan haklarını genel geçer kılmış toplumlar, ülkeler var olacaktır. Kuzeydeki bu devlet
ler, ayrıca, aralarındaki ilişkilerde de, içerideki demokratik yapılarına uygun olarak davran
maya başlayacak ve kuzeydeki devletler arasında, çatışmadan çok, işbirliği eğilimi egemen ola
caktır. Bütün bunların tam tersini ise, güneyde yer alan devletler için söylemek mümkündür. 
Güneydeki devletlerin iktisadî gelişmelerini tamamlayamadıkları, demokrasi açısından eksik
liklerini gideremedikleri, insan hakları açısından kuzeydeki ölçütlere bir türlü ulaşamadıkları 
görülecektir. Bu devletler, iç yapılarındaki bu temel eksikliklerin yanı sıra, bu yapısal eksiklik
lerine uyan bir dış ilişkilerin yanı sıra, bu yapısal eksikliklerine uyan bir dış ilişkiler modeline 
de sahip olacaklardır. Güneyde, kuzeydekinin tersine, devletlerin kendi aralarında çatışma eği
liminde oldukları ve işbirliğini bir türlü gerçekleştiremedikleri görülecektir; halen görülmekte
dir de... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada sorulması gereken, Türkiye'nin, bu alt sis
temlerden hangisinde yer alacağı; kuzeydeki birinci ligde mi, yoksa güneydeki ikinci ligde mi 
yer alacağıdır. Elbette, hepimizin amacı, birinci ligde yer almak olmalıdır; ama, görmeliyiz 
ki, Türkiye'nin yeni oluşan uluslararası yapı içindeki yerini belirleyecek olan, bir an önce, de
mokrasi açısından eksikliklerini gidermesi ve iktisadî sorunlarını çözmesidir. Burada, Hükü
met Programına temel teşkil eden Koalisyon Protokolünün demokratikleşme paketinin, nere
deyse rafa kaldırıldığı gerçeği hepimizi üzmektedir. Demokratikleşme paketi içinde Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun nasıl kuşa çevrildiği, nasıl olumsuz değişikliklerle, tırpanlama
larla demokratikleşmekten uzaklaştırıldığı hepimizin bilgisi dahilinde. Bunun yanında, insan 
haklarıyla ilgili, buna verdiğimiz özel önemi göstermek için kurulan tnsan Hakları Bakanlığı
nın, neredeyse bir yıla yakın bir zamandır kurumlaşamadığını da üzüntüyle görüyoruz, tnsan 
Hakları Bakanının, sadece 1 araba, makam şoförü ve sekreterle bugüne kadar geldiğini de gö
rüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, bundan sonra, hukukun üstünlüğüne dayanan yeni bir 
uluslararası yapının oluşmasına ve bu yapı içinde bölgesel istikrar ve barışa çok olumlu.katkı
ları bulunan, gerçekten örnek bir ülke konumuna gelmesi mümkündür. Balkanlarda, Kafkas
ya'da, Orta Asya'da, yeni:* kavuştuğumuz akraba, kardeş ülkelerle, sağlıklı, verimli, gü-
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venilir işbirliği, dayanışma olanaklarımızı geliştirmek, önümüzdeki en önemli görevlerdendir. 
Böyle bir konum ve rolü isteyen Türkiye'nin etkin, yaratıcı bir dış politika yürütmesi gerekir. 
Şu anda bunu yapabildiğimizi iddia edebilmemiz zordur. Maalesef, Hükümetimizin bu açıdan 
yeterli vizyona sahip olduğunu göremiyoruz. Kardeş ülkelerle ilişkilerimizde, ortak organizas
yonlarda yetersiz kaldığımızı, bir imza sorununu bile çözemeyen beceriksizliklerimizi görmek 
bizi üzüyor. Türkiye, buna benzer organizasyonları, ilişkileri çok daha başarılı bir şekilde gün
deme getirebilecek bir ülkeyken, potansiyelinin çok altında sonuçlarla yetinmek zorunda kalı
yoruz. Beceriksizliklerden kaynaklanan negatif yükleri, ulusumuzun sırtına maalesef yükle
miş oluyoruz. 

Dış politikada coğrafî, zihnî, düşünsel, siyasal ve sosyal boyutları ele alırken, statükocu, 
edilgen kalıyoruz. Daha çok, uslu, söz dinleyen çocuk havalarında, büyüklüklere şikâyet eden 
dar ve kısır bir alanda kalıyoruz. Olumsuz bir gelişmeyi, derhal, tepkici bir tavırla, şekvacı 
bir üslupla, dünyadaki büyük devletlere ve diğer devletlere şikâyet etmeye başlıyoruz. Halbu
ki, Türkiye, güçlü bir ülke, kendi kararlarını kendisi alıp uygulayabilecek bir ülke. İnisiyatif 
kullanan, atak, girişimci, yaratıcı öneriler geliştiren bir havaya birtürlü giremiyoruz. Dışişleri 
Bakanının, diplomatlarımızın, diğerbakanlarımızın ve Başbakanın çok yoğun dış temas trafi
ği, önemli ölçüde, bol bol dolaşmaktan başka bir işe yaramıyor. Hedefsiz, büyüklere şikâyete 
dayalı statükocu yaklaşım Türkiye'ye yarar getirmiyor, zarar getiriyor, Türkiye'nin öneminin 
değerlendirilmesini ortadan kaldırıyor. 

Bu yanlış dış politika modeli yüzünden, doğrudan taraf olmadığımız halde, Körfez Sava
şının bedelini en ağır ödeyen biz olduk. 20 inci yüzyılın sonundaki dağılma ve yeniden yapılan
manın yükü, yine, bu toprakların ve halkımızın omuzlarında. Bölgemizdeki zenginlikleri pay
laşanlar başkaları, Çekiç Güç'ün yükünü taşıyan biz oluyoruz. 

Türkiye'nin dış politikasında, coğrafî, düşünsel, siyasal, sosyal, kültürel boyutlarda, hız
lı, dinamik, akılcı değişimleri, dönüşümleri yapabilmeliyiz. Bu değişim ihtiyacını, değişimin 
olumlu, olumsuz yanlarını, ülkemiz açısından yararlı, yararsız muhasebelerini, uzun uzun ve 
en ince ayrıntısına kadar tartışabilmeliyiz. Sağlıklı hedefleri ve dokusu olan bir dış politika 
modeli oluşturabilmeliyiz. Bu tartışmaların ana platformu da, öncelikle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, gensorunun ana konusuna gelince : Ermenilerle Türkler, yüzlerce 
yıl Osmanlı imparatorluğunun yönetiminde, daha önce Selçukluların yönetiminde, barış için
de, birlikte yaşadılar. Ermeniler, ticarette, sanayide, devlet yönetiminde, sanatta, hemen he
men her alanda, Türklerle birlikte, uyum içinde, Türklerden daha rahat yaşadılar. 19 uncu Yüz
yılın sonlarında, 20 nci Yüzyılın başlarında, burada uzun uzun açıklanmasına gerek duymadı
ğım, emperyalist kışkırtmaları, emperyalistlerin, "böl-yönet" politikaları bizi birbirimize dü
şürdü; çok kan döküldü. Yine de büyük milletimiz, sonsuz affediciliği, hoşgörüsüyle, zaman 
içinde, geçmişin olumsuzluklarını silmeye hazır olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kardeş Azer
baycan'ın, son dönemde toprak bütünlüğünü korumada içine düştüğü güçlükler ve Azeri soy
daşlarımızın Yukarı Karabağ'da Ermeni çeteler tarafından soykırımına uğratılması bizleri de
rinden yaralayan gelişmeler olmuştur. 

Türkiye'nin, ateşkesin sağlanması, soruna kalıcı bir çözüm bulunması için elindeki kozla
rı yeteri derecede başarılı bir şekilde kullandığını söyleyebilmek, maalesef mümkün değildir. 
Ermenistan'ı caydırmak için elimizdeki kozları kullanmakta çok geç kaldık, çabalarımız yeter
siz kaldı. Bizim yetersiz çabalarımız, döğura doğura, sadece Ermenistan'ın Türk düşmanı, 
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Azeri düşmanı Amerikan pasaportlu Dışişleri Bakanı Rafi Hovenesyan'ın değişmesini sağla
yabilmiştir; başkaca olumlu bir gelişme, maalesef henüz sağlanamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, iki dakikanız kaldı. 
ALİ DÎNÇER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin Ermenistan sorununa ve 

benzeri sorunlara yaklaşımı şöyle olmalıdır : Türkiye, bu sorunlara, öncelikle istikrar ve barış 
isteyen bir ülke olarak yaklaşmalıdır. 

Tarihsel ve kültürel açıdan bize yakın olan insanlara, soydaşlarımıza, onların insan hakla
rı açısından mağdur olmamaları için elimizden gelen tüm destek verilmelidir. 

Türkiye'nin, Karabağ'daki Ermeni rüyasına geçit vermeyeceğini, en kesin dille, en uyarıcı 
kozlarla anlatabilmesi gerekir. 

Bugünün, çoğu gençlerden oluşan 60 milyonluk Türkiye'si, 70-80 yıl öncenin harp vurgu
nu 12-13 milyonluk Türkiye'sinden çok daha güçlüdür. Erzurumlu, Ağrılı, Karslı, Bitlisli, Van
lı, Sivaslı, Artvinli, Trabzonlu; Adanalı; sözün kısası, Anadolulu, şaşmaz sağduyusuyla, Kara-
bağ'ı alan Ermenilerin, bu kez de, Batı Ermenistan olarak adlandırdıkları Anadolu toprakla
rına göz dikeceklerini çok iyi görür, çok iyi bilir. 60 milyonluk Türkiye olarak kardeş Azeri 
kanıyla elleri kanlanmış Ermenilere ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü kozlarımızla gös
termek görevimizdir. 

Ermenistan'da, zor durumda olan insanlara yardımı, milletimizin alicenaplığı ile belki an
latmak mümkündür; ama, bu yardımı, Ermenistan'ın Nahcivan'a yaptığı saldırılar sürerken 
yapmak yanlıştır; en azından, Ermenistan'a saldırıları durdurma koşulu öne sürülmeli idi. 

Değerli milletvekilleri, diyelim ki, Ermenilere, bir Türk denizi içinde yaşadıklarını, hava 
sahamıza, yollarımıza, limanlarımıza ihtiyaçları olduğunu, kozlarımızı etkin kullanarak anla
tabildik; Ermeniler, doğruyu gerçeği gördüler; o zaman ne olur?.. Milletimiz, büyüktür, affe
dicidir, hoşgörülüdür. Bugün, Türkiye'de yaşayan Ermeni kökenli yurttaşlarımızla nasıl barış 
içinde yaşıyorsak, Ermenistan'daki, dünyanın başka yerlerindeki Ermenilerle de barış içinde 
yaşayabiliriz, kavga yerine işbirliği yapabiliriz. Bu yaklaşımımızı anlatmak da Türkiye'nin koz
larından biri olmalıdır; yeter ki iyi anlatılsın... 

Değerli milletvekilleri, Balkanlarda kardeşlerimizin yaşadığı Bosna-Hersek'teki katliama, 
soykırıma karşı, hükümetimizin ve uygar dünyanın yeteri etkinlikte, caydırıcılıkta çözüm geti
remedikleri de, maalesef, acı bir gerçektir. Bosna-Hersek'te savaş yok, cinayet var. Avrupanın 
dördüncü büyük ordusuna sahip Sırplar, resmen, doğru dürüst silahları olmayan Boşnak kar
deşlerimizi, çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek demeden katlediyorlar; nazilerin insanlık 
dışı temerküz kamplarına benzer kamplarda açlıkla, susuzlukla, işkenceyle Boşnak kardeşleri
mizi öldürüyorlar; milyonlarca Boşnak kardeşimizi yerlerinden yurtlarından zorla uzaklaştı
rıp, etnik temizlik yaparak, Boşnak kanı üzerinde Büyük Sırbistan kurmaya çalışıyorlar. Maa
lesef, bütün dünya, özellikle uygar Avrupa, burnunun dibindeki bu caniyane gelişmeyi seyret
mekle yetiniyor. 

Türkiye, Birleşmiş Milletleri ve tüm uluslararası kurumları ayağa kaldırmalıdır; bu konu
da daha aktif olmalıdır ve tüm gücünü seferber etmelidir, öncelikle, Yugoslavya'ya uygulanan 
silah ambargosunun, Bosna-Hersek için kaldırılmasını sağlamalıyız. Nefsimüdafaa durumun
da olan Boşnak kardeşlerimize, başta Türkiye olmak üzere bütün uygar ülkeler, en azından 
kendilerini koruyabilmeleri için silah gönderebilmelidir. En kısa süre içinde, Birleşmiş Millet
lerden, Sırplara askerî müdahale kararı çıkarılmalıdır. En azından ilk elde, barış ordusunun 
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hava kuvvetleri Sırpların ağır topçu mevzilerini, askerî havaalanlarını bombalayıp tahrip et
meli, susturmalıdır; katliamı durdurmalıdır. Türkiye, bu haklı insanî tezleri, her ulusulararası 
platformda, her fırsatta etkin bir şekilde dile getirebilmelidir; hayata geçirmeye çalışmalıdır. 

Aynı şekilde, Abhazya'daki Abaza kardeşlerimizin haklarını korurken de, elimizdeki koz
ları çok iyi kullanabilmeliyiz. 

Gürcistan, bizimle iyi geçinmeye muhtaç bir komşu ülkedir. Abhazya'daki sorunun barış
çı çözümü için elimizdeki kozları kullanarak, Gürcistan'ı zorlamalıyız. 

Bütün bu olayları çağdaş, laik bir cumhuriyet olarak, din kavgası dışında görmeye çalış
malıyız; o hale getirmeye çalışan Haçlı ruhunu her yerde her zaman takbih etmeliyiz. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, vatan sevgisi ve millet sevgisi kimsenin tekelinde değildir; Türkiye 
Cumhuriyetinin her yurttaşı, en az diğerleri kadar yurtseverdir. "Ben, herkesten daha çok yurt
severim; benim gibi düşünmeyenler yurtsever değildir, haindir" demek, özgür tartışma orta
mım yok eder; ihsanların, birbirini vatan hainliğiyle suçladığı faşizan ortamı, faşist bataklığı 
yaratır. 

Sorunlarını çözebilmek, demokratikleşmesini gerçekleştirebilmek, birinci ligde yer alabil
mek için, yeni düşüncelere, somut önerilere ve ayrıntılı büyük projelere ihtiyacı olan Türkiye'
de, değişimden, yenileşmeden, ihtiyaç duyduğumuz reformlardan korkmamalıyız; hele, bunla
rın tartışılmasından hiç çekinmemeliyiz. Değişim ve reform Türkiye'yi parçalar diye, Türkiye'
nin bölünmesine neden olur diye, hiç gerek olmayan paranoyalardan hepimizin sakınması ge
rekir. Demokrasiden ve özgür tartışma ortamından korkmamalıyız, taviz de vermemeliyiz. 

Ben, bu anlayışla, Hükümetimizin, Ermenistan, Gürcistan, Bosna-Hersek gibi spesifik ve 
bugün için çok önemli olan konularla, genelde dış politikalarımıza yönelik eleştirilerimizi su
narken, somut önerilerle, CHP olarak, uyarı görevimizi yapmaya çalıştım, bu eleştiri ve uyarı
lar doğrusultusunda da Hükümete bir opsiyon verilmesi düşüncesindeyiz. Bu nedenle, çok önemli 
konuları tartışma fırsatı yarattıkları için, gensoru önergesi sahiplerine teşekkür etmekle birlik
te, gensoru açılmasına "hayır" diyeceğimizi belirtir, saygılar sunarım. (CHP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dinçer. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Kerimoğlu; buyurun efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan ve arkadaşlarının, Hükümeti
miz hakkında verdiği gensoru önergesi üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Yine bu noktada, Sayın Kazan'ın maksadını aşan sözlerini; yani, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini Amerikan uşakhgıyla suçlayan sözlerini kınıyorum; bu, Parlamento kürsüsüne 
yakışmayan bir sözcük olduğundan, kendisine iade ediyorum. 

Gensoru müessesesini Parlamentonun çok ciddî kullanması gerekir; ancak, bu, ilk olmu
yor. Refah Partisinin, çok ciddî konuları iç politika malzemesi yapmak üzere verdiği gensoru 
önergelerinin birkaç defa tanığı olduk. Yanlışlarla dolu, ciddiyetten uzak bir iç politika mal
zemesi.. " 
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Değerli dostlarımı bu kürsüden birkaç kez uyardım, yine de uyarmaya gerek duyuyorum. 
öyle şeyler vardır ki, iç politikada istismar malzemesi yaparsınız, hatta çarşaflar içerisinde oy 
bile kullanırsınız, kimliğiniz belli olmasın diye... (RP sıralarından alkışlar (!) 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Ayıp, ayıp. 
\ MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Ancak, ciddî yaklaşımlarla ele alınması gereken 
diş politikayla ilgili gensoru önergesi verilirken, hiç değilse, bir araştırma ihtiyacı hissedilir; 
sorarsınız, soruşturursunuz... 

Gelişen çağımızda -her konuda olduğu gibi- dış politika da, artık teknik konu olmaya baş
ladı. Eğer, 300 yıl öncesinin kafaları ile 20 nci Yüzyılın Türkiyesini idare etmeye kalkarsak, 
tarihten gelen dostluklarla ya da düşmanlıklarla günümüz politikalarını belirlemeye kalkar
sak, geriye dönüp baktığımız zaman, dünyada hiç yan yana olmayan ülkelerle karşı karşıya 
oluruz, öyleyse, bu noktada, dış politikanın çok ciddî, teknik bir konu olduğunu, tekrar be
lirtmekte fayda görüyorum. 

AHMET DERİN (Kütahya) — TeknikmİIlattan önceden kaldı. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Hiçbir zaman unutulmamalı ki, Türkiye, Asya 

ile Avrupa arasında bir köprü, Balkanlar ve Kafkasların medenî dünyaya açılan bir penceresi 
olmuştur, olmaya devam edecektir; bölge barışının da bir güvencesidir. 

AHMET DERİN (Kütahya) —- "Ermeniler kessin" diye hükümet güvence verdi. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Bu nedenledir ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükü

metini bir kabile toplumu gibi göremeyiz, Birleşmiş Milletlerin sorumlu bir üyesi gibi görmek 
durumundayız. 
. AHMET DERİN (Kütahya) — Amerikan kabinesi... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Önergede belirtildiği gibi, Türkiye'nin, dünya si
yasî platformunda itibarının arttığı, imkânlarının geliştiği bir gerçektir; ancak, onu, çağdaş 
olanaklarla yeniden bezeyebilirsek, yeniden o olanakları değerlendirebilirsek, bu itibarımızın 
artması devam edecektir. 

Önergedeki iddiaları yanıtlamadan önce, Kafkasya mozaiğine biraz bakmak zorundayız. 
Kafkasya bölgesinin âdeta bir mozaiği andıran etnik, sosyal ve kültürel yapısının çok iyi anla
şılması ve politikalarının buna göre uygulanması gerekir. Bu hususda yanlış bir adımın atılma
ması açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki irili ufaklı etnik grup sayısının 100'ü aş
kın olduğunu da belirtmek isterim. ' 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu gerçeklerin bilinci ile, Kafkasya Bölgesine yönelik po
litikasını sorumlu, ciddî, dengeli ve gerçekçi bir zemin üzerine oturtmalı, duygusal yaklaşım 
ve davranışlardan kaçınmalıdır. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Hükümetsin; "oturttu" diyemiyorsun, "oturtmalı" di
yorsun. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Ancak, bunu yaparken, kamuoyumuzun bu ko
nudaki duyarlılığını ve bu bölge ile mevcut yakın bağlarımızı da dikkate alan dengeli ve akılcı 
bir politika uygulanmalıdır; aynen bugün yapıldığı gibi... 

Esasen, Hükümetimizin, Kafkasya Bölgesine yönelik politikasının,a na hedef ve ilkeleri
nin genel dış politika çizgimizden farklı olması beklenemez. Kafkas ülkeleri arasındaki bağım
sızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, eşitlik ve iç işlerine karışmama gibi uluslararası ilişkilerin 
temelini oluşturan ilkeler çerçevesinde dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve bu ilişkilerin za-
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man içerisinde çok taraflı bir işbirliğine dönüştürmesine gayret sarf edilmelidir. Böylece, Kas-
kaf ülkelerinin kendi bünyelerindeki sorunlarının ve aralarındaki çatışmaların da çözülmesi
nin veya hiç değilse zaman içerisinde eritilmesinin mümkün olabileceğine inanıyoruz. Tarih, 
bu tür örneklerle doludur. 

Kafkasya Bölgesine yönelik olarak farklı bir politika izlenmesinin, bölgenin gerçeklerine 
ters düşeceği ve bilahara telafisi imkânsız durumların ortaya çıkmasına neden olacağı aşikâr
dır. Bu açıdan, bölgede demokratik yapının geliştirilip, etnik gruplar arasında diyalogun sağ
lıklı bir temele oturtulması, yaşamsal önem taşımaktadır. 

Bu anlayışla, ülkemiz, bölge ülkelerini "Karadeniz Ekonomik İşbirliği" şemsiyesi altında 
toplamış ve bu örgüte kurucu üye olarak katılmalarını sağlamıştır. Kafkasya bölgesinde gelişe
cek işbirliği ortamının; bu bölge sınırlarını aşarak, Orta Asya cumhuriyetlerine uzanacak kara 
ve demiryolları bağlarının kurulmasına, doğalgaz ve petrol hatlarının bu bölgeden geçmesine 
olanak tanıyacak koşulların yaratılmasını beraberinde getireceği bir gerçektir. Bu sürecin yer
leşmesi, sorunların teker teker çözülmesi mümkün kılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoruda özellikle,*ağırlıkla altı çizilerek, Türkiye'
nin Ermenistan'la iyi dostluk münasebetleri kurma girişimleri kınanmaktadır. Aslında bunu 
yaparken, değerli dostlarımız, Atatürk'ün temel dış politika prensibini; yani "Yurtta barış, dün
yada barış" prensibini kınamaktadırlar. Bizim, bir yandan Ermenistan ya da başkalarının yan
lışlarıyla mücadele ederken, Atatürk'ün çizdiği temel dış politikadan da vazgeçmemiz müm
kün değildir, özellikle, Sayın Kazan'ın, birazcık da duygusal yaklaşımla, Ermenistan'a yapılan 
bir insanî yardımı -yani aslında yardım demek de doğru olmamakla birlikte diğer adıyla takastır-
bir takas sonucu gönderilen buğdayı, burada yanlış aktarmasını, sanki Türkiye 96 milyar de
ğerindeki buğdayı Ermenistan'a hibe etmiş gibi bir sunuş yapmasını, doğrusu, gerçekçilikten 
ve inandırıcılıktan uzak buluyoruz. Birleşmiş Milletlerin bir kararına uyarak, Ermenistan'da 
açlık başgösterdikten sonra, Türkiye"nin takas yoluyla buğday gönderdiği doğrudur. ANcak, 
bu karşılıksız değildir; yani, bir başka ülkeden Türkiye'ye gelecek olan buğdayın, Türkiye üze
rinden Ermenistan'a gönderilmesi olayıdır sadece. 

Ayrıca, basından takip edebildiğimiz kadarıyla, Azarbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey da
hi bu yapılan yardımın insanî bir yardım olduğunu, Türklere ve Müslümanlara yakışan bir ta
vır olduğunu söylüyor. 

Gensoru veren değerli dostlarımız burada, bir yerde, sözcüklerini şöyle bitiriyorlar : "Er
menistan'a bu yardımı yapması, insancıl amaçların dışında, millî menfaatlarımıztn ihlali ve 
kardeş cumhuriyetlerle gerçekleşecek olan bir ve beraber olma davasına en büyük ihanettir." 
Yani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, bu yardımı insanî bir yardım olarak değerlendirir
ken, acaba kendi ülkesinin kavgasına, davasına ihanet içinde mi? 

Bazı gerçekleri iyi görmek zorundayız. Zaten, sözlerimin başında belirttim; karşımızdaki 
gensoru önergesi, hiç araştırılmadan ve soruşturulmadan, sadece bir iç politika malzemesi ya
pılmak üzere hazırlanmış bir gensoru önergesinden ibarettir. 

Daha ileriye giderek, yine gensoru önergesinin bir başka yerinde "Hatta, silah sevkıyatı
na göz yuman" deniyor. İnsaf yani... Bırakın ermenistan'a silah sevkiyatına göz yummamızı; 
dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde, insan katliamına yönelik böylesi bir harekete göz 
yummamız, içinde bulunmamız, ya da hoşgörüyle bakmamız mümkün değildir. Kaldı ki, son 
aylarda, son günlerde Hükümetimiz, Türk hava sahası üzerinden geçen uçakları indirerek, kont-
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rol ederek Ermenistan'a geçmesine izin vermektedir. Bu gerçekler bir yanda dururken, diğer 
yanda Türkiye'nin gerçekleri dururken, böylesi bir gensorunun içerisinde gerçekle ilgisi olma
yan sözcüklerin yer almasından dolayı son derece üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Bu gensoruda, "Milletimizin menfaatlarını korumaktan aciz kalan Hükümet" denilmek
te, oysa, son yıllarda, Türk dış politikası ilk defa, milletin menfaatlarını korumak üzere bu 
kadar akılcı tespit edilmiştir. Yıllardan beri başımıza bela olan, ülkemizin güzel bir coğrafya
sında, güneydoğumuzda gelişen terörün büyük kaynağının dış bağlantılı olduğu biliniyordu. 
Hükümetimizin aylardır uyguladığı akılcı dış politikalar sonucu, terörün dış destekleri kesil
miş, bugün yarın içeridekinin de sonuçları alınmaya başlanacaktır. Bu dış politika mıdır ki 
milletimiz menfaatına değildir? 

Diğer yandan, ülkemizin uluslararası saygınlığının arttığını görmemek için iyi niyetli ol
mamak gerekir. Komşularımızla iyi ilişkilerin her gün biraz daha geliştiğini, hatta bağımsızlı
ğını kazanan Türkî Cumhuriyetlere de yeni olanaklar sağlandığını da mı görmüyoruz? Sayın 
Kazan da aynı heyetteydi ve orada kendisinin de itirafı oydu. Özellikle Rusya gezisinde Türki
ye'nin itibarının -özellikle Türkiye'nin kuzeyinde- ne kadar gelişmiş bir noktada olduğunu kendisi 
de tespit etmişti; bunu da mı görmezlikten geliyor? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında konuşmaktan hoşlanıyorum; ama, böylesi 
bir gensoru karşısında da, doğrusu, söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. 

Bütün bunlara ilaveten, yine gensoruda,' 'Ermenistan'la diplomatik münasebetleri kesme 
yerine, münasebetleri güçlendirdikten başka 100 bin ton buğday yardımı yapan" şeklinde bir 
cümle daha var. Bu kadar kaba bir hata nasıl yapılıyor, bilmiyorum. Türkiye'de yaşayan, dış 
politikayla birazcık yakından ilgilenen değerli dostlarımız bilmelidir ki, Türkiye'nin şu anda 
Ermenistan'la diplomatik ilişkisi yoktur. Yanî  bu kadar açık bir çarpıtmaya neden gerek duy
dunuz anlamıyorum. Gerçekten, Türkiye'nin Ermenistan'la dış diplomatik ilişkisi var mıdır 
yok mudur diye lütfedip araştırma zahmetinde bulunmuş olsaydınız, bu cümleyi buraya yaz
mazdınız. (SHP sıralarından alkışlar) Atatürkümüzün.ana çizgisinde olduğu gibi, biz, dünya
daki tüm uluslarla kardeş geçinmek istiyoruz, tüm ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmak istiyo
ruz, tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz; bundan da doğal bir şey göremiyorum. 

Değerli dostlarım; izin verirseniz bir değerli dostuma yanıt vermek istiyorum, hükümeti
miz demokratikleşme paketinden kesinlikle vazgeçmemiştir. Demokratikleşme paketimizi ha
yata geçirebilmek için elimizden gelen her türlü gayreti sarfetme azmi içerisindeyiz. Burada 
olan sadece şu; İktidarda olmanın, demokratikleşme paketini hayata geçirmenin zorluğunu gören 
arkadaşlarımız gemiyi terk etmişlerdir. Biz kalan arkadaşlarımızla demokratikleşme paketimi
zi hayata geçirmenin kavgasını bu Hükümet içerisinde herzaman vermeye devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, iki dakikanız kaldı. . 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — İki dakikaya da kalmadan, birtek soru sorup söz

lerimi bitireceğim. 
Bu gensoruyu, grup olarak son derece gayri ciddî ve iç politika malzemesinde bir araç 

olarak görüyoruz. 
Şimdi, bağışlarsanız, bir soruyla buradan ayrılmak istiyorum. Sevgili adil düzenci kardeş-

lerimiz, içinizde Atatürk'e açıkça saldıranları biliyoruz, bu nedenle, onun dış politikasına sal
dırmanız da doğaldır. Şu şahsı bu şahsı kastederek söylemiyorum; şu gensoruyu yazanların 
içerisinde acaba, "Atatürk'ün yetiştirdiği bir ilkokul mezunu var mıdır?" diye soruyor ve he
pinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Ne alakası var!.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kerimoğlu; sürenizden 1 dakika önce bitirdiniz. 
Sayın Gürkan Sayın Kazan'ın konuşmasındaki bir sözcüğe dikkat çekmişti; tutanakları 

getirttik, sonra Sayın Kazan ile diyalog kurduk... Sayın Kazan, "O sözcükten kastım dışgü-
dümdür, dışa bağımlılıktır; tavzih ediyorum" dediler. Zaten, amacını aştığını siz de söylemişti
niz, üslubuna da uygun değildir. Bu tartışmanın uzamaması için, bilgi olarak sunmuş oldum. 

Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İrfan bemiralp'te. 
Buyurun Sayın Demiralp. 
DYP GRUBU ADINA ÎRFAN DEMlRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Ermenistan ile millî menfaatlarımıza zarar verecek politika izlendiği iddiasıyla, Refah 
Partisi Grubunca verilen gensoru üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklaya
cağım. Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sovyetler Birliğinindağılmasıyla Kafkaslar'da bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Er
menistan ve Gürcistan, Türkiye tarafından, ayırım gözetilmeksizin hep birlikte tanınmıştır. Tür
kiye, hem bütün bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya ve hem de bu ülkelerin kendi aralarında
ki ilişkilerini iyileştirmeye, yani, bölgeyi bir istikrar bölgesi, istikrar halkası haline getirmeye 
büyük çaba göstermiştir ve bu çabayı da Türkiye'nin göstermesi gerekiyordu; çünkü, bu bölge 
yüzyıllarca Osmanlı'nın yönetiminde kalmış ve o dönemlerde bu bölgede, bu ülkelerin insan
ları bugüne göre, çok daha huzurlu ve barış içerisinde yaşamışlardır, türkiye'nin izlemiş oldu
ğu bu politikanın, yani, bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirme ve bölge ülkelerinin kendi 
aralarındaki ilişkileri iyi, sağlam ve barışçı bir zemine oturtma çabalarında Türkiye'nin ulusal 
yararları olduğu kanatindeyiz. 

Yarım asırdan uzun bir süre komünist rejim baskısı altında kaldıktan sonra bağımsızlıkla
rını kazanmış olan bu ülkeler, aynı zamanda, çağdaş dünya değerlerini yoklama mücadelesi 
de veriyorlar. Bu ülkeler arasındaki problemleri, bugün, bu sıcak ortamda, gensoruda belirtil
diği gibi, bir haçlı-hilalli savaşı şeklinde yorumlamak aklın yolu değildir ve bu, büyük Türk 
Devletine yakışan bir tutum olarak da kabul edilemez. Ecdadımız büyük devletler kurmuştur. 
Bu büyük devletlerin içerisinde bu topraklar da vardır ve ecdadımız, zaman zaman.dünyayı 
yönetmeye talip olmuşlardır. ı 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada bazı örnekler vermek istiyorum. Kanunî Sul
tan Süleyman, 1550'lerde, Papa III. Julius'un talebi üzerine, Roma Katolik Kilisesini, yani bu
günkü Vatikan'ı Avrupa'daki prenslerin yıkıcı saldırılarına karşı korumak için ittifak yapmış
tır; ayrıca, bu ittifakı, III. Julius'tan sonra gelen 3 papa döneminde de sürdürmüştür. Yani, 
Kanunî Sultan Süleyman, bir anlamda o dönemde Hıristiyanlığın merkezi olan Vatikan'ın ya
şamasına, hayatiyetini sürdürmesine katkıda bulunmuştur, işte bu, büyük olmanın, insan hak
larına, insanların inançlarına saygılı olmanın, büyük devlet olmanın en güzel örneğidir. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Bunun için yardım ediyoruz Ermenistan'a!.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 1870'te, Osmanlı devleti, Bulgaristan'da yaşayan Or

todokslar için millî kilise kurma hakkı vermiştir. Bu da, aynı zamanda, büyük olmanın bir 
gereğidir ve örneğidir. Ancak, Bulgar Ortodokslarının kurdukları bu kilise, Yunan kilisesinin 
topladığı bir konsey aracılığıyla aforoz edilmiştir. .Yani, Yunanistan, dindaşı Bulgar Ortodoks-
larına Osmanlının tanıdığı bu hakkı kabul edip içine sindirememiştir. İşte, bu da küçük devlet 
olmanın bir örneğidir. 
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AHMET DERÎN (Kütahya) — Ermeniler de aynı... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Osmanlı İmparatorluğu, 3 kıtada 600 yıl hüküm sür

müştür. Osmanlı, hakimiyeti altına aldığı bölgelerde ve ülkelerde yaşayan insanlara karşı dinî, 
insanî ve her yönde büyük hoşgörü göstermiştir. Osmanlı, şayet bu gensoruyu verenlerin taşı
dığı mantaliteyi taşısaydı, yani, büyük olmanın gereği olan hoşgörüyü içine sindirememiş ol
saydı, değil 600 yıl, 60 yıl bile yaşamazdı. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Osmanlı varken Ermenistan yoktu... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — İşte, bu kadar biliyorsunuz, sonra, yalan yanlış genso

rularla buraya geliyorsunuz. Osmanlı varken de Ermenistan vardı; Ermenistan Osmanlı top-
raklarındaydı ve Ermeni toplumu Osmanlının bir tebaasıydı. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) —• Devlet olarak yoktu... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık tarihi bu ve ben

zeri örneklerle doludur. 
Osmanlının siyasî tecrübe birimini taşıyan, modern, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti 

de büyük devlettir ve büyük devlet olma şuuruyla hareket etmektedir; bundan sonra da, bu 
şuurundan hiç taviz vermeden hareket edecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve onu tedvir eden heyet, Allah'ın kelamını, camii şerifi 
siyaset malzemesi ve siyaset mekânı yapanlara karşı da hoşgörülü olmuştur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Evvela, tarih kitaplarından, Ermenilerin, Sul
tan Abdülhamit'e ''Kızıl Sultan" dediği laflarını çıkarın. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Hiçbir güç, Türkiye Cumhuriyetini, büyük devlet ol
ma özelliğine gölge düşürücü bir davranışta bulunmaya, yaptırmaya cesaret edemeyecek, cüret 
edemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, bölgede etkin bir devlettir. Gensorunun he
men hemen her cümlesinde -hepimiz dinledik ve okuduk- "savaş", yok etme, muhasara altına 
alma, aç bırakma, aç bırakarak terbiye etme gibi gayri insanî ifadeler yer almaktadır. Hayret 
verici bir şey! 

AHMET DERİN (Kütahya) — İnsaf! 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Bu fikirlere, ne bizim heyetimizin ne Doğru Yol Parti

si" heyetinin ne de aklıselimin iştirak etmesi mümkündür. 
Bölgedeki ve bölge ülkeleri arasındaki problemleri kaşıyarak, yukarıda sözünü ettiğimiz 

yanlış fikirleri hareket noktası alarak Türkiye'nin, bölgedeki etkinliğini artırması da mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gensoru önergesinin bir yerinde, Ermenilerin büyük 
Ermenistan'ı kurma hayali içinde olduklarından söz ediliyor. Olabilir; hayal etmenin, hayal 
kurmanın vergisi yok, herhangi bir ücrete de tabi değil, herkes hayal kurabilir. 

Biz bu yıl Avrupa Konseyinin yaz toplantıları için Budapeşte de idik, Estergon'u görelim 
dedik, bir grup milletvekili arkadışımızla birlikte Estergon'a gittik. Entergon Kalesine çıktık. 
Aşağıda Tuna Nehrini ve Macar ovalarını gördük, seyrettik. Ecdadımız oralarda yüzelli yıl kal
mışlar. Çok hayaller kurduk. Bize, "Niye hayal kuruyorsun?" diyen olmadı Macaristan'da. 
Hayalleri kurduk ve döndük. Müsterih olun. Hayalle bir şey olmaz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Macaristan'da surlar üzerindeki kiliseleri de gördünüz mü? 
Münif Islamoğlu'na sor... 
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İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisi söz
cüsünün iddia ettiği gibi, Türkiye ile Ermenistan arasında henüz diplomatik ilişki kurulmamıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kuracak mısınız? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Siz buraya gelip, Ermenistan ile Türkiye arasında dip

lomatik ilişki kurulduğunu tavır, olarak Türkiye'nin bu işbirliğini askıya alması gerektiğini ifade 
ettiniz. Kurulmamış bir işbirliğini nasıl askıya alacaksınız? Sayın Dışişleri Bakanı birazdan buraya 
gelsinler, acaba bizim haberimiz olmadan, bu heyetin haberi olmadan Ermenistan ile Türkiye 
arasında diplomatik işbirliği mi kurulmuş, kendileri de bu Yüce Heyete bir bilgi versinler; ama 
siz, olayları incelemeden, olayların seyrini bilmeden, Türkiye'nin gerçeklerini bilmeden, çala-
kalem gensoru önergesi yazıp, burada yanlış şeyler söylüyorsunuz. Yanlışlarınızı biraz sonra 
yine ifade edeceğim, bunlar maddî hatadır, bu hatalar yapılmamalıdır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Karadeniz İşbirliği nedir? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Türkiye, Ermenistan'a diplomatik ilişki kurmanın şart

larını söylemiştir. Bu şartlar şunlardır : Ermenistan, Karabağ'da kan akıtılmasını durduracak; 
Ermenistan, işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarını iade edecek; Ermenistan bu bölgede 
sınırların değişmezliği ilkesini kabul edecek; Ermenistan, bu bölgede, hiçbir ülkenin iç işlerine 
karışmama, hiçbir ülkenin de kendi iç işlerine karışmama temel ilkesini kabul edecek ve bunun 
gibi bazı temel şartlar var. İşte bu şartları kabul ederse Ermenistan ile diplomatik ilişki kuru
lur; biz bunu bekliyoruz. Ermenistan ile henüz diplomatik ilişki kurulmamıştır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İlişki kurmadan buğdayı nasıl verdiniz? 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Onu da anlatacağım. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, arkadaşlar sizi sessiz dinlediler... Lütfen... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Buğday meseleniz baştan aşağı yanlışlarla dolu. İşte, 

metinler burada. Bakın şimdi... Avrupa Topluluğu Ermenistan'a buğday yardımında bulun
mak istiyor. Gürcistan'daki karışıklıklar nedeniyle bu buğdayın nakliyesinde zorluk çıkıyor ve 
Ermenistan Başbakanı, Türkiye'ye, "Nakliye konusunda bize yardımcı olun, acil ihtiyacımız 
var, öbür buğday gelinceye kadar bize ödünç buğday verin" diyor. Türkiye de bu talebi kabul 
ediyor ve bunu kabul etmeden önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'e de bu konu 
soruluyor. Elçibey, "Ekmektir, açlık sorunudur, görüşünüz doğrudur" diyor; ama, şimdi bu
rada çok garip hatalar var. Vermiş olduğunuz şu gensoru önergesinin ikinci sayfasında değerli 
arkadaşlarımız diyorlar ki, "Türkiye Ermenistan'a 130 bin ton buğday vermiştir." Hemen üçüncü 
sayfada ise, çok insafsızlık ettiklerini, çok attıklarını anlıyorlar, miktarı 100 tona indiriyorlar. 
Gensoru önergesinin ikinci sayfasında 130 bin ton, üçüncü sayfada 100 bin ton oluyor. Çok 
attığınızın farkına üçüncü sayfaya gelince varmışsınız; ama, bir önceki sayfayı niye düzeltmediniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ne fark eder? Biz, verilmesine karşıyız, miktar mühim değil. 
İRAFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi, bu buğdayın bedelinin Toprak Mahsulleri Ofi

sinin kayıtlarına görev zararı olarak yazılacağı kaydediliyor. Değerli arkadaşlarım, hayret et
memek mümkün değil. Böyle bir safsatayı burada duymaktan, şugensoru önergesinde oku
maktan inanın bu çatı altındaki milletvekili arkadaşlarım adına, Refah Partili milletvekili ar
kadaşlarım adına üzüldüm. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu bir tevatür, siz bir parti 
grubu olarak, başarılı olduğunuzu iddia eden bir parti grubu olarak, böyle tevatürleri araştır
madan bunu gensoru önergesine nasıl yazarsınız? Olur mu Öyle. şey? 

AHMET DERİN (Kütahya) — Burada İnönü cevapladı onu. 
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İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ermenistan'ın ödünç 
buğday talebi insanî mülahazalarla olumlu karşılanmıştır. Az önce ifade ettiğim gibi, Azer
baycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'in de olumlu görüşü alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli gensoru sahibi arkadaşlarım; Ermenistan açlıkla karşı kar
şıya; "Komşusu aç dururken, tok yatan benim ümmetim değildir" diyen bizim Peygamberimiz 
değil mi?.. (RP sıralarından gürültüler) Peki, Yüce Peygamberimiz bu komşuyu tarif ederken, 
bu komşu Müslüman olmalı veya şu milletten olmalı da, bu milletten olmamalı demiş mi? in
sanı kastetmiş, insanı, önce insana saygı göstermeniz lazım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Irak'takiler de insan değil mi?.. Ambargo 
hâlâ sürüyor oraya. Sudan'a da yardım edin. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Afrikada insanlar açlıktan ölüyorlar, onlara da yardım edin. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben kısa konuş

maya alışığım. Söylemek istediğim sözleri öz cümlelerle, kısa ifade etmeye alışığım. Baştan so
na yanlışlarla ve çelişkilerle dolu, insanlık değerlerinden uzak, Büyük Türkiye Cumhuriyeti 
imajıyla bağdaşmayan bu gensoru önergesine olumsuz oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyetini
zi saygılarımla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Ağrı Milletvekili Sayın Fecri Alpaslan; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Ermenistan ile millî menfaatları-
mıza zarar verecek şekilde bir politika izleyen Hükümet hakkında gensoru açılması talebiyle 
önerge veren Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Sayın Asiltürk ve Sayın Kazan'a şahsım ve 
Grubum adına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer üyeler, yakın tarihte Fransız İhtilali gibi, 1917 Ekimindeki Bolşevik Devrimi 
gibi dünyanın kaderini etkileyen hadiselerin bir benzerini de asrımızın son çeyreğinde hep be
raber yaşadık. Muhtemelen 21 inci Asra damgasını vuracak bu mühim hadise, insan fıtratına 
ters ve tatbik kabiliyeti bulunmayan; ancak, yetmiş yıl dünyayı kana bulayan komünizmin ifla
sıdır. Bunu takiben, Sovyetler Birliğinin parçalanması ise, özellikle ülkemizi yakından ilgilen
diren, önümüzde geniş ufuklar açarak, bize tarihî imkânlar sağlayan sonuçlar doğurmuştur. 
Bunların en önemlisi, Kafkasya ve Orta Asya'da bağımsız birçok devletin ortaya çıkmasıdır; 
Ermenistan Cumhuriyeti, bunlardan bir tanesidir. Bu devletin idarecileri, gerek Sovyetler Bir
liğine bağlı oldukları dönemde gerekse bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra, ülkemize karşı 
fanatik ve hasmane tutumlarını her fırsatta sergilemişlerdir. 

Bugünkü meselemize doğru teşhisler koyabilmek için, tarihin seyrine kısaca; ama, dikkat
le bakmak lazımdır. Bazı Ermeni tarihçilere göre, Ermeniler, Frikyalılarıh bir kolu olup, Urar-
tu, Krallığını istila ederek Van Gölü çevresine yerlişmiş, daha sonra onlarla karışarak Ermeni 
halkını oluşturmuştur. 

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, bütün Osmanlı tebaasına tanıdığı yetkileri ve im
kânları, bir fermanla, Ermeni Ortodosk Patriğine de tanımıştır; bu suretle, Ermeni cemaati 
sosyal ve dinî açıdan bütün ihtiyaçlarını yerine getirme ortamında üç asır Müslüman Türklerin 
yanında, dinlerini tam bir hürriyet içinde uygulayıp, dilleripi kullanarak, sulh ve sükûn içinde 
yaşamışlardır; o kadar ki, kilisenin mahkeme ve hapishane kurma yetkisi dahi olmuştur. Er
meniler, bu süre zarfında, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik ve kültürel hayatında önemli 
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görevlere gelmişlerdir; aralarından, yüksek dereceli memurlar, bankacılar, matbaacılar, kütüp
haneciler yetişmiştir. O dönemlerde, ticaret ve sanatkârlık alanında da Ermeniler bir hayli iler
lemişlerdir. 

1839 tarihli Tazminat Fermanında da, tüm Osmanlı tebaasının ırk, dil ve din farkı gözetil
meden eşit oldukları kabul edilmiş ve Ermeni Patriğinin bütün yetkileri teyit olunmuştur. Bu 
asil ve necip milletin, tslamın hürriyetçi prensiplerine uygun olarak tebaasına tanıdığı her alandaki 
gelişme, ilerleme ve yükselme ortamında, ne yazık ki, tebaada bulunması icap eden tâbiyyet 
ruhu pek görülmemiştir, özellikle, 1789 tarihli Fransız ihtilalinin tesiriyle, 1848 yılından sonra 
Paris'te okuyan genç Ermeniler arasında bir milliyetçilik cereyanı başlamıştır. Osmanlının bü
tün iyi niyetli uygulamalarına rağmen, sınırları dışında meydana gelen Ermeni milliyetçiliği, 
Rusya, İngiltere ve Fransa gibi güçlü devletlerin de teşvikiyle Birinci Cihan Savaşına kadar bir 
Müslüman-Hıristiyan çekişmesi haline getirilmiştir. 

Osmanlı, "milleti sadıka" diyerek, asırlarca hayatın her anına nüfus eden bir hürriyet ta-
, nıdığı Ermeni cemaatinin düşmanlıklarına ve ihanetlerine maruz kalmıştır. Bağımsız Ermenis

tan'ın kurulması amacıyla, 1860 yılından itibaren muhtelif bölgelerde teşkil edilen birçok ko
mite, Osmanlılara karşı düşmanca emelleri teşvik etmiştir. Bunlardan, 1867'de kurulan Hın-
cak Komitesi ile 1890'da Kafkasya'da kurulan sosyalist eğilimli Taşnaksutyan Komitesi, İmpa
ratorluk sınırları içinde silahlı ayaklanmaları ve başkaldırıları yönlendirmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ermeni çeteleri, Rus ordusuyla birleşerek, Osmanlı ordu
sunu arkadan vurma yolunu seçmiş, kasaba ve köyleri basarak, çoluk çocuk, kadın yaşlı de
meden, cephe gerisindeki savunmasız kişileri katletmiştir. 

Bu bağlamda, Doçent Doktor Azmi Süslü'nün, Ankara Üniversitesi "Kıyınları arasında, 
1987 yılında yayımlanan, "Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim" adlı bir 
eseri var. Eser, Birinci Cihan Harbi esnasında, Ermenilerin, Osmanlılara, özellikle Doğu Ana
dolu Bölgesindeki, Erzurum'daki, silahsız ve savunmasız halka yaptıkları mezalimi, Rus bel
gelerine dayanarak anlatıyor. 

O bölgedeki müstevli Rus komutanlarının, yarbayın, generalin ifadelerini zabıtlara geç
mesi ve Yüksek Heyetinize kısa bir malumat olması açısından arz etmek isterim. 

Bölgenin kaymakamı, yarbay rütbeli Tuverdokhlebof, 29 Nisan 1918'de yazdığı raporda 
yer yer şunları söylemektedir : "Erzincan'dan Erzurum'a ricat eden Ermeni eşkıya sürüleri, 
yollan üzerinde rast gelen İslam köylerini ahalisiyle birlikte mahvetmişlerdir. Menzildeki ara
baları ve topçu cephanesini sevk ve nakil etmek üzere silahsız ve itaatkâr ahaliden, Türkler
den, kirayla arabacılar tutulmuştu, bunların hepsi mahvedilmiştir." Yine, yarbayın ifadesi "25,5 
x 31,9 metre ebadındaki cami avlusunda iki arşın yüksekliğinde cenaze yığılmıştı/Bunların 
arasında her yaşta kadın - erkek, çoluk-çocuk ve ihtiyarlar vardı. Kadın cenazelerinde cebren 
taarruz emareleri pek belirgin bir haldeydi. Birçok kadın ve kızların tenasül uzuvlarına tüfek 
fişengi sokulmuştu. Ermeni kıtaları nezdinde telefon hizmeti ifa eden Ermeni kızlarından bir 
ikisinin kaymakam Griyaznof cami avlusuna davet etmiş; Ermeni marifetlerini görüp iftihar 
etmelerini serzenişle teklif etmiş; götürmüş, o hali gördükleri zaman müteessir olacaklarına, 
aksine, sevinçle gülmeye başlamaları nefretle karışık hayretini mucip olmuştur. Çok müteessir 
olan Griyaznof, bunları tazir ve tekdir etmeye başlamış; Ermenilerin hatta kadın bile olsalar, 
en alçak ve vahşi bir cemaat olduklarını ve harp etmiş ve birçok faciayı görmüş bir subayın 
bile tüylerini ürperten bu vahşet levhası karşısında talim, terbiye ve mektep görmüş genç kız-
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ların sevinçle gülmeleri buna delildir deyince bir parçacık sıkılma lüzumunu hatırlarına geti
ren kızlar, sinirlerinin gevşemesinden güldüklerini ileri sürmüşlerse, du, hunharca fikirlerini 
tevil edememişlerdir." 

Bu kitap, bu kabil beyanlarla Rus generallerinin ve askerlerinin gününde ve anında üst 
makamlara yazdıkları raporlarla teyit edilmiştir. Bu raporları "insanî mülahazalarla Ermeni
lere yardımda bulunduk" diyenlere ithaf ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Bu kita
bı, Rusların gösterdiği tepkiyi göstermeyip, insanî mülahazalarla bugün Azerbaycan'da insan
ları katleden Ermenilere yardımda bulunanlara ithaf ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu tecavüzleri önlemek ve ordusunun gerisini emniyete alabilmek gayesiyle, imparator
luk, meşru müdafaa hakkını kullanarak, ihanet içindeki bu Ermenileri savaş bölgesi dışına, 
yani güneye doğru nakletmeye karar vermiştir, işte, Batı dünyasında Ermeni propagandası so
nucu 50 yıldan beri işlenen soykırım hikâyesinin aslı budur. - •/ 

Ermenilerin, son yıllarda düşmanlıklarını alevlendirerek yurt dışında şerefle ülkemizi temsil 
eden diplomatlarımızı hunharca şehit etmeleri ayrı bir cinayet örneğidir, insan haklarına bağlı 
ve teröre düşman olduklarını onaylayan Batılı ülkelerin başkentlerinde işlenen bu caniyane ey
lemler, söz konusu Batılı ülkelerin suskun ve ilgisiz tavırlarını, maalesef, müspet manada hare
kete geçirememiştir. Takip eden yıllarda ise, gerek Fransa'daki çeşitli faaliyetleri, gerekse Ame
rika Kongresinden Ermeni Soykırımı Tasarısının geçirilmesi çalışmaları bütün hızıyla devam 
etmiştir. 

Sovyetler Birliğinin parçalanma sürecine girdiği yıllarda da Ermenilerin çatlak ve hain sesleri 
yine duyulmuştur. 25.6.1989 tarihli Hürriyet Gazetesinde; Ermeni Milletvekili Viktor Hampart-
suniyen, Sovyet Halk Temsilcileri Kongresinde yaptığı konuşmada; Kars ve çevresinin Erme
nistan Cumhuriyetine iadesini istemiştir. 16 Mart 1989 tarihli Milliyet Gazetesinde ise, Erme
nilerin, 24 Nisan yaklaşırken Avrupa'da yeni bir propaganda hazırlıklarına başladığı, isveç Film 
Enstitüsünün bu yıl Altın Böcek ödülünün bir Ermeni devleti kurulması fikrini işleyen "Ağrı 
Dağına Dönüş" adlı filme verdiği bildirilmektedir. 

Sayın Başbakanın Nahcivan'daki köprüyü açışı münasebetiyle Anavatan Partisi Grubun
dan bendeniz de o ziyarette bulunmuştum, O ziyaret esnasında, Sovyetler Birliğinden ayrılan 
cumhuriyetler içerisinde ilk defa para basan Ermenilerin paralarının üzerinde Ağrı Dağının 
resimleri olduğunu hayretle ve nefretle görmüştüm. 

Ermeni Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin seyrini, çok ana başlıklarla, önemli gördüğümüz 
noktalarda şöyle özetleyebiliriz : 

1989 yılı sonu 1990 yılı başında Amerika Kongresinden Ermeni Soykırımı Karar Tasarısı
nın çıkarılması çalışmaları sürmekte, Türk kamuoyu Senatör Byrd ve Dole isimlerini yakından 
tanımakta ve 14 Ekim 1990 tarihli Türkiye Gazetisinin haberinde, Amerikan Kongresinin soy
kırımla görevlendirdiği milletvekili Jim Moody'in "Tarihte hiçbir zaman Türklerin eliyle bir 
Ermeni katliamı başlamamıştır, bu iddiaları Ermeniler uyduruyor" dediği bildirilmektedir. 

24 Nisan 1991 tarihli Hürriyet Gazetesi, "özaPın talimatıyla Ermeni sorununu çözmek 
için atağa geçen Hükümet, sözde soykırım günü ilan edilen 24 Nisanın yıldönümünde Erme
nistan'a ulaşım ile iletişim alanında yatırım önerdi. Dışişleri Bakanı Ajptemoçin, Ermenistan'ı 
Türkiye üzerinden dünyaya açmak istiyoruz, dedi" şeklindeki haberiyle, Cumhuriyet Gazetesi 
ise, 4 Ağustos 1991 tarihli nüshasında "Ermenistan Cumhuriyetinde iç politika, Karabağ 
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sorununun yanı sıra Türkiye ile ilişkiler ekseninde dönüyor. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi 
Volkan Vural'ın Ermenistan'a yaptığı ziyaret Ankara-Erivan arasındaki buzları eritti. Erme
nistan Başbakanı Vazgen Manukyan Türkiye ile ilişkilerin bir an önce geliştirilmesini isterken, 
Devlet Başkanı Levon Petrosyan bu konuda daha temkinli bir tutumdan yana olduğunu belirtti" 
şeklindeki haberiyle Ermenistan ile ilişkilerin yumuşamaya başladığını Türk kamuoyuna bil
dirmektedirler. 

1991 yılı genel seçimlerini izleyen günlerde, yani geçen yıl bu zamanlarda, 9 Kasımda Er
menistan'ın Sayın Demirel'e mesaj göndererek Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini, 
Hürriyet Gazetesinden okumaktayız. 

Bütün bu yumuşama politikaları çeşitli seviyelerde gündeme gelirken, 25.11.1991 tarihli 
Milliyet Gazetisinin manşetlerinde yer alan "Dünya çapında savaş, Azerbaycan ve Ermenistan 
savaşın eşiğinde" haberiyle Türk kamuoyu irkiliyor. 

Son olarak, Doğru Yol Partisi Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Ermenistan, Gürcistan gibi 
yeni cumhuriyetlerin tanınması sırasında bu devletlerin Türkiye'ye yönelik toprak taleplerin
den vazgeçmesi gerektiği şeklindeki demecini, 16 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesinde gör
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken nokta da, bence, Sayın 
Kırca'nın bu beyanıdır. Bizim müşahedemiz, geçmişte olduğu gibi, Ermeni Devletinin hâlâ Taş-
naksutyan fanatizminin tutsağı olduğu yönündedir. Onlardan, barış, işbirliği ve dostluk ve bek
lememize rağmen, Ermenistan Cumhuriyetinin gerek Türkiye Cumhuriyetine, gerek Azerbay
can Cumhuriyetine, gerekse Nahcİvan ve Karabağ'a ne kadar dostane baktığı apaçık meydan
dadır. Ermenistan ile ilişkilerimizi düzenlerken bu tarihî gerçeklerin bilincinde olmamız ve bu 
tarih şuuruyla bugünü çok iyi analiz etmemiz gerekmektedir. 

Ermenistan Cumhuriyeti, bir dağlık bölge ülkesi olma hasebiyle coğrafyası icabı, ancak 
Trabzon Limanı üzerinden dış dünyaya açılabilir. Türkiye'nin hava sahasını kapatması dahi, 
Ermenistan'ı, altından kolay kolay kalkamayacağı bir yalnızlığa iter. Diğer taraftan, yabancı 
basından öğrendiğimize göre, dört yıldan beri devam etmekte olan Azeri-Ermeni savaşı so
nunda, Ermeni ekonomisi tamamıyla felç olmuştur; petrol ve diğer ihtiyaçlarının büyük bir 
kısmını Azerbaycan'dan sağlayan Ermenistan, bu mal akımının Azeri ablukası neticesinde ke
silmesi üzerine tam bir ekonomik çöküş sürecine girmiştir. Yine öğrendiğimize göre, ülkede 
elektrik ve petrol sıkıntısı had safhadadır, tşte bu şartlar içinde Ermenistan, ülkesinde ufukta 
görülen açlığı kısmen önlemek gayesiyle ve ileride geri iade edilmek şartıyla Türkiye'den 100 
bin ton buğday talep etmiş ve bu talep Hükümetçe olumlu karşılanmıştır. 

Değerli milletvekilleru, bu yardım gerçekleştiği sırada, Elçibey'den görüş sorulduğu ve El-
çibey'in bu insanî yaklaşımı onayladığı iddia edildi. Bize gelen haberler, Elçibey'in "Eh, Al
lah'ın buğdayını bunlardan nasıl esirgeriz; mademki istiyorlar, verin" dediği şeklindedir. Bu, 
hatır kırmamak için, gönülsüz verilen bir rızadır. Eğer Elçibey, Ermenistan'ı, şu yukarıda söy
lediğim ablukadan kurtaracak ise, biz de Ermenistan'a buğday vermekte haklı oluruz veya, eğer 
biz buğday veriyorsak, Elçibey'den de rica edelim, insanî gayretlerle, insanî amaçlarla, Erme
nistan'a uyguladığı petrol ve elektrik kısıntısını kaldırsın ve Ermenistan'ın içine düştüğü eko
nomik sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını, semizlenmesini, kendi civan evlatlarını biraz daha 
kolay öldürmesini sağlasın. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
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Türk insanı, şüphesiz ki, âlincenaptır, hoşgörülüdür; bu, bizim tabiatımızda vardır ve inan
cımızın gereğidir. Gerektiğinde, ezeli düşmanlarımızı affedebiliriz, onlara yardım da ederiz; am
ma, asgari bir karşılık görmek mecburiyetini de unutmamalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, 2 dakikanız kaldı. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınıyorum; to

parlayacağım. 

Ermenistan'a, gerek Nahcivan'a, gerekse Türkiye'ye Ermeni soykırımı iddialarına ve Tür
kiye'den toprak talebi iddialarına yönelik herhangi bir iyiniyetini görmediğiniz halde, karşılık
sız olarak ve hangi maksada dayandığını da, doğrusu, Anavatan Partisi Grubu olarak izahtan 
uzak kaldığımız bir gerekçeyle buğday yardımını ve onların daha rahat yaşamalarını temin edecek 
yardımları anlamakta güçlük çekiyoruz. Azeri kardeşlerimize karşı haksızlığı herkes tarafın
dan tescil edilmiş, ülkemizle olan sınırını tanımaya yanaşmayan, saldırılardan vazgeçmeyen, 
en basit insanlık vecibelerini yerine getirmekten kaçınan, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısın
dan vazgeçmeyen bu devlete karşı, bu denli âlicenaplığı anlamak ve Türk kamuoyuna anlat
mak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, uluslararası ilişkilerinde, dün Osmanlının gösterdiği âli
cenaplığı tekrarlama lüksüne sahip değildir. Bilindiği gibi, milletlerarası münasebetler, karşı
lıklı çıkar esasına dayanır. Karabağ ile savaşında, hiçbir mecburiyetimiz yokken, Ermenistan'a 
askerî müdahale yapmayacağımızteminatını vermek; gazetelerde boy boy buğday sıkıntısı ha
berleri yayımlanırken, şu veya bu şekilde, Ermenistan'a buğday yardımında bulunmak; biz, 
Batı Avrupa Parlamenterler Birliğinde, BAB'ta, ikinci sınıf üye sıfatıyla bir tabureye iliştirilir-
ken, Ermenistan'ı ve Yunanistan'ı böyle bir statüyle değil de, tam üyelik sıfatıyla Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği toplantısına almak, karşılıklı menfaatlar dengesini gözetmeyen, kısır tesli
miyetçi bir politikadır. Bu politikanın, Balkanlarda ve Avrupa Ekonomik Topluluğunda da kötü 
örneklerini görmekteyiz. 

Esefle söyleyebilirim ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bosna-Hersek'te bir şey yapa
mamıştır; yaptığı tek şey, Müslüman Abhazları katleden Gürcülerle, Müslüman ve Türk Aze
rileri katleden Ermenilere yapılan yardım kadar, belki biraz daha fazla yardımdan ibarettir ve 
yine yapılan, Bosna-Hersek'e yapılan yardımın miktarının tartışılmasından ibarettir. 

AHMET DERÎN (Kütahya) — 29 ton... 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Bu ayın 20'sinde bir yılını dolduracak olan bu Hü
kümetin, dış politika alanında gerçekleştirdiği bir icraatını görmek mümkün değildir. Bir yılı
nı doldurmasına rağmen, Avrupa Karma Parlamento Komisyonu, henüz, Brüksel'de bir tek 
toplantı bile yapamamıştır. Dışişleri Bakanımız Sayın Çetin'in, geçenlerde bir günlüğüne, Dö
nem Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşmeye gidip gelmesinin ardından, herhangi bir 
açıklama yapmaması da, şayanı dikkattir; herhalde, Türkiye Cumhuriyetini yeterince demok
ratik bir ülke görmediği için alacak, bu görüşmelerin sonucundan bizi haberdar etmediler Sa
yın Bakanım. 

öte yandan bu Hükümet sadece iç politika hesaplarıyla dış politikayı yürütmektedir. Cum
huriyet Bayramında Ankara'ya davet edilen Türk cumhuriyetlerinin devlet başkanlarının zir
vesinden ne gibi sonuçlar alındığını Türk kamuoyu merak etmektedir. 

— 46 — 



T.B.M.M. B : 21 3 .11 .1992 0 : 1 

Toplantı esnasında elle çizilen krokilerle, havaalanına kadar yapılan ikna turlarıyla netice 
alınamayacağı açıktır ve alınamamıştır. Nursultan Nazarbayev'in, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz 
İran'la yaptığı resmî görüşmeler ve imzalanan anlaşmalardan Hükümetin haberdar olduğun
dan bile kuşkuluyuz. 

Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığımız gibi, Türkiye, Sovyetler Birliğinin dağılmasından 
sonra ortaya çıkan tablo içinde, şüphesiz ki, çok önemli bir fırsat elde etmiştir. Sayın Cumhur
başkanımızın tabiriyle, Türkiye'nin önünde hacetkapıları açılmıştır. Bu durumdan yeterince 
faydalanmak için, ülkemizin tarihine, coğrafyasına ve siyasî gücüne layık müessir bir dış poli
tika izlenmesi gerektiği aşikârdır. Bu politika izlenmediği takdirde, 29 Ekim Ankara Zirvesin
de olduğu gibi, gayretlerimiz fiyaskoyla neticelenecektir. Bu cümleden olarak, dış politikanın 
lokomotifi de Dışişleri Bakanlığı olduğuna göre, bu mümtaz kuruluşu, önümüzde açılan yeni 
ufukelardan ve yeni imkânlardan en iyi şekilde yararlandırabilmek gayesiyle uzmanlaşmaya dö
nük olarak, yeniden yapılandırarak takviye etmek de, süratle izlenecek bir yol olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, yine önümüzde açılan yeni ufukların, imkânların tespiti ve de
ğerlendirilmesi için, Türkiye'nin zaman geçirmeden uluslararası strateji enstitüsünü kurması 
gereğini önemle belirtmek isterim. Türkiye, eğer iddia edildiği gibi, Adriyatik'ten, Çin Şeddi
ne uzanan bir emperyal kültürün varisi ve bu değerlerin bugünkü takipçisi ve uygulayıcı ol
mak konumunda ise, en kısa zamanda, faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu müesseseyi 
hayata geçirmek mecburiyetimiz vardır. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce burada yapılan kaba hesaplarla 96 milyar, yaklaşık 
100 milyar tutan bu buğdayın bedelinin ne zaman geleceğinden ve karşılığının ne zaman temin 
edileceğinden biz, şahsen şüphe etmekteyiz. Mademki Türkiye bu kadar âlicenap ve imkânı 
var, hiç olmazsa bu 100 milyar lira -dün de yine bana geldiler hastanede yatmış, ilaç parasını 
temin edemiyor yeşil kartıyla- yeşil kartın kapsamını biraz daha genişletip, finansmanında kul
lanılabilirdi. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, bağlayın... 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, geçen yıl, 

bu zamanlarda Hükümet Programını okurken "Türkiye, Orta Asya'nın, balkanların ve Orta-
doğunun Almanyası münesabeşindedir" demişti. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Almanyası?!.. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Evet... 
Peki, almanyası; ama bakınız, dün Alman Millî Savunma Bakanı buraya geldi, herhalde 

bazı şeylerin nasıl kullanıldığını merak ettiği için, bazı şeyleri incelemek için... İşte/Almanya 
olmak için, hiç olmazsa ırkdaşlannızı, dindaşlarınızı katleden ve sizin ceddinizi katleden Er
menilerle bu denli yakın ilişkiye girmemek, Almanya olmanın birinci şartıdır. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Aziz milletvekilleri, Sayın Şevket Kazan "bu görüşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de onaylanması lazımdı" dedi. Sayın Kazan, haklısınız; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gündemi dolu. Bakın, Anavatan Partisinin dört yıllık iktidarının sonunda o kadar olma
mıştı, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 325 sözlü soru önergesi ve 100 
kanun teklifi ve tasarısı vardır. Çalışan Meclis bu değildir, işletilen Meclis bu değildir. Meclis
ten kaçamazsınız. Bu konuları Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmek mecburi
yetiniz vardır. . • • - . - -
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AHMET SAYIN (Burdur) — İstismar edilen sözlü sorular vardır. Aynı soruyu birçok kişi 
soruyor. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Alpaslan. ' 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Yıllardan beri ilk defa akılcı dış politika izlendiğini 

söylüyordu Sayın Doğru Yol Partisi Samsun Milletvekilimiz. Evet, yıllardan beri akılcı dış po
litika izlendi(!) Onun için Kıbrıs konusunda Rauf Denktaş'a olmadık baskılar, onun için Kar
ma Parlamento Komisyonunun yapılamayan toplantıları, onun için BAB'da ikinci sınıf üye
lik... Bunlar hep akılcı politikaların ürünü. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, konuşmanızı lütfen toparlayınız. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Son sözümü söylüyorum Sayın Başkanım, izin ver

mezseniz söylemeyeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Teşekkür ediyorum efendim. 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Bugünkü son sözünüz olsun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Beyler, son sözünü millet söyledi; yüzde 16'yla bu

radasınız, yüzde 16'lık iktidarsınız. Son sözü söyleyecek millet size (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp, Refah Partisine bir sataşmada bulundu. Be
nim hakkım ve haddim değildir onlar adına cevap vermek, bana düşmez; ama, Osmanlıya, be
nim ceddime sataştı. Osmanlının âlicenaplığı o kadardı ki, Ermenileri de koruyordu; ama, adam 
gibi oturdukları zaman. O zaman, onlar, Azerileri kesmiyordu Ağrı'da dedemi kestikleri za
man, Osmanlı, kulaklarından tutup attı Ermenileri. Bu tavrı gösterebiliyor musunuz? Siz de 
onlara buğday veriyorsunuz. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır" hadisi şerifiyle demin söylediğiniz hadise 
cevap veriyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; sözlerime başlarken, hepinizi, Hükümet adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Refah Partisi grup başkanvekillerinin verdiği gensoru önergesinin 

içeriğine girmeden önce birkaç hususu söylemek istiyorum. Yanlışları, hayalleri, seçim mey
danlarında malzeme yapabilirsiniz, seçim meydanlarında kullanabilirsiniz; ancak/hiç değilse, 
yanlışları, hayalleri, Yüce Meclisin huzuruna getirmeyiniz. Çünkü, değerli iki grup başkanve-
kili de bakanlık yapmış oldukları için, en azından, Meclis tutanaklarına geçecek olan konular
da, zahmet edip doğruları öğrenerek -elbette yine haklarıdır, politikamıza katılmayabilirler, 
öyle bir iddiamız da yok- hiç değilse, Yüce Meclise saygılarından dolayı bazı doğruları buraya 
getirselerdi, daha rahat tartışma olanağını bulurduk. Şimdi ben, bu konuların hepsine girmek 
istemiyorum, sadece birkaçına kısaca değinmek istiyorum. O zaman, gensoru önergesinin cid
diyeti hakkında Yüce Meclisin kararını bekleyeceğiz. 

Bazı arkadaşlarımızın da değindiği gibi, Sayın Kazan da -dikkat ettim- konuşmasının bir
kaç yerinde kullandı : "Ermenistan'la diplomatik ilişkiyi kesme yerine güçlendirdiler" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, sokakta herhangi bir arkadaşı çevirseniz, "Türkiye'nin, Ermenis-
tanla diplomatik ilişkisi var mı?" diye sorsanız, "hayır" diyecektir. 
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İBRAHİM HALlL ÇELÎK (Şanlıurfa) — Diplomatik ilişkiniz yoksa, buğdayı nasıl 
verdiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, diplomasi
yi size ben öğretemem. Bunları size ben öğretemem, bunları öğrenerek gelmeniz lazım. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, bir ülkeye, bir insanî yardım yapabilmek için, diploma
tik ilişkiye gerek yokk ki. Bosria-Hersek'e ve Makedonya'ya insanî yardım gönderdiğimiz bir 
dönemde bu ülkelerle diplomatik ilişkimiz yoktu. Yani, yardım eli uzatmak için, diplomatik 
ilişkiye gerek yok ki. 

Saatler süren görüşmeler esnasında burada dört defa 'diplomatik ilişkiyi kesin" dedi. Ol
mayan bir şeyi ben nasıl keseyim? Yok öyle bir şey; diplomatik ilişki kurmadım ki, keseyim; 
yanlışlardan bir tanesi bu. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlık yapmış arkadaşımız yine burada saatlerce -bildiğini de 
sanarak- bazı konuları Meclis huzuruna getirdi. Bunları seçim meydanlarında kullandığınızı 
biliyorum; ama, saygıdan dolayı Mecliste kullanmayın. "Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar ha
nesine kaydedilecek" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, yok öyle bir şey. Bununla ilgili anlaşma burada. Bir kere verilen 
bu buğday yardım olarak verilmemiştir, kredi olarak da verilmemiştir, ödünç olarak verilmiş
tir. Bir ülkenin Başbakanı, Sayın Başbakanımıza, "Halkımız aç" diyor. Bunun karşılığında 
"öl" mü diyecekseniz değerli arkadaşlarım? Üstelik, Osmanlı tarihinin 500 yılılk geçmişine 
bakın, dedelerinizin, ecdadınızın vicdanı sızlar. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —- Karadeniz İşbirliği, ekonomik işbirliğini içerir mi? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, anlaşma bu

rada; 100 bin ton buğday olayı şudur : 67 bin ton verilecek, yerine 100 bin ton alınacak, yani 
taşıma ücretleri dahil olarak anlaşma yapılmıştır. Ya da tonu başına 56 dolar 30 sent taşıma 
ücreti alınacaktır. Uzun uzun anlatıyorsunuz. Şimdi, bunun neresinde zarar olacak ve bu zarar 
Toprak Mahsulleri Ofisini ya da bütçenin açığını etkileyecek? Bu, ikinci önemli yanlış. 

Tekrar ediyorum, elbette ki, politikamıza katılmayabilirsiniz; ama, hiç değilse, bir Grup 
Başkanvekili olarak bir şeyin altına imza atarken, bunun biraz ciddî olmasına da özen göster
meniz gerekir. Sayın Demiralp, demin söyledi, önerge o kadar okunmamış ki, bir yerinde "130 
bin" deniyor, bir yerinde "100 bin" deniyor, konuşmasının bir yerinde de "100 ton" dedi. Hiç 
değilse, bunları, grup başkanvekilleri olarak, ciddî olarak incelemeniz gerekir kanısındayım. 

Tabiî, bildiğiniz gibi, diplomasi, öyle, rasgele yapılmaz. Sayın Kazan, konuşmasında bir 
yanlışlık daha yaptı. Nahcivan ve Karabağ'dan bahsederken, bağımsızlarmış gibi bir terim kul
landı. Halbuki, Nahcivanda, Karabağda Azeri topraklarıdır, bunlar en azından saygı açısın
dan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı dikkate alınarak Karabağ'ı bağımsız bir birim, Nahcivan'ı ba
ğımsız bir birim şeklinde değerlendirmemeniz gerekirdi. 

Tabiî, yine konuşurken, Moskova Antlaşmasıyla ilgili olarak yanlışlarına girmek istemi
yorum. O anlaşmayı burada okudu, kendi okuduğunu da yanlış yorumladı, ona bir şey diye
mem; çünkü, Nahcivan'ın statüsü değişmedi ki. O anlaşmalarda Nahcivan'ın statüsünün de
ğişmesi var. Nahcivan bugün de Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet. Statüsü değişmedi 
ki. Statüsü değiştiği zaman, o dedikleriniz söz konusudur; öyle bir statü değişikliği yok. 

Değerli arkadaşlarım, yine -her ne kadar Sayın Başkanın ikazıyla, sonradan geri aldıysa 
veya düzelttiyse de- Bakanlık yapmış bir arkadaşıma "Amerika uşaklığı" lafını yakıştırmı-
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yorum. Bizin ne geçmişimizde ne bugünümüzde ne geleceğimizde uşaklık yoktur; ülke sevgisi 
vardır, ülke yararı vardır) ulusal çıkar vardır; uşaklığı başka yerde arayın. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) , 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Fecri Alpaslan, o kadar daldan dala atladı ki, hangi yanlışım 
düzelteceğimi bilemiyorum; çünkü, bir daldan bir dala, seçimden, BAB'a kadar, her taraftan 
slogan şeklinde birer cümle söyledi, o kadar daldan dala, konudan konuya atladı ki, o kadar 
yanlışlıklar yaptı ki, bunların hangi birine yanıt vereceğimi, bu 20 dakikalık süre içinde hangi 
birini düzelteceğimi bilemiyorum. 

Yine, Sayın Kazan, Sayın Başbakanımızın, Iran ve Pakistan gezisinden dönerken, "islam 
ülkeleri savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısını uygun görüyoruz" demelerine "Nerede 
kaldınız, geç kaldınız" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada da yine hangi yanlışı düzelteyim? islam Konferansı örgütü
nün olağanüstü toplantısı haziranda yapıldı.,Türkiye'de istanbul'da yapıldı. Bari, istanbul'da 
yapılan toplantıyı izleyin. Haydi uzaktakileri izlemiyorsunuz; ama, Türkiye'de yapılanı izleyin. 

Yine, New York'taki Daimi Temsilcimizin önderliğiyle, İslam Konferansı örgütü ülkeleri
nin imzasıyla Birleşmiş Milletler olağanüstü toplantıya çağrıldı ve yine bugün yarın yine bizim 
önerimizle, oradaki temsilciliğimizin öncülüğüyle, Güvenlik Konseyi toplantıya çağrılarak ve 
en azından Bosna-Hersek'te-uygulanan silah ambargosunun kaldırılması istenecek. Şimdi, bu
rada ileri sürülen konuları, yani öneri diye ileri sürülen konuları -ki, Sayın Dinçer de onu yaptı-
Türkiye, haziran ayında yazılı olarak, tek tek yazdı ve öneri olarak yaptı. Yani, bir askerî mü
dahaleyi de öngören, nerelere mühadale edilmesi gerektiğini tek tek yazdı ve bunlar halen gün
demde. Bunlar hiç yapılmamış gibi, konuşulmamış gibi, burada gelinip söyleniyor. 

Tekrar ediyorum, dış politika ciddî bir olaydır. Dış politikayla ilgili konuşurken, dış poli
tikayla ilgili bir konuyu yazarken, hiç değilse doğruları söylemeye katılmasanız bile doğruları 
söylemeye çaba gösterip, öğrenmeye çalışın. 

Değerli arkadaşlarım, ben çok kısa olarak komşularımız ve özellikle Kafkasya ile ilgili poli
tikamıza ilişkin birkaç söz söylemek istiyorum. Genel olarak komşularımızla, özel olarak Kaf
kasya ile ilgili politikamıza ilişkin, şunu, özellikle belirtmek istiyorum : Türkiye açısından da 
bölge açısından da kafkasya çok önemli bir bölgedir. Kafkasya'daki istikrarsızlık ve sorunlar, 
Balkanların da ötesine geçebilir. O nedenle, Türkiye, Kafkasya ile ilgili olan politikasında dün
ya siyasetinde büyük bir devlet olmanın, ağırlığı olan bir devlet olmanın gereğini yapmak du
rumundadır. Bu nedenle, çevremizde yer alan Kafkasya'daki, Ortadoğu'daki, Balkanlar'daki 
sorunların çözümünde söz sahibi olmak, etkili olmak zorundayız; onu yapmaya çalışıyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne zaman etkili olacaksınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETtN (Devamla) — Çevremizdeki ülkelerle ikili dü

zeyde, karşılıklı yarar ve çıkar esasına dayanan iyi ilişkiler kurmayı dış politikamızın temel he
defi olarak görüyoruz. Türkiye, ülke içinde olduğu gibi, çevresinde de, barış, huzur ve istikrar 
arayan bir ülkedir; aranan kavga değil, barıştır. 

Ulusal yararı gerektiğinde, ulusal onuru ve özgürlüğü zorunlu kıldığında küçüğünden en 
büyüğüne kadar, kadınından erkeğine kadar savaşta da dünyaya örnek olan bir milletiz; Ana
dolu tarihi bunun örnekleriyle doludur. Gerektiğinde bunu her zaman ispatlayacak güçteyiz 
ve kararlılıktayız. 

— 50 — 



T.B.M.M. B : 21 3 . î l . 1992 O : 1 

Böyle olmasına rağmen, sırf politika olsun diye, yine de gensoru önergesinde, "korkak, 
cesaretsiz" ifadelerini kullanmak, halkımıza karşı, ülkemize karşı haksızlıktır, Parlamentoya 
karşı haksızlıktır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Gerçeği ifade ettik; bunlar, gerçeğin ifadesi. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bu konular, günlük politikaya alet 

edilmeyecek kadar ciddî konulardır. Biz, Türkiye'nin yararlarının, çıkarlarının gerektirdiği bir 
politikayı yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. 

Savaşın kolay çözüm getirmediğine inanıyoruz. Güç kullanarak toprak kazanmanın hiç
bir şekilde kabul edilmeyeceğini herkesin bilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Karabağ geri alınsın. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evet, Karabağ geri alınacaktır. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Alın. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Karabağ, dünya ile birlikte Türki

ye'nin izlediği politikanın etkisiyle geri alınacaktır. 
Değerli arkadaşlarım, unutmayalım ki, her savaş bir müzakere masasında biter ve ihtilaf

lar için her zaman söylediğimiz şudur : "Gelin, savaşmadan ihtilafları müzakere masasında 
hâlledin." Çevremize bakalım; İran ve Irak 8 yıl savaştı; iki müslüman ülke; milyonlarca insan 
öldü, sonunda, yine müzakere masasına gelmek zorunda kaldılar ve savaşın sonunda hiçbir 
şey de elde edilemedi. 

Değerli arkadaşlarım, böyle örnekler varken, savaşın her zaman çözüm getirmeyeceğini 
bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Kafkasya'daki komşularımız, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcis
tan bağımsızlıklarına kavuşmakla tarihî bir fırsat yakalamışlardır. Bunun nimetlerinden gereği 
gibi yararlanmaları ve değerini bilmeleri hem kendilerinin hem de bölgenin yararınadır. Bizim 
bu komşularımızla ilişkilerimizde aradığımız barış, huzur ve istikrar içinde işbirliğidir. Kaf
kasya'ya yönelik politikalarda bölgenin son derece karmaşık etnik yapısını dikkatle ve özenle 
değerlendirmek zorundayız. Bölgede kardeş olduğumuz insanlar var; ortak değerleri taşıdığı
mız etnik gruplar var. Bunlarla elbette ilgileniyoruz, hep beraber de ilgilenmek zorundayız. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, aralarındaki, sorunları, çatışmaları, kavgaları, anlaşmaz
lıkları Türkiye'ye taşımamalıyız. Bunu taşıdığımız zaman Türkiye'de karşılaşacağımız sorun
ları hiç kimse hayal edemez. 

Bu arada, kardeşimiz Azerbaycan'la olan ilişkilerimizin özel bir niteliği var. Azerbaycan'
ın bağımsızlığını dünyada ilk tanıyan biz olduk, ilk büyükelçi atayan biz olduk. Bağımsızlıkla
rını pekiştirme çabalarında bizden istenen ve. olanaklarımızın elverdiği her şey yapılmıştır. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Diyanetin yardımı ile oldu. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Her şey yapılmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, bunu en iyi ifade edecek olan, bugünlerde ülkemizi ziyaret etmekte 

olan değerli Devlet Başkanı Ebulfeyz Elçibey'dir, Azerbaycan halkıdır, Nahcivan halkıdır. On
lara sorun, onlarla konuşun, sonra bu iddiaları Yüce Meclisin önüne getirin. 

Özellikle Ermenistan'ın Azerbaycan'a ve Karabağa yaptığı saldırının durdurulması ve Azer
baycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çerçevesinde barışçı çözüm için herşey yapılmış
tır, yapılmaktadır, önümüzdeki dönemde de yapılacaktır. Bütün bunlar Azerbaycan'daki kar-
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deşlerimizle birlikte, onlarla elele, yapılmıştır. Türkiye'nin yaptıklarını, çabalarını en iyi biçimde 
de Azerbaycanın değerli yöneticileri ortaya koymaktadırlar. 

Bugün Karabağ sorununda Azerbaycan'ın hakliliği bütün dünyada anlaşılmıştır. Eninde 
sonunda Azerbaycanın toprak bütünlüğü içinde, Karabağ sorununa çözüm bulunacağı husu
sunda kimsenin şüphesi de olmasın. 

Demin değinmeye çalıştım : Kafkasyadâ çok değişik sorunlar var. Bu arada, özellikle Gür
cistan'ın, iç barışa kavuşmasında bütün bölge ülkelerinin yararı vardır. Bu nedenle bütün kom
şuların Gürcistan'ın istikrarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede Abhazya soru
nuna da ancak diyalogla ve insan haklarına saygı temeli üzerinden çözüm bulunabilir. Bu her 
fırsatta Sayın Başbakanımız tarafından, benim tarafımdan, Gürcistan'ın Devlet Başkanına ve 
yetkililerine çok açıklıkla ifade edilmiştir. 

M. VEHBt DÎNÇERLER (Ankara) — Sizi dinleyen mi var Sayın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Biz bu ilkeler çerçevesinde çözüm 

için tüm çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; Hükümet olarak, siyasî partiler olarak, parla

mento olarak, birey olarak, politikalarımızla bölgede, esasen her yönüyle, çok karmaşık olan 
durumu daha da karmaşık hale getirecek olan davranışlardan kesinlikle kaçınmak zorundayız. 
Biz Hükümet olarak, bölge barışı, huzuru ve istikran açısından ilgili olduğumuz sorunlara doğ
rudan taraf olduğumuz izlenimini verecek müdahalelerden yarar görmüyoruz. Bunun ne Tür
kiye'nin ne de bölgenin barış ve istikrarına yararı olmayacağına inanıyoruz. Esasen, dünyada
ki genel yaklaşım da, sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesidir. Bunun herkes tarafından 
anlaşılması halinde dünyamızda barış daha kolay gerçekleşebilecektir. Dünya, şimdi, milletleri 
birbirinden ayıran unsurları giderecek bir döneme girmektedir. Çoğulcu demokrasi, insan hakları, 
hukukun üstünlüğü ilkelerinin egemen olacağı bir dünya etrafında birleşme temel amaçtır. Böyle 
bir dünyada Türkiye, milletleri ayıran değil, birleştiren ilkelere ağırlık vermektedir. Bunu poli
tikasının da temel aracı olarak görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bağımsızlığına yeni kavuşan Ermenistanla ilişkilerimize birbirinden 
farklı iki şekilde yaklaşabiliriz. Ben bunları Yüce Meclisin önüne açıklıkla koymak istiyorum. 

Bu yaklaşımlardan birisi şudur: İlişkilerin yalnızca tarih bazında değerlendirilmesi ve her 
konuya bu açıdan bakılma politikasıdır. Bu bir anlamda sürekli düşmanlık politikasıdır. Bu 
bir politikadır, izlenebilir ama bir seçenektir, bir politikadır. 

Diğer bir seçenek, diğer bir politika; Türkiye'nin öz çıkarını ve yararını günümüzün ve 
çağımızın gerçekleri ışığında değerlendirmektir. Bu çerçevede politika Ermenistan'la toprak bü
tünlüğü, sınırların değişmezliği, içişlerine karışmama gibi temel ilkelerle uyumlu bir ilişki kur
maktır. Biz, elbette ki bu iki seçeneğin yarar ve sakıncalarını, getirip -götüreceklerini bir bü
yük devlet olarak inceledik, değerlendirdik. Bunu yaparken, sadece tarihin esiri olan milletle
rin geleceğe yönetmeyeceği, basit, ancak önemli gerçeğinden hareket ettik. Bunu yaparken, el
bette ki, tarihimizden, gelecek için yararlanmamız kaçınılmazdır. 

Biz Hükümet olarak, bütün bu değerlendirmeler ışığında, ikinci seçeneği politika olarak 
seçtik. Katılmayabilirsiniz; ama bu açıktır, bu açıklıkta huzurunuza getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konunun öbür yanına geçiyorum. Günümüz Ermenistanında da Tür
kiye ile ilişkilerde iki yaklaşım, iki politika vardır. Bunlardan biri, Türkiye ile ilişkilerde düş
manlığı esas alan politikadır. 
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M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Sayın Bakan, onlann bize mi, bizim onlara mı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Onların; yani, Ermenistan'da da 

bir grup politika veya birinci seçenekleri, bir politika var, Türkiye ile düşmanlığı esas alan po
litikadır, Türkiye'de de bunu politika olarak görenlerin olduğu gibi; biraz önce bu kürsüden 
bunun bazı örneklerini gördük. 

Diğer bir politika ise; biraz önce değindiğim ilkeler çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesini 
hedef alan politikadır. 

Biz, düşmanlığa dayalı bir politikada yarar görmüyoruz. Bunun, ne Türkiye'ye ne Erme
nistan'a ne de bölgeye yararı vardır. Yapmış olduğumuz değerlendirmenin ve uygulamaya ça
lıştığımız geleceğe yönelik politikanın Ermenistan'da iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu açıdan, 
özellikle son zamanlarda Erivan'dan alınan işaretler olumludur. Bunu da açıklıkla belirtmek 
lazımdır. Bu yöndeki gerçekçi politikaların Ermenistan'da yerleşik pekişmesi, ikili ilişkiler ya
nında, bölgesel ilişkiler alanında da ileriye dönük atılımlara olanak verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Ermenistan, Azerbaycan ve Kafkasya'nın istikrarı sadece siyasî açı
dan değil, kardeş Orta Asya Cumhuriyetleriyle olan ekonomik ilişkiler bakımından da önem
lidir. Bugün, Kazakistan petrolünün Akdenize nasıl gideceği tartışılmaktadır; bugün, Türkme
nistan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nasıl gideceği tartışılmaktadır -ve o kardeş 
ülkelerle birkaç gün önce zirve yaptık- hepsinin amacı bu; ama, endişeleri, Kafkasya'daki, özel
likle Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaştır, istikrarsızlıktır. O nedenle, Ermenistan-
Azerbaycan arasında, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü korunarak, Karabağ'ın Azerbaycan top
rağı olduğu gerçeğinden hareket edilerek sağlanacak olan barış ortamı sadece bölgeye barış 
ve istikrarı değil; aynı zamanda, hem Türkiye'ye hem Orta Asya cumhuriyetlerine hem de böl
ge ülkelerine ekonomik açıdan büyük yarar getirecektir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kars'ı hâlâ istiyorlar mı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, dış politika 

polemik götürmez; ben, toprak bütünlüğü dedim, sınırların değişmezliğini söyledim; bakanlık 
yapmış bir arkadaşımız "Hâlâ falanı istiyorlar mı" diyor. İstemeyle oluyorsa sen de iste, sen 
de hayal kur. Demin Sayın Demiralp "Beri de Macaristan'a gittim, ben de hayal kurdum" de
di; herkes hayal kurabilir, sen de kur, hayalle bir şeyi gerçekleştirebiliyorsan sen de hayal kur
maya devam et değerli arkadaşım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — İngiliz Büyükelçiliği haritayı yayımladı; takip etmekten 
acizsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) —'Değerli arkadaşlarım, izninizle, 
buğday konusuna biraz daha değinmek istiyorum. 

Komşularımızla ilişkilerimize evrensel değerler çerçevesinde yaklaşıyoruz. Çevremizde barış, 
güven, huzur ve istikrar kuşağı ancak böyle yaratılabilir. Türkiye, geçmişin derslerini ve tarihi 
unutmaz; ancak, geçmişe de esir olunarak dış politika yapılmaz. Bugünü ve geleceği düşün
mek, onun politikalarını oluşturup uygulamak zorundayız. Dünyanın gittiği yeni dönem, dün
yanın alacağı şekil karşısında, Türkiye, politikasını, sadece geçmişe ve tarihe hapsederek yürü
temez. Ermeni çeteler Türk politikacılarını şehit etmişlerdir. Benim bugün başında bulundu
ğum Bakanlık, şehitler vermiş bir bakanlıktır; ama benim Bakanlığım, ülke yararı için duygu
larını, küçük politika hesaplarını herkesten önde bir tarafa itebilen bir bakanlıktır. Bu bakan
lık şehit vermiştir. Siz burada otururken, şehidi veren, o Bakanlıktaki diplomatlardır. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onlar şehit almaya devam ediyorlar. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Öldürenler kişidir, örgüttür. Buna 

bakarak, bir topluma karşı, halka karşı düşmanlık yapılmaz, komşu ülke ile küsülmez, küsüle
rek dış politika yapılmaz. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Zulmü önleyin... Zulmü önleyin... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ermenistan ve Kafkasya'da bugün 

yoksulluk egemendir. Bunun yarattığı sıkıntılar diğer güçlüklerle birleşince ortaya karanlık bir-
tablo çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, gerek Gürcistan'a, gerek Ermenistan'a durup dururken gelin 
buğday alın dememiştir. Benim Gürcistan'a bir ziyaretimde, Gürcistan'ın Devlet Başkanı "in
sanlarımız aç" demiştir. Değerli arkadaşlarım, elbette ki, insanlık bunu gerektirir, büyük ülke 
olma bunu gerektirir, tarihimiz bunu gerektirir, Müslümanlık bunu gerektirir. Değerli arka
daşlarım, bu buğday da verildiği zaman Abhazya sorunu da yoktu. Gürcistan'daki Gürciler 
de bizim kardeşlerimiz, Abazalar da bizim kardeşlerimiz. Türkiye'de yaşayan Abaza kardeşle
rimi?, Müslüman Gürciler var. Biz Türkiye'de elbette ki, oradaki insanlarla ilgilenmek duru
mundayız; ama insanî yardımla başka duyguları lütfen birbirine karıştırmayın. 

Ermenistan'a verilen buğday meselesini biraz önce anlattım. Değerli arkadaşlarım, Türki
ye, Türkiye'deki hiçbir hükümet, "Biz açız, bize biraz yardım edin" diyenlere "Açlıktan öl, 
beni ilgilendirmez" demez, dememiştir. Biz de demedik... (RP sıralarından "Irak... Irak..." 
sesleri) Eğer deseydik, ecdatlarımızın ruhu sızlardı. Burada polemik yapacağınıza 500 yıllık 
Osmanlı tarihini biraz okuyun. (RP sıralarından "Siz okuyun, siz" sesleri, gürültüler) Millet 
olarak tarihte bunu yapmadık. Dinimizin gereği inancımız, Islamın hoşgörüsü de buna engel
dir. İhtiyacı olana insanî yardım, İslam dininin esasıdır. İslam uygarlığında yardım konusu inanca 
hiçbir zaman bağlı olmamıştır. (RP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — İnsanlığı batılılara öğretiniz... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan sözlerini tam bağlayacağı zaman müda

hale ediyorsunuz, lütfen... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Osmanlı dö

neminde Anadoludaki imarethanelerin kapısındaki yazıları biraz okuyun. "Bu kapı girene 
açıktır" demiştir. Bu kapı, sadece falan dine değil... Bunları siz biliyorsunuz. "Bu kapı girene 
açıktır" denmiş. Siz, burada işi düşmanlığa dökerek sonucu gitmek istiyorsunuz. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Önce Osmanlı, ol, Osmanlı... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın mil

letvekilleri; dış politika önemli bir alandır. Bizim yürüttüğümüz, büyük politikadır, dünya po
litikasıdır. Bu politikayı yürütürken kamuoyunun duyarlılığına her zaman saygı duyuyoruz ye 
dış politikada da bunu dikkate alıyoruz. Ancak, dış politika soğukkanlılık ister, heyecanla, slo
ganla, küçük hesaplarla dış politika olmaz. Duygu istismarının dış politikada hiç yeri yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle, biz Türkiye'nin çıkarlarının, yararlarının gerektirdiği 
ve büyük ülke olmanın, söz sahibi olmanın dış politikasını yürüttük. Bundan böyle de, yüce 
milletimizin ve parlamentomuzun destek ve güveniyle bu politikamızı yürütmeye devam edeceğiz. 

Hükümet adına hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başbakan Süleyman Demire! Hükümeti hakkındaki gensoruyla ilgili görüşmeler tamam

lanmıştır. 
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Şimdi, gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 
Yeterli sayıda imzayla, oylamanın açık oylama şeklinde yapılması isteniyor. 
İmza sahibi sayın milletvekillerinin salonda olup olmadıklarını tespit edeceğim. 
Sayın Şevket Kazan?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Sayın Zeki Ergezen?.. Burada. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Bahattin Elçi?.. Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Mustafa Baş?.. Burada. " ı 
Sayın Musa Demirci?.. Burada. 
Sayın Abdulillah Fırat?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Melih Gökçek?.,.. Burada. V 
Sayın tsmail Coşar?.. Burada. 
Yeterli sayı vardır. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
1. Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy 

pusulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2. Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "Kabul", "Ret" 
veya "Çekinser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. ("Var, var" sesleri) 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Gensoru önergesiyle ilgili oylama tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 

B) GÖRÜŞMELER 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza MUftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin 
ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıy
la genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 20.10.1992 tarihli 17 nci 
Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/23) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Genel Kurulun 21.10.1992 tarihli 18 inci Birleşiminde 
alınan karar gereğince Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bul
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
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görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 20.10.1992 tarihli 17 nci Birleşi
minde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

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

parti grubu veya gruplarına yahut genel görüşme önergesindeki birinci imza sahibi milletveki
line veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 
73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üye ile Hükümete ve şahsı adına iki 
üyeye söz verilecek Ve bu suretle genel görüşmenin görüşmeleri tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 
10'ar dakikadır. Sayın konuşmacıların süreye riayet edeceklerine inanıyor ve bunu bir defa da
ha ifade etmekte yarar görüyoruz. 

önerge sahibi olarak, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı; buyurun efendim. (MÇP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, yüce Türk Milletinin muhterem vekilleri; 
sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Otuz yıl önce işgücü ihracıyla başlayıp, bugün sayıları 3 milyonu aşan vatandaşlarımızın 
meselelerini ve çözüm yollarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak için Milliyetçi Çalışma Partisi 
milletvekilleri olarak gündeme getirdiğimiz ve genel görüşme önergesiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunduğumuz bu konuya kabul oyu veren parti gruplarımıza ve bütün milletvekil-
lerimize eri içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Büyük bir çoğunluğu Avrupa Topluluğu ülkelerinde yaşayan insanlarımızın, yıllar ilerle
dikçe sayıları çoğalmakta, buna paralel olarak da problemleri artmaktadır. 

Vatandaşlık görevlerini fazlasıyla yerine getiren bu kardeşlerimizin, meselelerinin çözül
mesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ilgi beklemektedirler. Biz onlara ne kadar sahip çı
karsak, onlar da Türk Devletine o kadar bağlı olacaklar ve destek vereceklerdir. Vatandaşları
mızın, meslek itibariyle, artık sadece işçi olmadıklarını burada belirtmek istiyorum. Otuz yıl 
önce tek başına gitmiş sonra eş ve çocuklarını götürmüş, işyeri açmış, işadamı olmuş, ev sahibi 
olmuş, onlar için orası ikinci vatan olmuş. Vatanından uzakta; ama gözü kulağı vatanında. 
Türk ve Müslüman kimliğini korumak için mücadele .ediyor, Türk Devleti de yanında olsun 
istiyor, "beni döviz makinesi gibi görmesin'' diyor, "devlet babadır, babalığını yapmalıdır, ben 
de evlatlığımı" diyor. Türk'ün töresi bu; aksini söyleyenler ya Türk değil ya da Türk töresin
den habersiz 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt dışındaki vatandaşlarımızın insan haklarından 
eksiksiz yararlanabilmeleri için gerekli çalışmalar bugüne kadar yapılamamıştır. İnsanımızın 
adı yurt dışında "yabancı", Türkiye'de "Almancı"dır; iki kültür arasında çoğu zaman çaresizdir. 

Her şeyde olduğu gibi, en önemli mesele eğitim eksikliği ve yanlışlığıdır. İşe baştan başla
mak şarttır/Okulda, ailede, çevrede eğitim; okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda, üniversite
de eğitim. 

Almanya'da anaokullarının yüzde 94'ü kiliselere bağlı olduğu için, vatandaşlarımızın ço
cukları buralara gönderilmemektedir. Yavrularımız ne anadillerini ne de bulundukları ülke di
lini tam olarak öğrenebiliyor; dil bilmeyince de, başarılı olarnıyor; hak almak mümkün olmuyor. 
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Zaten, Hıristiyan Avrupalının derdi, başarısız Türklerin sayısını artırarak kendisine köle bir-
toplum meydana getirmektir. Takip ettiği eğitim ve kültür politikaları bunun delilidir; 20 nci 
Yüzyılın başlarında, Almanya'nın Ruhr Havzasına getirdikleri Polonyalılara uyguladıkları asi
milasyonu bugün Türklere tatbik etmek istediklerini görüyoruz. 

Türk kültürünü koruyup, geliştirip besleyecek olan kurum ve kuruluşlarımız da, maale
sef, geri durmuyor. Yurt dışına yönelik TRT yayınları vatandaşlarımızı rahatsız ediyor; millî 
ve manevî değerlerimizi anlatan, iman ve ahlakımızı kavratan programlar bekliyorlar. Kültür 
Bakanlığı yapımı olan "Yunus Emre", "Ahî Evran-ı Veli", "Hacı Bektaş-a Veli" gibi yapımlar 
ile mehter, atlıkarınca ve benzeri yayınlar niçin yayımlanmıyor; dinimizi tarihimizi öğreten filmler 
niçin çekilmiyor, yayımlanmıyor; bunlan anlamak oldukça güç. 

Yurt dışına gönderdiğimiz din görevlisi ve öğretmenlerimiz, millî ve manevî değerlerini bi
len, ilim, irfan sahibi kişiler olmalıdır. Oralarda kuracağımız vakıflarla Türk özel okulları aç
malıyız. 

Yurt dışında görevlendirilen elemanların tamamı, mutlaka, çok iyi eğitimden geçirilmeli
dir. Türk Milletini sevmeyen; dinini, örfünü, töresini bilmeyen; devletine, bayrağına bağlı ol
mayan yabancı hayranlarından bize hayır gelmez. 

Dış temsilciliklerimiz, vatandaşlarımızın güven duyduğu, derdine çare bulduğu yerler ha
line getirilmelidir. Gereksiz bürokratik engeller kaldırılmalıdır. Temsilciliklerimizin görev, yet
ki ve sorumlulukları, teşkilat yapıları yeniden ele alınmalıdır. Bakanlık temsilcileri, acilen, ka
lite ve sayı olarak artırılmalıdır. 

Burada bir misal vermek istiyorum : Çalışma Bakanlığımızın 114 olan yurt dışı kadrosu 
önce 85'e indirilmiş, tasarruf tedbirleri uygulaması gereği yüzde 70 istihdam edilince bu sayı 
59'a düşmüştür; yani, 75 bin insana 1 eleman... Almanların kurduğu Türkdanış ise 4 bin insa
nımıza 1 eleman görevlendirmiştir; ama ne yazık ki bu görevlilerin de bir kısmı Türk düşmanıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gittikçe artan yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığına dönüş
mektedir. Acil tedbirlere ihtiyâç vardır. Seçme ve seçilme hakkını elde edebilirsek, bu tehlikeyi 
azaltabiliriz. Tabiî ki almamız gereken daha birçok tedbir olacaktır. «, 

Geçtiğimiz yıl bir Türk vatandaşının fanatik bir Alman ırkçısı tarafından öldürülmesi son
rasında, Dortmund'da düzenlenen yabancı düşmanlığını telin yürüyüş ve mitingine katılmış 
ve bir de konuşma yapmıştım. Sekiz bine yakın insanın katıldığı bu mitingte, ne TRT, ne kon
solos, ne de elçimiz vardı. Sebebini ilgililere sorduğumda, "Biz devlet memuruyuz, bu tür top
lantı ve yürüyüşlere katılamayız" demişlerdir. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt dışındaki kardeşlerimizle, birçok defa bizzat ora
lara giderek, onlarla görüşerek konferans ve benzeri faaliyetlerle sorunları yerinde tespit etme
ye çalışmış bir milletvekili olarak onların isteklerini şöyle sıralamak mümkündür diyorum : 
Vizenin kaldırılması, çifte vatandaşlık hakkının sağlanması, serbest dolaşımın temini, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan emekli olmak için istenen kesin dönüş şartının kaldırılması, bedelli 
askerlik için alınan paranın azaltılması, Islamiyetin resmî din statüsüne alınması, Hollanda'da 
olduğu gibi seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Türkiye'deki seçimler için konsolosluklarda 
oy kullanabilmelerinin sağlanması, izin için gidiş ve gelişlerde her türlü ulaşım, sağlık, güm
rük başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alınması; seyyar karşılama karavanlarıyla hizmetin 
anında ayaklarına götürülmesi, Hac yolculuğunda olduğu gibi; kamu iktisadî teşebbüslerinin 
satışında öncelik tanınması, meslek edindirme kurslarının mutlaka açılması, çünkü en çok 
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yabancı işsiz Türklerdir; kültürel, sosyal faaliyetlerin artırılarak gençlerimizin uyuşturucu ve 
diğer kötü alışkanlıklardan korunmasının sağlanması; ayrıca kesin dönüşlerde sigorta primle
rinin tamamının Türkiye'ye getirilmesi, yine kesin dönüşlerde üç yıl satmama kaydü şartıyla 
1 adet gümrüksüz otomobil ithal etme hakkının vatandaşlarımıza verilmesi. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu kısa zaman aralığı içinde saymaya çalıştığım sorunlar ve 
çözüm yollarını uygulamaya koyabilmek için şart olan, çok acele olarak Dış Türkler Bakanlığı 
mutlaka kurulmalıdır. Başka türlü, bu birikmiş meseleleri çözmek mümkün değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Hükümetimizin bu uyarılarımıza kulak vereceğine inancımı belirterek, 
Yüce Heyetinize sonsuz teşekkürlerimi tekrarlayarak, Milliyetçi Çalışma Partisi milletvekilleri 
adına saygılarımı arz ediyor, hepinize teşekkür ediyorum. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dağcı. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 
ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil tür k'ün, Ermenistan ile ilişkilerde millî menfaatlara za
rar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itibarını sarstığı iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) (Devam) 

BAŞKAN — 11/10 esas numaralı Başbakan Süleyman Demirel Hükümeti hakkındaki gen
soru önergesinin oylaması sonucunu bildiriyorum : Kullanılan oy sayısı 309; kabul 85, ret 222, 
geçersiz 2. 

Böylece, gensoru görüşmesi tamamlanmış, oylama sonucu da bilinmiş oldu. 

B) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin 
ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıy
la genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 20.10.1992 tarihli 17 nci 
Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/23) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Genel görüşme önergesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, tstanbul Millet

vekili Sayın Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
Sayın Hacaloğlu, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (tstanbul) — Sayın Başkan, Parlamen
tonun değerli üyeleri; yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit 
etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak üzere açılmasına karar verilen genel görüşmede Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, hepinize parti grubum adına saygılarımı sunuyorum. 

30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile imzalanan ikili işgücü antlaşmasıyla/Türkiye'den, 
başta Almanya'ya olmak üzere,dış dünyaya yoğun işgücü akımı başlangıcı oluşmuştur, tkinci 
Dünya Harbi sonrasının yoğun imar faaliyetlerinin ucuz işgücünü sağlayabilmek amacıyla; ge
lişmekte veyahut da emek piyasası olanakları mevcut ülkelerden, Batı Avrupa ülkelerine yöne
len bu işçi talebi için de, Türkiye'de kendi payında belirli ölçülerde yararlanmıştır. Bu süreç 
içinde 1960'dan bugüne değin üç milyona yakın insanımız -çocuklarıyla, yakınlarıyla- köyle
rinden yurt dışına göç etmiş, yerleşmiş, yaşamış çalışmış ve bu süreç ile hem kendi yaşamları 
hem yakın çevreleri kültürleriyle, tüketim kalıplarıyla ve oluşan yeni dinamik unsurlarıyla 
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büyük ölçülerde etkilenmişler ve yaşam tarzları değişmiş, toplumumuz da doğal olarak bu sü
reçten etkilenmiştir. Biraz evvel belirttiğim gibi, halen üç milyona yakın insanımız yurt dışın
dadır, yani her 20 insanımızdan biri yurt dışında yaşamaktadır. Bu sayının ekonomik nedenli 
sığınmacı veya kaçak işçi konumundaki yurttaşlarımızla, son aylarda arttığını bildiğimiz bu 
düzeydeki kişilerle bu sayının da üstünde bir rakamın yurt dışında yaşadığını söyleyebilmek 
mümkündür. Bu 3 milyon insanımızın yaklaşık 2 milyon 750 bini Batı Avrupa ülkelerinde, ge
risi ise, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avustralya gibi diğer ülkelerde yaşamaktadır. Sadece Fede
ral Almanya'da 1 milyon 800 bin yurttaşımız yaşamakta ve önemli bir bölümü çalışmaktadır. 
Almanya'daki yabancıların üçte birini Türk kökenli insanlar oluşturmaktadır, yani yurttaşları
mız oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşmiş ülkelerin işçi talebinin özünü işçilerin geçiciliği olgusu 
oluşturur. Bu anlayışla yurt dışına öncelikle misafir işçi olarak giden yurttaşlarımız, sonra gi
derek yabancı işçi statüsüne kavuşmuş, oradan da göçmen işçiliği konumuna terfi etmişlerdir. 
Şimdilerde ise, yerleşik yaşama geçiş sürecinin sıkıntılarını yaşamaktadırlar. Artık bu tanımla
malarda da yurt dışında yaşayan insanlarımızın konumlarını açıklamaya yeterli olmaktadır. 
Bugün artık yurt dışında yaşayan üç milyonu aslan insanımız etnik azınlık konumundadır. 1970'li 
yıllarda İtalyanlar Avrupanın en kalabalık etnik azınlığını oluşturmakta idiler. Bugün ise, yurt
taşlarımız Avrupanın en kalabalık, belki de Batı Avrupa ülkeleri kökenli ve Doğu Avrupa ül
keleri kökenli çalışanlar içinde en çok sorunları olan bir etnik azınlık grubunu oluşturmakta
dır. özellikle, 1980'li yıllarda yaşanan demokratik, sosyal, ekonomik sorunların da etkisiyle, 
Batı Avrupa'ya -özellikle Almanya'ya- çalışmak için giden insanlarımızın, bulundukları ülke
lerde kalış süreleri giderek uzamıştır; gidenler, bir süre sonra geri dönmek yerine, yakınlarını, 
çocuklarını da götürmüşler, giderek ikinci kuşak, hatta üçüncü kuşak yurt dışında ve biraz 
evvel belirttiği gibi, özellikle Almanya'da yaşar konuma gelmiştir. Yurt dışındaki insanlarımı
zın yüzde 40'ı onbeş yılı aşkın süredir o ülkelerde yaşamaktadır; üçte ikisi asgarî on yıldır yurt 
dışında bulunmaktadır; bu, gerçekten önemli bir olgudur. Bunların bir bölümü, artık isteseler 
dahi geri dönebilecek konumda değildir ve kendilerine yeni bir yaşam tarzı seçmişlerdir; bu
nun doğal sonucu olarak da, yurt dışında yaşayan insanlarımızın sorunları, birinci, ikinci, üçüncü 
kuşakları kucaklayan çok karmaşık ve yumak haline dönüşmüştür. Halen Almanya'da yaşa
yan 1 milyon 800 bin insanımızın yüzde 18'i 10 yaşında veya daha küçük, yüzde 35'i ise 18 
yaşından küçüktür. Böylesine de genç, ilgiye muhtaç bir nesil vardır orada, Hükümetimizin, 
bizlerin ilgisini bekleyen. 

Değerli arkadaşlarım, özü itibariyle, insanlarımız yurt dışına iş için gitmişlerdir ve şu an
da da 1 milyon 300 bin insanımız fiilen çalışır konumdadır; bunun yine yarısından çoğu Fede
ral Almanya'da ve diğer bölümleri ise ağırlıklı olarak Fransa, Suudî Arabistan ve Hollanda'da 
bulunmaktadır. Bu yurt dışı aktif işgücümüzün yüzde 30'u bayanlardan, önemli bir bölümü 
ise çocuklardan oluşmaktadır. Evet, maalesef, yurt dışındaki çocuklarımızın büyük bölümü, 
okumak yerine, çalışmak.çalışarak oradaki ailelerinin geçimine katkıda bulunmak koşulları 
altında yaşamaktadır. Anayasamızın 62 nci maddesi yurt dışında yaşayan insanlarımıza hükü
metimizin, devletimizin görevlerini tadat eder. ömürlerini yurt dışında tüketen, bulundukları 
ülkelerin ekonomik ve kültürel gelişmelerine dolaylı ve dolaysız olarak sınırsız katkılarda bu
lunan yabancı işçiler arasında, üzülerek ifade etmeliyim ki, en olumsuz durumda olanlar Türk 
işçileridir, yurttaşlarımızdır. Yurttaşlarımız, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, ister yurt içinde, ister 
yurt dışında; ister Sinop'ta, ister Şırnak'ta; ister Berlin'de, ister Tripoli'de yaşasınlar, Hü-
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kümet olarak, toplum olarak, onlara" sahip çıkmak, sorunlarının çözümüne el atmak görevi
mizdir; çağdaş, demokratik devlet olmanın gereği de budur. Devlet, yurttaşlarımızın bulun
dukları ülkelerdeki statüleri ile sosyal haklarını en iyi şekilde korumak zorundadır ve Cumhu
riyet Hükümeti bunu yapacak güçtedir, bunu yapmalıdır. Ancak, bu konuda bilgilendirmede 
eksiklikler, eşgüdümde yetersizlikler, çok kere de sorunlara karşı duyarsızlıklar olduğunu göz
lemlemekteyiz. İşte bu genel görüşme bu eksiklikleri, bu sorunları saptamak ve onlara yapıcı 
çözümler getirmek için gündeme gelmiştir. Batı Avrupada yaşayan yurttaşlarımızı, bir taraf
tan Avrupa Topluluğunun sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarına hazırlayacak, öte yandan 
da ulusul kültür ve kimliklerinden kopmamalarını sağlayacak önlemleri yeterince uygulamaya 
koymak zorundayız; ancak, bunu yeterince yapamadığımızı üzülerek gözlüyoruz. 

Maastricht Anlaşmasının siyasal, ekonomik ve parasal birlik konularında Avrupa ülkele
rine açtığı yeni ufuklar doğal olarak Avrupa'da yaşayan insanlarımızı da etkilemektedir; onlar 
da belirli beklentiler içindedirler ve o oluşumun dinamiklerinin yararlı taraflarından faydalan
mak istemektedirler; ancak, Avrupa birliği sürecindeki diğer bazı belirli gelişmeler, Avrupa'da 
yaşayan insanlarımızın huzursuzluğunu daha da artıracak niteliktedir. Dışarıdan gelen göçmen
lere üçüncü sınıf vatandaş muamelesini layık gören Avrupa Topluluğu ülkelerinin tavrını anla
yışla karşılayabilmek hiçbirimizin için mümkün değildir. Avrupa ekonomilerine vergileriyle, 
alın terleriyle, emekleriyle 30 yıldır katkıda bulunan yurttaşlarımıza karşı Paris Şartı ve Hel
sinki Sözleşmelerine imza atmış Batı Avrupa ülkelerinin gösterdikleri bu duyarsız tavırları ma
zur görmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, eski Sovyetler Birliğinin dağılışı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleş
mesi soğuk harbin fiilî anlamda sona erişi ertesinde oluşan dinamikler ve tepkiler sonucu bi
lindiği gibi, batı Avrupanın birçok noktasında; ama ağırlıkla Almanya'da topluma yabancı düş
manlığı olgusunu gündeme getirmiş ve bu olgu, milliyetçilik ve etnik akımların olumsuz bir 
görüntüsü olarak orada yaşayan insanlarımızı rahatsız etmeye başlamıştır. Geçen konuşmam
da da belirttiğim gibi, özellikle son aylarda, Hitler dönemi faşizmi çağrışımı yapan ve hiçbir 
şekilde mazur görülemeyecek dışlayıcı saldırgan tavırlar, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın 
yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Demokrasi anlayışını ve temel hak ve özgürlüklere yöne
lik hoşgörü ve ileri çizgisini paylaşmaktan onur duyduğumuz Avrupa Topluluğu ülkelerindeki 
bu olumsuz gelişmeleri yakinen izlemek, taciz edilen yurttaşlarımızın haklarını savunmak ve 
kollamak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yeterince yapılamadığını düşün
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, geleceğin Avrupası, değişik kültür mozaiğini ve değerlerini, birini 
diğerinden ayırmadan, tümünü özümleyen bir ortak değerler ailesi olmak ve bu anlayışın do
ğal siyasal uzantılarını, yerlisi-yabancısı, işçisi-göçmeniyle tüm yaşayanlara eşit olarak yansıt
mak zorundadır. Bunu, Batı Avrupa ülkelerinden beklemek hakkına sahip olduğumuzu düşü
nüyoruz. 

Bazı Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarımızın en önemli bir diğer sorununu da işsizlik oluş
turmaktadır. Kendilerinin ve ailelerinin geçimini temin için türlü zorluk içinde iş için yurt dışı
na giden işçilerimizin yaklaşık 160 bini halen işsiz durumdadır. Bu oran, Avrupa'daki yabancı 
işçiler arasındaki en yüksek işsizlik oranıdır ve işçilerimizin bulundukları ülkelerin işsizlik oran
larının da asgarî üç ila dört katı düzeyindedir, özellikle birinci kuşağı oluşturan yurttaşlarımı
zın gerek lisan, gerekse meslekî bilgi konusundaki yetersizlikleri, bu kesimdeki yoğun işsizliğin 
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temel nedenlerinden biridir, Türk işçiler arasındaki işsizlik oranını gidermeye yönelik etkin ön
lemler almak zorundayız. Doğaldır ki, ülkemizde son on yıldır devam eden ve şimdiye değin 
en yüksek düzeylere ulaşan işsizlik, ekonomimizin temel sorunudur. Ancak, bu olay, yurt dı
şında çalışan işçilerimizin işsizlik sorununa el atmaktan bizi uzak tutmamalıdır. İlaveten, önü
müzdeki yılların, bilime, ileri teknolojiye ve yeni sofistike alt sektörlerin geliştirilmesine yöne
lik sanayi hamlesinin gündeme geleceği bir süreçte, işsizlik sorununun, yurt dışında çalışan 
işçilerimiz açısından daha da zor günler ve sorunlar yaratacağını bilmemiz gerekir. 

Tabiî, bu arada bir diğer önemli faktör de şudur : Doğu Avrupa ülkelerinden, mülteci ve 
iş amacıyla Batı Avrupa ülkelerine kayan, yığılan insanların yarattığı sorunlar, işçilerimizin, 
iş piyasasında uygun iş bulmalarını engelleyici bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenlerle, özellikle yurt dışındaki gençlerimizin yeni meslekî bilgi ve görgü kazanma
larını sağlayacak tüm girişimleri CHP olarak destekliyoruz. Ancak, Mayıs 1987'de ilk defa 
Almanya'da uygulamasına iyi niyetli olarak başlanılan meslekî eğitim projesinin mevcut içerik 
ve çerçevesinin, bugünkü sorunların üstesinden gelebilecek veya ona önemli boyutlarda katkı
da bulunabilecek bir yapıda olduğunu düşünemiyoruz. Bu projenin, bu boyutuyla geliştiril
mesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu arada, yurt dışında serbest meslek sahibi konumundaki yurttaşlarımızın, işadamları-
mızm, ekonomik ve ticarî etkinliklerini geliştirici nitelikli dernek kurma, dayanışma ruhunu 
geliştirme doğrultusunda, yerel yönetimlerle ilişkiler içinde yapmakta oldukları girişimleri, Hü
kümet olarak daha yakinen desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zamanı verimli kullanmadı

ğımı anlamış bulunuyorum. 
Çok özet olarak, serbest dolaşımın, yeni gelişmeler çerçevesinde, artık yeni bir bahara kal

dığını söylemek istiyorum. Vize uyulamalarının -ciddî bir baraj olarak- Batı Avrupa ülkeleri
nin işçilerimize hor bakışının, çifte standart anlayışının en net göstergesi olduğunu vurgula
mak istiyorum ve bu arada, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın sosyal güvenlik haklarıyla 
ilgili 3201 sayılı Yasada, daha önce yapılması vaat edilen değişikliklerin bir an evvel uygulama
ya konulmasını, CHP olarak talep ettiğimizi belirtmek istiyorum. 

Zaman yetersizliği nedeniyle, dil, kültür ve eğitim konularında çok ciddî olarak ve yete
rince yapılmayan çalışmaların, alınması gerekli önlemlerin önemini vurgulamakla yetinmek 
durumundayım. 

Yurt dışında yaşayan insanlarımızın iki temel sorununun altını çizmek istiyorum. Bunlar
dan birisi, seçme-seçilme haklarıyla ilgilidir. Ne yazık ki, vatandaşlarımıza üçüncü sınıf insan 
yahut yurttaş işlemi yapan Batılı toplumlar, yurt dışında yaşayan insanlarımızın, yerel yönetim 
seçimlerine katılmalarına dahi imkân vermemektedir. Oysa, demokrasiye geçiş sürecini daha 
yeni başlatmış bulunan Doğu Avrupa ülkeleri bile, konsolosluklarında, kendi ülkelerinin se
çimlerine katılma hakkını, oralarda yaşayan işçilerine tanımaktadır. Bildiğiniz gibi, bu hak, 
mevcut Seçim Yasasının getirdiği sınırlamalar çerçevesinde, yurt dışında yaşayan, çalışmakta 
olan vatandaşlarımıza maalesef tanınmamaktadır. Bu konuda, Seçim Yasasında ve ona ele ola
rak, Siyasal Partiler Yasasında yapılması gerekli demokratikleşme süreci içinde öngörülen, he
def alınan değişiklikleri yapmaya yönelik, Hükümetimizin getireceği tüm olumlu önlemleri, 
atacağı adımları, CHP olarak destekleyeceğimizi burada belirtmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu sorunların, çok boyutlu, çok temel olduğunu; bu sorunların, 
mevcut yapı içinde, Hükümet yapısı içinde, idarî yapı içinde altından kalkılamadıgını, yeni bir 
düzenleme gerektiğini ve bu düzenleme içinde en uygun yapının, bir genel görüşme çerçevesi 
içinde yapılacak çalışmalarla saptanması gerektiğini; ancak, bu konularla ilgili bir devlet ba
kanlığının veya doğrudan doğruya bir bakanlığın görevlendirilmesinin, sorunlara yaklaşımın 
bir ifadesi, anlamlı bir adımı olacağını düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi, her yörede, her ülkede, her 
kesimden yurttaşlarımızın sorunlarına eşitlik ve çağdaş devlet anlayışı içinde el uzatılması, çö
züm bulunması için, olanakların Hükümet tarafından özenle kullanılması gerektiğine inan
maktadır. Bunu, insanın emeğinin ve onurunun korunmasına olan sorumluluğunun gereği say
maktadır. Bu nedenlerle, yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın -konuşmamda, 
konunun önemini vurgulamak İçin bir bölümüne değindiğim- sorunlarını tespit etmek ve ge
rekli çözüm yollarını bulmak için, bu genel görüşmede belirtilen görüşlerin, Hükümet tarafın
dan, gereğince ele alınması ve bugüne kadar esirgenen özenin ve yapıcı yaklaşımın, bundan-
sonra daha net olarak ortaya konulması dileğiyle sözlerime son veriyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına, bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hacaloğlu. * 
ANAP Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarını dile getirmek için açılan genel görüşmede, 
ANAP Grubunun görüşlerini sizlere sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

1980'li yıllarda, yurt dışında çalışan işçilerimizin doktorluğunu yapan ve onlarla birlikte 
ekmek parası peşinde koşan bir kimse olarak, onların sorunlarını Meclis kürsüsünden dile ge
tirmek, benim için ayrıca bir övünç vesilesidir. 

Ayrıca, genel görüşme önerisinin kabul edildiği tarihten sonra, geçen hafta, Ausburg'ta, 
Türk öğrenci derneğinin davetlisi olarak, değişik partilerden katılımcılarla birlikte, onların dert
lerini tekrar dinleyip sizlerin huzuruna getirebilmek de benim için bir sevinç vesilesi oldu. 

Değerli milletvekilleri, 1960'Iı yıllarda başlayan yurt dışına işçi göçü meselesi ve onların 
sorunları, 1990'Iı yılların Türkiyesinde, şekil ve muhteva itibariyle tamamen değişmiştir. 1960'lı 
yıllarda, Türkiye açısından bir iş pazarı olarak görülen Batı Almanya ve Avrupa ülkeleri ile 
bü ülkelerde çalışan ve bir döviz makinesi olarak görülen işçilerimiz vardı. 1990'Iı yıllarda, bu 
"iş ve sermaye" görüntüsü değişmiş, Avrupa'da kalıcı olarak yaşayan 3 milyona yakın insanı
mızın, oralarda kalıcı olmalarından doğan birtakım problemleri ortaya çıkmıştır. 1960'lı yıl
larda, köydeki, çiftini çubuğunu bırakarak Almanya'nın kalkınması için yaban ellere giden ya
ğız Anadolu delikanlıları, 30 yıllık zaman içerisinde, bulundukları ülke insanlarına kendilerini 
kabul ettirmiş, işçilikten patronluğa kadar yükselmiştir. 

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız deyince, bugün aklımıza sadece Türk gastarbeiterler 
gelmemekte, bir zamanlar işçi oldukları ülkelerde bakkal, manav, kasap, lokantacı ve işadamı 
olarak hizmet veren Türkler de gelmektedir. Yine yurt dışında çalışan işçilerimiz ifadelerinde, 
"Misafir işçilikten yabancı işçiliğe, oradan da göçmen işçiliğe terfi ettik, şimdilerde ise yerle
şik yaşama geçişsürecinin sıkıntılarını yaşıyoruz ve yukarıdaki tanımlamalar bizleri anlatamı- ^ 
yor. Şimdi, yeni biçimlenmemize uygun şekilde etnik azınlık olarak tanımlanıyoruz" diyorlar. 
Yani, bugün görüşmekte olduğumuz asıl konular, Avrupa'nın ortasında, 3 milyona yakın etnik 
azınlık olarak yaşayan insanımızın sorunlarıdır. 

Merkezi Essen'de bulunan Türkiye Araştırma Merkezinin yaptığı incelemede, Almanya'
da bulunan Türklerin yüzde 55'lik bölümü erkek olup, yaklaşık olarak 17,5 milyar Mark tuta
rında net gelir sağlamaktadırlar. Dört kişilik bir Türk ailesinin aylık geliri 3 650 Marktır. Al-
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manya'daki Türk girişimcilerinin sayısı gün geçtikçe artarken, halen 35 bin Türk işadamının 
faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. Araştırma sonucunda, Türk şirketlerinin sayısının 125 bine, 
toplam yatırım hacminin 7.2 milyar Marka, yıllık cirolarının ise 28 milyar Marka ulaştığı sap
tanmıştır. Orada yaşayan Türklerin sosyal refah seviyelerinde bir artma görülmektedir. Artık, < 
orada bulunan insanlarımız, misafir değil, o ülkelerde kalıcı topluluklardır. 

Türkiye'ye şimdiye kadar neler vermişlerdir: Türkiye'den Avrupa'ya çalışmak için giden 
işçilerimiz, Türk Devleti tarafından bir döviz makinesi olarak görülmüştür. Kapalı ekonomi
nin cenderesi içinde yaşadığımız yıllarda, ekonomimizin can simidi, yurt dışında çalışan işçile
rimizin gönderdikleri döviz olmuştur. Merkez Bankasının kaynaklarına göre, 1964-1975 yılla
rında 6 milyara yakın, 1976-1980 yıllarında ise 7 milyar dolar Türkiye Merkez Bankasına gön
derilmiştir. 

İşçi dövizlerimiz 1964 yılında ithalatımızın yüzde 1.5'ini karşılarken, 1972 yılında 42.4, 
1973 yılında ise 57.8'ini karşılar duruma gelmiştir. O dönem zarfında, döviz darboğazında olan 
Türkiye için, ithalatının yüzde 57'sini işçi dövizleriyle karşılamanın ne manaya geldiğini bu
gün çok daha iyi anlama imkânımız vardır. • ' 

Avrupa'da en zor koşullarda, en kötü şartlarda çalışarak döviz kazanan işçilerimiz, sade
ce ödemeler dengemiz için can simidi olmamış, ellerinde radyo, teyp, kafalarında tüylü fötr 
şapkalı olarak sembolize edilen bu İnsanlar, ekonomik yaşantımızın ye her çeşit insanımızın, 
altın yumurtlayan tavuk misali, gözde işçisi olmuştur. 

Bakanlarımız, devlet adamlarımız, işçilerimizin sorunlarını öğrenmek üzere Avrupa'ya ta
şınmışlar, yıllık izinlerini geçirmek için gelen işçilerimiz, Yugoslavya'da, Bulgaristan'da Türk 
gümrüklerinde, yollarda trafikçilerle hep problemlerle karşılaşmışlar; çarşıda, pazarda bulu
nan esnaflarımız ise, ekonomilerinin hareketli hale gelmesi için Alamanaların yolunu gözle
miştir. Her şeyin fiyatı, yaz dönemlerinde artmış, emlak fiyatları yükselmiş, kimileri ise Al
manya'ya kadar gidip, Fatih Mahallelerinin tapularını bu insanlara satmışlardır. Almanyalı in
sanlarımızdan, "Alamana" diye tanımlanan insanlarımızdan yararlanmayan hiçbir meslek grubu 
kalmamıştır. * 

Peki, 1960'It yıllardan zamanımıza kadar, devletimiz bu insanlar için hiçbir şey yapmamış 
mıdır? Gidip gördüğümüzde şunu anladık ki, 1960'lı yıllarda, o zamanın Çalışma Bakanı Sa
yın Ali Naili Erdem'in yapmış olduğu ziyarette, Türk işçilerinin istekleriyle, bugün bizim yap
mış olduğumuz ziyarette Türk işçilerinin istekleri arasında dağlar kadar fark vardır. O günler
de, sadece, trenlerde doktor isteyen işçilerimiz, bugün kendi çocuklarının eğitimlerini ve ser
best dolaşım haklarını ön plana koymaktadırlar. 

Yaşama tarzı, kültür değerleri ve çalışma şartları değişik bir ülkede çalışmak ve yaşamak 
zorunda kalan vatandaşlarımız, çeşitli sorunlarla karşı karşıyadırlar. Vatandaşlarımızın bu me
selelerinin çözümlenmesinde devletin yardımı zarurîdir. Zaten Anayasımızın 62 nci maddesi 
de bunu, Devletimize ve Hükümetimize mecburî kılmaktadır. 

Yurt dışında bulunan insanlarımızın sorunlarını iki kategoriye ayırabilmek mümkündür: 
Birincisi, yurt dışında bulundukları sırada çalışma hayatıyla ilgili sorunları ve sosyo-kültürel 
sorunları; diğeri ise, yurt dışından döndükten sonra karşılaşılan sorunlardır. 

Yurt dışında bulundukları sırada karşılaşılan sorunlardan kısaca bahsetmek istersek, iş
sizlik, bugün Batı Avrupa ülkelerinde çalışan iş gücümüzün en önemli sorunudur. Almanya'-
daki işsiz vatandaşlarımızın sayısı 1991 Mart ayı sonu itibariyle 70 bin civarındadır. İşsizlik 
oranı yüzde ll'dir. Almanlar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 5,5 civarındadır. İşsizliğin va
tandaşlarımız arasında bu kadar yüksek olmasının sebebi, meslek sahibi işgücü sayısının azlı
ğıdır. 

Yeni teknolojilerin kullanıldığı devrimizde, vatandaşlarımızın mutlaka meslek sahibi ol-

— 63 — 



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1992 O : 1 

maları sağlanmalı ve bulundukları ülkelerin meslek eğitimi imkânlarından iyi şekilde fayda
lanmaları teşvik edilmelidir. 

Diğer bir sorun, Alman işverenin, Türk işçilerine karşı olumsuz tutumudur. 1960'lı yıllarr 
da işçilerimizi bando-mızıkayla karşılayan Alman işverenleri ve Alman Hükümeti, bugün "Bun
ların ikinci ve üçüncü jenerasyonlarını nasıl asimile ederiz ve birinci jenerasyondan, bize otuz 
yıl çalışan işçilerden, en az masrafla nasıl kurtuluruz?." sorusunun cevabını düşünmektedirler. 

En zor, en yorucu, en pis işlerde Türkler çalıştırılmakta ve çalışmaya mecbur bırakılmak
tadırlar. Alman işverenleri Türkleri sık sık işten çıkarma tehdidiyle, psikolojik baskı altında 
tutmakta, haklarını aramalarına engel olmaktadırlar. Hastalık durumlarında, bazı işverenler, 
Türk işçilerini, kasıtlı davrandıklarını belirterek, işten çıkarma yoluna gitmektedirler. Lisan 
bilmeme yüzünden işçilerimiz, işlerini kavramakta zorluk çekmekte ve işverenle aralarında bir 
diyalog kurulamamaktadır. İşçilerimiz, genellikle, çalıştıkları işin niteliğine göre, diğer millet
lerden daha düşük ücret almaktadırlar. 

Alman Hükümeti, işçilerimize karşı olumsuz bir tavır sergilemektedir. İşçilerimizin çoğu, 
Alman Hükümetinin, Türklere karşı bazı haksız davranışlarda bulunduğunu, başka ülkelerin 
işçilerine tanınan birtakım hakların kendilerine verilmediğini ifade etmektedirler. Evli olup, 
eşi ve çocukları Türkiye'de bulunan işçilerimizin evlilikleri kabul edilmeyip, aldıkları ücretler, 
bekâr işçiler gibi vergilendirilmektedir. Halbuki, Türk işçileriyle aynı durumda olan diğer ya
bancı ülke işçileri, evlilere ve çocuklara uygulanan vergi indiriminden yararlanmaktadırlar. 

En önemli hususlardan birisi, Türk Devletinin 30 milyar markının üzerine Alman Hükü
metinin oturması; yani Türk işçilerinin Türkiye'ye kesin dönüş yapmaları halinde, sadece ken
di ücretleri üzerinden ödemiş oldukları sigorta primleri toplamının ödenmiş olması ve işveren
ler tarafından, sigortaya, kendi adlarına ödenen miktarların verilmemekte olmasıdır. İşçileri
miz, bu farkın, kişi başına ortalama 50 bin DM olduğunu belirtmektedirler. 

Bir işçimizin bu konudaki mektubundan bazı pasajlar okumak istiyorum: "Ben, Halit 
Üstün. 1962 yılında Almanya'da işbaşı yapıp, 1988 yılında işten ayrılarak yurda kesin dönüş 
yapan bir Türk vatandaşıyım. Bizler, Alman Hükümeti tarafından büyük bir haksızlığa uğra
mış bulunmaktayız. Alman Sosyal Sigortalar Kurumuna kendi ödediğimiz ihtiyarlık sigorta 
primlerini geri aldık; fakat, bir o kadar primi de işveren, bizler namına, Alman Sosyal Sigorta
lar Kurumuna ödemişti, ödenen bu işveren primleri Almanya'da kaldı. Gazetelerden okudu
ğuma göre, 1989-1991 yılları arasında 300 bin kişi yurda temelli dönüş yapmış. Almanya'dan 
bugüne kadar 550 bin ilâ 600 bin Türk işçisi yurda temelli dönüş yapmış olmalı. Bu durumda, 
şu ana kadar, Almanlar, en az 30 milyar markımızın üzerine yatmış durumdadırlar. Orada,, 
bizleri, en pis işlerde çalıştırdılar ve bilhassa asitli işlerde, boyahanelerde çalıştırarak yurdumu
za geri döndürdüler. Elimizdeki avucumuzdaki paralan kendi tedavimize harcadık ve mağdur 
duruma düştük. Birçoğumuz şu anda fakir olarak yaşamlarımıza devam ediyoruz; fakat, bu
nun yanında, Almanlar, bizlerin haklarımızı gasp ederek yaşantılarını daha refaha ulaştırıyor
lar. Nerede insan haklarından bahseden dost Almanya? Lütfen, menfaatimizi korumak için 
bize yol gösterin." 

Türk Hükümetinin, Almanya'daki işçilerimizden alınan bu SSK primleriyle ilgili acilen 
girişimlerde bulunması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, gene geçen sene iki Almanya'nın birleşmesinden sonra, her işçimizden, 
Doğu Almanya için kesilen primleri, işçilerimiz geri istemektedirler. Bu,. Türk işçilerinin alın 
teridir. 

Hastalık nedeniyle, 45 günlük hava değişimi almaları halinde, bütün prim alacakları yan
maktadır. Bunu bilen işçilerimiz de, hasta oldukları halde istirahat edememektedirler. 

Alman makamları, eşleri ve çocuklarıyla birlikte olmayan işçilerimizin eş ve çocuklarını 
yanlarına getirmelerine, bir neden göstermeksizin müsaade etmemektedirler. Hatta, oturma 
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ve çalışma müsaadeleri süresiz olan işçilerimiz bile, Türkiye'deki eş ve çocuklarını yanlarına 
getirememektedirler. 

Diğer bir sorun, vize ve serbest dolaşım hakkıdır. AET ülkelerinin tamamı, vatandaşları
mızın bu ülkelere girişlerinde vize mecburiyetini getirmiştir. Bu uygulama, özellikle AET ülke
lerinde oturan ve çalışma müsaadesine sahip vatandaşlarımızı son derece olumsuz etkilemek
tedir. Ankara Antlaşması gereği, 1986 tarihinden itibaren serbest dolaşımın başlaması gerekir
ken, topluluk, maalesef bu yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Avrupa 1992 ve Schengen An
laşması, Avrupa Topluluğu ülkeleri dışından gelen göçmenleri üçüncü sınıf vatandaşlar olarak 
tanımlamaktadır. Yani, bizim, 30 yıl çalışan işçilerimiz, orada üçüncü sınıf vatandaşlar olarak 
görülmektedirler. Bu yaklaşımı, Avrupa Komisyonunun, Avrupa Parlamentosuna sunduğu 1987 
tarihli raporda ve Schengen Anlaşmasında görmek mümkündür. Bizim işçilerimizin, Hükü
metimizden bekledikleri, kendilerine serbest dolaşım hakkının, tıpkı diğer AET ülkelerine ta-' 

, nındığı gibi verilmiş olması ve vize koyan ülkelerden, bu vizenin kaldırılmasıdır. 
Sosyokültürel sorunlar olarak, yabancı düşmanlığı, millî kültürden kopma ve yabancılaş

ma, bölücü faaliyetler ve terör olayları, genel eğitim sorunları ve seçme-seçilme hakkı gelmek
tedir. 

Batı Avrupa toplumlarında, genelde, ekonomik durgunluk yaşandığı dönemlerde, yaban
cı düşmanlığı daha da artmaktadır. Bugün, bilhassa Almanya'da, 1960'lı yıllarda bandoyla kar
şıladıkları Türk vatandaşlarımıza karşı, dazlakların hareketi artmış durumdadır. -Bizatihi, is
viçre'de bulunurken, bizlere de saldırılarına şahit oldum- Bu durumdan, vatandaşlarımız ra
hatsızdırlar. İnsan haklarının yılmaz savunuculuğunu yapanların, Türkiye'de ve güneydoğu
daki insan haklarına gösterdikleri hassasiyeti, Almanya'da yaşayan, vergi veren, primlerini ödeyen 
vatandaşlarımıza karşı da göstermelerini beklemek ve istemek, Türk Milletinin ve Türk Devle
tinin hakkı olsa gerek. , 

Millî kültürden kopmamak ve yabancılaşmamak, bizim ikinci ve üçüncü neslin en büyük 
sorunudur. Batı Avrupa'da çalışan Türk ailelerinde, şimdi üç kuşak bir arada yaşamakadır. 
Anadolu'dan kopup giden insanlarımız, büyük bir çoğunlukla, millî kültür ve inançlarını ko
ruyabilmiş, şimdi kendi içinde cemaat hayatı yaşayarak, Alman toplumunun olumsuz etkile
rinden kendilerini korumayı becerebilmişlerdir; fakat, çocuklarının, belli bir yaşa geldikten sonra, 
tıpkı Alman gençleri gibi, serbest yaşamayı istediklerini, Türk örf ve âdetlerine ters düşen dav
ranışlar içine girdiklerini, bu nedenle, aile içinde birtakım huzur bozucu olayların çıktığını ve 
ailelerin parçalandığını ifade etmektedirler. Bu, işçilerimizi ve çocuklarını psikolojik yönden 
etkilemektedir. 

Avrupa'daki vatandaşlarımız ve devletimiz açısından en önemli sorun, Avrupa'da yaşa
yan vatandaşlarımız ve bilhassa genç kuşaklarımızın, yabancılaşma tehlikesidir. Bu tehlikeyi 
bertaraf edecek her türlü tedbir ciddiyetle uygulanmalıdır. Yeterli sayı ve Iiyakatta öğretmen, 
din adamı, sosyal görevliler, psikologlar gönderilmeli, kültür merkezlerinin sayısı ve faaliyetle
ri artırılmalı, televizyon yoluyla yoğun kültür eğitimi verilmelidir. 

tik ve ortaokullarda yeterli Türkçe ve din dersi eğitimi şu anda verilmemektedir. Açık, başka 
kuruluşlarca ve cemaatlerce doldurulmaya çalışılmaktadır.. 

Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde devam eden bölücü faaliyet ve terör olayları, orada 
bulunan vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada, Avrupa'Ma 
yaşayan insanlarımızın en büyük sorunları eğitim... Eğitim... Eğitim... Olarak tarif edilmektedir. 

Gelecekteki nesillerimizin güçlü olabilmesi ve Türk Milletinin menfaatim koruyabilmesi 
için, ikinci ve üçüncü kuşakta yetişen insanlarımızın lise ve üniversite tahsilinin artırılması ve 
bu konuda devletimizin yardımcı olması şarttır. Şu anda gençlerimiz arasında esrar, eroin, hır
sızlık ve yaralama olayları çoktur. Çalışan anne ve babaların çocukları için çocuk yuvaları yoktur. 
Türk çocukları, maalesef, Almanca da öğrenemedikleri için, ilkokul çağlarına geldiklerinde, 
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geri zekalılar okuluna gönderilmektedir; bu da eğitimlerini ters yönde etkilemektedir. 
İlköğretimi bitiren Almanların yüzde 30'u liseye gidebilirken, Türklerin ancak yüzde 3'ü 

gidebilmektedir. Alman eğitiminin puanlama sistemine göre, Türkler 10 üzerinden 1,5 ortala
mayla liseye gidemezken, Almanlar 2,5 ortalamayla liseye gidebilmektedir. Çifte standart uy
gulanmaktadır. Alman okullarında Türkçe, ya yabancı dil olarak veya seçmeli yabancı dil ola
rak kabul edilmelidir. Ayrıca, Avrupa'da, tıpkı bizdeki anadolu liseleri ayarında, Türk liseleri
nin açılmasında büyük faydalar vardır. 

Oy kullanma hakkıyla ilgili olarak; Danimarka, Hollanda ve İsveç'te mahallî seçimlerde 
yabancılara oy kullanma hakkı verilirken, diğer ülkelerde yoktur; fakat, asıl işçilerimizi yara
layan husus, daha dün demokratikleşme sürecine yeni giren Doğu Avrupa ülkelerinin vatan
daşları, kendi konsolosluklarında serbestçe reylerini kullanırken, uzun zamandan beri Türki
ye'ye büyük faydaları dokunan ve döviz makinesi olarak görülen bu işçilerimiz "Türkiye'de 
yapılan genel seçimlerde, niçin biz de tıpkı Doğu Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi konsolosluk
larımızda rey kullanamıyoruz?" demekte ve bunun cevabını bulamamaktadırlar. Burada yaşa
yan vatandaşlarımıza, mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde temsil edilme hakları, 
kontenjan tanınması ve mutlaka konsolosluklarda rey kullanma imkânının sağlanması gerek
mektedir. v 

Kısaca özetleyecek olursak; Avrupa'da çalışan insanlarımızın sorunlarının boyutları de
ğişmiştir. Türkiye açısından başlangıçta döviz makinesi olarak bakılırken, bugün, Avrupa'da 
kalıcı ve gelecekte, değişen Türkiye dış politikasında, tıpkı, bugün Ermenilerin ve Rumların 
Amerika Birleşik Devletlerinde oynadıkları rolü oynayabilecek 3 milyona yakın, Türkiye Dev
letine, milletine, kültürüne bağlı insanımız vardır. Bu insanlarımızın, lobi gücü oluşturulabil
mesi için siyasî ve ekonomik yönden güçlendirilmeleri gerekmektedir. Bütün bu faaliyetleri de 
üstlenecek bir bakanlık veya devlet bakanlığı tarzında bir üst organizasyona ihtiyaç görülmek
tedir. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçilerle ilgili olarak hiçbir bilimsel çalışma yoktur; fakat, Alman 
Hükümetinin Hamburg'ta ve Frankfurt'ta açılmış, bu konuyla ilgili araştırma komisyonları 
vardır ve burada da Türkler yine çalışmaktadır. İşçilerimizin sorunları ve çözüm yolları mutla
ka bilimsel zemine oturtulması lazım. Lobi gücünü oluşturabilmek için devletimizin siyasî alanda 
yapabileceği şey, çifte vatandaşlık hakkını vermektir. Vatandaşlarımızın orada bize ilettikleri 
"Türkiye, çifte vatandaşlığa geçişi engellemekte ve bu süreci uzatmaktadır" hususu vardır. Va
tandaşlarımızın yüzde 60'ının bugün Alman vatandaşı olma hakkı varken, bunun gerçekleşme 
oranı binde 3'tür. 

BAŞKAN — Sayın Yakın, bağlayın lütfen. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Bağlıyorum. 

Süratle çifte vatandaşlık hakkını daha seri kazanmalarını sağlamamız lazım. 

AT'de serbest dolaşımı sağlayabilmek için onların haklarım savunacak bir vakıf kurup, 
tıpkı İtalyanların yaptığı gibi, hukukî zeminde, bu vakfın, serbest dolaşım hakkını Türk işçile
rine kazandırması gerekmektedir ve gelecekte Türk gençlerinin iyi eğitim almaları yoluyla, Al
manya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde bir noktaya gelmeleri lazım. 

Ekonomik alanda, Avrupa'da yatırım yapan Türk vatandaşlarına teşvik uygulamamız, bir
takım kredi imkânları tanımamız ve onları ekonomik olarak güçlü kılmamız lazım. Şu anda 
Alman bankalarına faiz ödemektedirler. 
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Almanya'da en önemli sorunumuz eğitimdir. Lise eğitimini gene Türk okullarıyla güçlen
dirmemiz, üniversiteye girecek gençlerimize özel teşvikler uygulamamız ve Türkçeyi yabancı 
dil olarak kabul ettirmemiz lazım. İşçilerimizin ifadesiyle, Avrupa'daki eğitim seviyemizin yük
seltilmesi, Türkiye'nin Avrupa'da yapacağı gelecek yüzyıla yönelik en büyük yatırım olarak 
kabul edilmelidir. Millî kültürümüzün genç nesillere aktarılması için halihazırda yürütülen fa
aliyetlerin daha da güçlendirilmesi lazım. 

TRT International'ın yayınlarının, bazı önemli günlerde -millî ve dinî günlerde- TRT-1 ile 
müşterek yapılması işçilerimizin arzusudur. Türk dili ve kültürü derslerinin, gerek televizyon 
ve gerekse öğretmenler vasıtasıyla yeterli şekilde verilmesi lazımdır. 

Türk kültürü, Avrupa'daki insanlarımıza, video ve diğer kasetler yoluyla, tıpkı Türkiye'
de olduğu gibi, yoz bir kültür olarak tanıtılmaktadır. Kendi öz kültürümüzü, seviyeli bir tarz
da, Kültür Bakanlığının düzenleyeceği programlarla, gerek Türkiye'deki insanlara gerekse Av
rupa'daki insanlara tanıtılması için özel çalışmalar yapılmalıdır. 

Din öğretimi maalesef yetersizdir. Din öğretimi, daha çok, cemaatlerin eline kalmıştır. Türk 
kültür merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. 

Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, emeklilikte, kesin dönüş şartı aranmadan Türki
ye'de emekli olma hakkı verilmelidir. İşveren primlerinin verilmesi için işçilerimizin hakkını 
savunmak, işçilerimizin bizden istediği en büyük isteklerden birisidir. Toplam olarak da 30 milyarı 
tutmaktadır. 

Mutlaka oy hakkı vermemiz lazım. Bunu vermemek, Türkiye Cumhuriyeti açısından üç 
milyon insana karşı bir ayıptır. 

Konsolosluk hizmetlerimizle büyük bir aksama ve şikâyet vardır. Maalesef, yetersiz sayı
da personel çalışmaktadır. Konsolosluk sayısı yetersizdir ve bürokratik çok engeller bulunmak
tadır. Vatandaşlarımız, kesin dönüşlerinde, kendi vasıtalarını gümrüksüz geçirmek istemekte
dirler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisini yıllarca sırtlarında taşımış, ülkemizde doğ
muş büyümüş ve çoğunluğuna ilkokul tahsilini bile vermeden yadellere yolcu ettiğimiz, otuz 
yıllık çalışma hayatı sonucunda posaları çıkmış olan bu değerli vatan evlatlarının sorunlarının 
çözümünde, bu ülkenin ve bu ülkede yaşayan herkesin, üzerine düşeni yapması şarttır, insanlık 
borcudur. Vicdan sahibi olan herkes, Avrupa'nın göbeğinde yaşam mücadelesi veren, Türk ve 
İslâm kalabilmek için çırpınan bu kardeşlerimize karşı kayıtsız kalamaz. Bu yüce Meclis de 
"imkânlarım yok, tahsisatım yok" gibi bahanelerle, bu fedakâr ve çile çeken insanların sorun
larını sadece tutanaklara geçirerek meseleyi geçiştiremez. 

Bu konu üzerinde Meclis araştırması açılması ve tüm parti mensuplarının, işçilerimizin 
sorunlarını daha detaylı, daha bilimsel inceleyip, Hükümetimize bir program dahilinde sun
masının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yoksa, bütün bu konuşulanlar tutanaklarda ve şu Yüce 
Meclisin kubbesinde hoş bir seda olarak kalacaktır. 

Bizler, Anavatan Partisi olarak, bunun bir Meclis araştırması olarak açılmasından yana
yız. 

Hepinizi en derin hürmetlerimle selamlıyorum. (ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür-ederiz Sayın Yakın. 
Refah Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Kazım Ataoğlu; buyurun. (RP sıra

larından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın meselelerini tespit etmek amacıyla, 
Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve arkadaşlarının verdiği önergenin öngörüşmele-
ri 20.10.1992 günkü birleşimde yapılmış ve malumunuz olduğu üzere, genel görüşme açılması
na karar verilmişti. Böyle önemli bir konuda parti gruplarınca varılan mutabakatın, yurt dı
şındaki vatandaşlarımız için ümit ışığı olması temennisiyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarak 
sözlerime başlamak istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

İçinde bulunduğumuz yıl, yüzyıllardır, fütuhat amacı dışında Batı toplumu içine girme
miş, tarıma, toprağa bağlı bir hayat süren Anadolu köylüsünün, Federal Alman girişimciliği
nin işgücü çağrısı sonucu, Batı Avrupa işgücü pazarına girişinin 30 uncu yılıdır. Batı Avrupa'
ya yönelen bu işgücünün sonucu olarak, önce 30 Ekim 1961 tarihinde Federal Almanya'yla 
İşçi Mübadelesi Antlaşması yapıldı. Bunu, 1964'te Avusturya, Hollanda ve Belçika'yla, 1965'te 
Fransa ve 1967'de İsveç'le yapılan sözleşmeler izledi. Böylece, İkinci Dünya Savaşından büyük 
zararlarla çıkan Avrupa devletlerinin bozulan sosyal ve iktisadî düzenlerini yeniden kurmak 
için duyulan işgücü açığına karşı bulunan çözüm hukukî bir dayanağa kavuşuyordu. 

Yapılan bu ikili anlaşmalarda dikkati çeken en önemli özelliklerden biri, işçilerin geçici 
alındıkları ve sözleşme sona erdiğinde geri dönmelerinin mecburî olduğunun belirtilmesiydi. 
İkili anlaşmaların temelinde yatan bu geçicilik ilkesi, uygulamaya da yansıtılıyordu. Nitekim, 
o günkü tabirle "misafir işçi" tek başına kabul ediliyor ve mesela, ailesini yanına getirmesi 
çok sıkı kurallara bağlanıyordu. Başlangıçta, bu insanların, bir süre çalıştıktan sonra geri dö
necekleri düşünülmüştü. Sadece Batı Avrupa ülkelerinde değil, olayın diğer muhatabı Türkiye 
tarafından da bu sınır ötesi göçün geçici olduğu kanaati hâkimdi. 

Türkiye'den Batı Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerine yönelen işgücü göçü, sınırötesi gö
çün resmen durdurulduğu 1973 yılf sonuna kadar bir milyona yakın Türk işçisini Batı Avrupa 
ülkelerine taşıdı. Aradan 30 yıl geçtikten sonra, sadece göçün boyutları ve sonuçlarıyla ilgili 
değil, göçün hemen her yönüyle ilgili, önceden tahmin edilmeyen pek çok gelişme yaşandı. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk azınlığı nüfusu bu zaman zarfında 2,5 milyonu aş
tı. Bugün bu nüfusun 1,5 milyonu Almanya'da yaşarken, geri kalanı diğer Batı Avrupa ülkele
rine dağılmış vaziyettedir. 

Başlangıçta, bu insanlarımızın, bir süre çalıştıktan sonra geri dönecekleri düşünülmüşse 
de, bu kitle üzerinde yapılan bütün araştırmalar, göçmenleşme eğilimini ortaya koymaktadır. 
Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının yerleşme eğilimi göstermeleri ya-
nısıra, ikinci neslin, yarınlarını bu coğrafyalarda oluşturmaya kararlı olduğu görülmektedir. 

Günümüz dünyasında, az gelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelere geçen 20 milyonu aşkın 
bir göçmen kitlesinin varlığı gözönünde tutulursa, gelişmiş ülkelerin, bir göçmenler ülkesi ha
line geldiği görülecektir. Bu sonuçla birlikte, çok kültürlü toplum modeli de, alternatif bir top
lum modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde, bu insanların problemlerinin çözüm yolla
rı da ancak çok kültürlü toplum düzeni çerçevesinde aranmak zorundadır. Bu kabul edilme
dikten sonra, bütün çözüm arayışları, bir sağırlar diyalogu olarak kalmak zorundadır. Bu çer
çevede, yurt dışındaki vatandaşlarımızın karşı karşıya bulunduğu meseleleri kısa kısa arz et
meye çalışacağım. 

Bugün Avrupa'daki insanlarımızın karşı karşıya bulunduğu en önemli konu, muhtemelen 
ileriki günlerde de artması beklenen ırkçılık ve yabancı düşmanlığıdır. Yabancı düşmanlığı, çok 
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kültürlü toplum düzenini tehdit eden bir sosyal hastalıktır, insanları ırk, renk, milliyet, kültür 
ve inanç gibi, saygı duyulması gereken ve mensubiyetleri dolayısıyla aşağılamak ve sadece bun
lara dayalı olarak kendine düşman kabul etmek, insanlığa yakışmayacak bir zihniyet bozuklu
ğudur. 

Irkçılık, tamamen, Grek kökenli Batı düşünce ve kültürünün bir ürünüdür. Bütün var
yantları ile birlikte, beyaz ırk kavramından üstün ırk kavramına kadar ırkçılığın vatanı, Batı'-
dır. Batı toplumlarında bu olgu, kültürel ve ahlakî bir davranış olarak kendini göstermekte, 
eğitim ve terbiye yoluyla çocukların ve gençlerin dünyasına yerleştirilmekte ve üretilmektedir. 
Bu açıdan, Batı toplumu içinde yaşayan ve Batı kültüründen olmayan insanların varlıkları, 
âdeta, yerlileri, Avrupalıları rahatsız etmektedir. 

Göçmenlerin sahip oldukları kültür, inandıkları din, gelenek ve görenekleri, kendilerini 
Batının fikir mimarları olarak gören ve bundan da övünerek bahseden liberaller tarafından 
tenkit edilip, tartışmaya açılarak, göçmenler, âdeta zaman zaman yargılanmaktadırlar. 

Yabancı düşmanlığına karşı mücadelenin temelinde, karşılıklı bilgi eksikliği yatmakta ve 
yıllarla pekişen peşin hükümler rol oynamaktadır. O halde, karşılaşılan kültürleri birbirlerine 
tanıtmak; onlardan yola çıkarak ortak noktalar yakalamaya çalışmak, bu yoldaki mücadele
nin esasını oluşturmalıdır. 

Avrupa ülkeleri, artık, birer göçmenler ülkesi haline gelmiştir. Toplumda azınlık statüsünde 
de olsa, birden fazla kültür mevcuttur. Bu kültürleri asimile yerine, yan yana ve karşılıklı say
gıya dayalı bir hayat tarzı kabul etmek en ideal çıkış yoludur. Zira, kültürel alışverişler sayesin
de, kültürler arasında var olan önyargılar böylece ortadan kaldırılabilir. 

İnsanların farklılıklarını bahane ederek, yaratılış ve fıtrat teorisine, yani, insanlann ayn 
grup, kabile ve kültürlere ayrılmış olmasının hikmetine karşı çıkan her tavır, her görüş ve her 
yorum, her zaman kaybetmeye mahkûmdur. Kendilerine benzemeyen insanlara düşmanca, ırkçı 
ve horlayıcı tutum ve davranışların getirdiği ve beslendiği bir kültürün ve medeniyetin geleceği 
aydınlık olamaz. Burada önemli bir noktanın altını çözmek istiyorum: Bugün Avrupa'da ülke 
bazında var olan ırkçı ideoloji, öyle görünüyor ki, gelecekte yerini topyekûn Avrupa ırkçılığı
na terkedecektir. Bu bakımdan, ırkçılık anlayışı, dün olduğu gibi, bugün de var olan ve gele
cekte de politik konjonktüre bağlı olarak dünya politik gündeminden düşmeyecektir. 

Bir taraftan, insan hakları ve demokrasi konularında kendisini dünyanın hamisi sayan Av
rupa, diğer taraftan, önü bir türlü alınamayan ve alınmak istenmeyen, dili, dini, ırkı ve kültü
rü başka insanlara, kendi topraklarında ikinci sınıf, hatta üçüncü sınıf insan muamelesi ya
panlara göz yumarak, bir yerde, ırkçı saldırılara ve yabancı düşmanlığına zemin hazırlamakta
dır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın karşı karşıya bulunduğu önemli problemlerden biri de 
eğitimdir. Batı Avrupa ülkelerinin pek çoğunda, devletlerin eğitim politikası, çok kültürlü eği
tim modelini kendine dayanak almasına rağmen, göçmen çocuklarının eğitim meselesinde, ar
zu edilen hedefe maalesef bir türlü ulaşılamamıştır. Bunda, yaşanan ülkenin eğitim sisteminin 
zorlukları olmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden de kaynaklanan sıkıntılar 
mevcuttur. -

Bugün yalnız Almanya'da 480 bin civarında okul çağında çocuk bulunmaktadır. Bunlar
dan 14 bini üniversitede, 25 bine yakını lisede okumaktadır. Bunun yanında, 50 bine yakın 
gencimiz de bu ülkede meslekî eğitim yapmaktadır. Ancak, gençlerimizin yüzde 25'e varan 
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nispeti, kasten geri zekâlı olduğundan bahisle, layık olmadıkları eğitim kurumlarında okuma
ya âdeta mecbur edilmektedir. Buradaki gençlerimiz, eğitim ve özellikle dinî eğitim açısından 
büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar. Anadillerini ve dinlerini yeterince öğrenme imkânı yok
tur. 

Alman okullarında eğitim gören Müslüman çocuklarımız, özellikle kız çocuklarımız.ba-
zı hukukî meselelerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu okullarda okuyan kız çocuklarımızın 
başörtüleri, spor ve yüzme gibi derslere katılmama eğilimleri, okul yöneticileri tarafından an
layışla karşılanmamakta ve kızlarımız âdeta psikolojik baskı altında tutulmaktadır. Bu nokta
da üzelerek bir hususu ifade etmek istiyorum: Köln, Münih, Hamburg ve Berlin'deki okullar
da okuyan çocuklarımızın başörtülerine, Alman Hıristiyan öğretmenler ses çıkarmazken, ma
alesef, bu okullarda görevli Türk öğretmenler, hâlâ öğrencilerimizin başörtüleriyle uğraşmak
ta, onları derse sokmamaktadırlar. Bu konuda, Alman mahkemelerinin, başörtüsüne dokunu
lmayacağına dair karar almalarına rağmen, bir kısım Türk öğretmenlerin, hâlâ, kızlarımızın 
başörtüleriyle uğraşmaları, Millî Eğitim Bakanlığımızın, yurt dışına hangi zihniyette öğretmen 
gönderdiğinin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. -

Biz, önce bu genç neslimizin, bu ülkelerde kendi kültür değerlerini de unutmadan, bu top
lumda gerçek yerlerini almalarını sağlamalıyız. Okul ve aile içi dinî eğitim yetersizliğinden, gençler 
inançlarından uzaklaşarak, kiliseler tarafından sistematik olarak yürütülen Batı (Hıristiyan kültür 
ve inancının etkisi altında katmaktadır. Böylece, gençler aileleriyle çatışmaya girmekte ve çare
yi evden kaçarak, gençlik yurtlarına sığınmakta görmektedirler. Ayrıca, kocası tarafından dö
vülen kadınlar bile, derhal evlerinden alınarak, sığınma evlerine getirilmektedir. Böylece, bil
hassa Türk aileleri üzerinde sistematik bir asimilasyon programı uygulanmaktadır. 

Bu yuvalarda çocuklarımıza Hıristiyan Batı kültürü ve inançları telkin edilmektedir. Bu 
yuvalara giden çocuklarımız en kısa zamanda Hıristiyanların dinî ve millî bayramlarını öğre
nirken, bizim dinî ve millî bayramlarımızdan habersiz yetişmektedir. Hıristiyanların dinî bay
ramlarından birinde, ellerinde fener sokak sokak dolaşan çocuklarımızın sayısı maalesef gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu bakımdan, özellikle din derslerine giren öğretmenler mutlaka ehil kim
seler olmalıdır. Bunun yanında, Alman öğretmenler, Türk çocuklarının dinî ve millî özellikle
rini de gözönünde bulundurarak, onlara eğitim yaptırmalıdır. Avrupa'daki gençler için, ülke
mizin dinî, tarihî, kültürel zenginliklerini tanıtan Türkiye gezileri düzenlenmelidir. Üniversite
yi bitirenlerin, diploma tezlerini Türkiye ile ilgili konularda yapmaları teşvik edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa'daki göçmenleri ve özellikle de Türkleri ilgi
lendiren konulardan bir tanesi de, 1992 sonrası Avrupası gelmektedir. Bilindiği gibi, gerçekleş
mesi beklenen Birleşik Avrupa'da, topluluk üyesi Ülkelerin vatandaşlarına, başta serbest dola
şım olmak üzere pek çok yeni imkân sunulacaktır. Ancak, topluluk üyesi olmayan ülkelerin 
pasaportunu taşıyan insanlara bu haklar henüz tanınmış değildir. Ankara Antlaşmasına göre 
1.12.1986 tarihinden itibaren serbest dolaşımın uygulamaya konulması gerekirken, topluluk üyesi 
ülkeler, maalesef bugüne kadar bu taahhütlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle, serbest 
dolaşım, bize, önümüzdeki yıllarda da sıkıntı vermeye devam edecektir.. 

tfade etmesi pek kolay olmasa da dile getirmeye mecburuz ki, artık, Türk pasaportuna 
vize uygulamayan ülke kalmamış gibidir -tabiî, Avrupa ülkelerini kastediyorum- ve bu uygula
ma bizler için bir zorluk olmaktan öte, Türkiye Cumhuriyetinin itibariyle ilgili bir mesele ol
maya başlamıştır. Bu nedenle vize, Türkiye'nin hayatî meselelerinden biri kabul edilerek, en 
kısa zamanda çözüm yollan bulunmalıdır. 
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Bir başka mesele de çifte vatandaşlık. Arkadaşlar bu konuya değindi, ben de kısaca de
ğinmek istiyorum. Çifte vatandaşlık, yıllardır net bir çözüme kavuşturulamamıştır. Türkiye'
deki yasanın sağladığı çifte vatandaşlık uygulamasında işlemler, bir veya iki yıl gibi geçerli se
beplerle açıklanamayacak kadar uzun sürmektedir. Bu süre olabildiğince kısaltılmalıdır. Çün
kü, Avrupa'daki Türk azınlığı, ancak bu yolla, en kısa zamanda normal 'vatandaş konumuna 
yükselebilecektir. 

Çifte vatandaşlık konusunda önemli bir teknik eksiklik, Türkiye'nin 1963 Strazburg Söz
leşmesine imza koymamış olmasıdır. Bu sözleşmenin birinci bölümünde aleyhimize hükümler 
bulunabilecek olmasına rağmen, ikinci bölümünün imzalanması, çifte vatandaşlıkla ilgili bazı 
engelleri kaldıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ataoğlu iki dakikanız kaldı. 
KAZIM ATAOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Misal vermek gerekirse, bu sözleşmenin imzalanmamış olması, Avrupa'daki vatandaşları
mıza, çifte vatandaşlığa başvurmaları halinde çifte askerlik öngörmektedir. Bu zorluk, genci, 
ya Türk vatandaşı olarak kalmaya, ya da Türk vatandaşlığından kesin olarak kopmaya itmek
tedir. Ne yazık ki, tercih edilen genellikle ikinci yol olmaktadır. Bu bakımdan, çifte vatandaşlı
ğın önündeki küçük ve büyük engeller en kısa zamanda tamamen kaldırılmalıdır. 

Seçme ve seçilme hakkı konusuna arkadaşlar değindi. Ben de işin bir başka cephesine de
ğinmek istiyorum. Bugüne kadar Avrupa'daki vatandaşın oy kullanması konusu gündeme gel
diğinde, tabiî, Türkiye'de oy kullanması ifade ediliyor; ancak, Avrupa'da bir milyona yakın 
insanımız bugün oy kullanma yaşındadır, yani, oy kullanabilecek durumdadır; bu, ihmal edi
lemeyecek kadar büyük bir rakamdır. Bu bakımdan, özellikle oradaki Türk nüfusun Avrupa'
da oy kullanma hakkının temini, Türkiye açısından stratejik ve diplomatik değeri büyük so
nuçlar doğuracaktır. Bilhassa Federal Almanya'da 50 bin, 100 bin gibi bir farkla kazanılabile
cek seçimler düşünülecek olursa, bu vatandaşlarımızın oradaki seçimlerde oy kullanmaları ha
linde ne kadar önemli bir lobi ve politik güç oluşturacakları da açıkça görülecektir. 

özellikle son birkaç yıldır, dünyanın hemen her tarafında inanılması çok zor gelişmeleri, 
birbiri ardına yaşadığımız bir değişim dönemini yaşıyoruz. Bizim dışımızda herkes, yeni bir 
dünya düzeninden bahsetmektedir. Halbuki, değişen ve gelişen dünyaya baktığımızda, bu de
ğişimden en çok etkilenecek olan biziz. Sovyetlerin dağılmasıyla ortaya çıkan 6-7 ayrı Müslü
man Türk kökenli devlet, hem bizleri hem de bütün İslam âlemini yakından ilgilendirmekte
dir. Ayrıca, Osmanlı mirası üzerine kurulan etrafımızdaki ülkelerin gelişmelerine, Türk Devle
ti, istese de uzak kalamaz. O halde, milletimizin arzu ve ihtiyaçlarına göre, idarî ve teşkilat 
yapımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bunun ilk adımı olarak da, Türkiye'deki in
sanlarımızın meselelerine eğilmek, onların ihtiyaçlarıyla ilgili koordinasyon vazifesini görmek 
üzere bir bakanlığın kurulması gerekir. Bu mümkün olmadığı takdirde, Başbakanlığa bağlı bir 
yurt dışı göçmenler müsteşarlığı da bu vazifeyi yapabilir. 

Askerlik konusunda yapılan son değişiklikle mesele kısmen çözülmüştür; ancak, yasanın 
yorumlanması ve uygulanmasında mevcut birkısım tereddütler henüz giderilememiştir. Yurt 
dışında yüksek tahsil yapan gençlerimize kolaylık sağlamak açısından, bunların bedelli asker
likten tamamen muaf tutulması uygun olacaktır kanaatindeyim. Yurt dışında, yine 5 bin işgü
nü veya 25 yılını dolduran pek çok yurttaşımız SSK'ya emeklilik primlerini ödedikleri halde, 
kesin dönüş yapmadan emeklilik haklarını alamamaktadırlar. Yurt dışındaki bu vatandaşla-
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rımıza, kesin dönüş şartı aranmaksızın bu hakkın verilmesi ve yasanın bu şekilde düzenlenme
si gerekir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataoğlu, lütfen... 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Almanya'da çalışan işçilerimizin yine yüzde 80'i, oradaki emeklilik yaşı olan 65 yaşını dol

durmadan dönmektedirler. Böylece -diğer arkadaşlar da bahsetti- işveren tarafından yatırılan 
prim alınamamaktadır. Büyük meblağlar tutan bu paraların Türkiye'ye getirilmesi gerekir. Bu 
bakımdan, bu ülkelerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarının yeniden masaya konması ve bu 
anlaşmaların Türkiye'deki standartlara göre yeniden yapılması bir zaruret halini almıştır. 

Yine, işçilerimizin kesin dönüşlerinde, hiç olmazsa, Türk işçilerinin dışında bütün işçilere 
tanınmış bir hak olan bir araba getirme hakkı, artık bizim işçilerimize de çok görülmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu genel görüşmenin, Hükümetin bu konudaki ça
lışmalarına ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerine ışık tutmasını temenni ediyor, şahsım 
ve Grubum adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın İsmet Atilla. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerinin tespit edilmesi ve çözüm yolları bulunabilmesi 
amacıyla, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşınca verilen önerge üzeri
ne açılan genel görüşme dolayısıyla, yabancı ülkelerdeki işçilerimiz ve diğer vatandaşlarımızın 
durumu ve problemleriyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sayısı 3 milyona yak
laşmaktadır. Bunlardan büyük bir bölümü Batı Avrupa ülkelerinde bulunmaktadır. Kalan kıs
mı ise, Ortadoğu ülkelerinde, Libya'da ve Avustralya'dadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yurt dışında bulunan milyonlarca vatandaşımızın so
runlarını böyle bir genel görüşmeyle ele almasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz/Geride 
bıraktığımız 1991 yılının, yurt dışındaki vatandaşlarımız açısından ayrı bir önemi vardı; çün
kü, 1991 yılı, Türk işçilerinin yoğun olarak yurt dışına gönderilmeye başlanmasının, bir başka 
ifadeyle, ülkemizle yabancı ülkeler arasında yapılan ilk işgücü anlaşması olan Türkiye-Federal 
Almanya tşgücü Anlaşmasının 30 uncu yılı idi. Bu zaman içerisinde, 1970'Ii yılların başına 
kadar hızlı bir şekilde artan Batı Avrupa ülkelerine işçi gönderimi, petrol kriziyle beraber dur
muş; ancak, aile birleştirmeleri ve aile fertlerinin çoğalmasıyla, vatandaşlarımızın sayısı art
maya devam etmiştir. Aynı zamanda, işgücü şevki, Ortadoğu ülkelerine yönelmiştir. 

Otuz yıl içerisinde, özellikle Batı Avrupa'da bulunan vatandaşlarımız, başlangıçta, geçici 
olarak gitmelerine rağmen, yerleşik bir toplum haline gelmişlerdir. 

Bugün Avrupa Birliğine doğru süratle gidilirken, Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımız haklı 
bir tedirginlik içindedirler. Birleşik Avrupa'da, Türk varlığının yeri ve konumu ne olacaktır? 1980'li 
yıllarla birlikte artış gösteren yabancı düşmanlığından da, yine, vatandaşlarımız büyük endişe 
duymaktadırlar. Bu hareketlerden en çok etkilenen kesim, yine, Türklerdir. Vatandaşlarımız ara
sında, yaralananlar, hatta hayatını kaybedenler bulunmaktadır, özellikle Alman Hükümetinin, 
yabancı düşmanlığına karşı, maalesef, yeterli tedbir aldığını iddia etmek mümkün değildir. 
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Yabancı düşmanlığı, açık bir insan hakları ihlalidir. Türkiye'yi, haksız yere, insan hakları 
konusunda suçlayan Batılı ülkelerin, yabancı düşmanlığı konusunda -yeterli tedbir almayarak-
gösterdikleri duyarsızlık, insanlık adına utanç vericidir. Bu konuda, Hükümetin izlediği aktif 
politika yanında, Yüce Meclisimiz de gerekli değerlendirmeyi yapmalıdır. 

öte yandan, Batı Avrupa ülkelerinde, vatandaşlarımıza yönelik ayırıma muameleler de
vam etmektedir. Vatandaşlarımızın, serbest dolaşım, vize, aile birleştirmelerine yaş sının gibi 
meseleleri, çeşitli uluslararası sözleşmelere rağmen sürmektedir. Avrupa'da bütünleşmeye, dün
yada globalleşmeye ve yeni dünya düzeni kurmaya çalışılırken, bu tür ayırımlar çağa ve insan 
haklarına aykırı gelmektedir. 

Vize meselesi de, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sıkıntı duyduklan meselelerin başında 
gelmektedir. Onlarca yıldan beri Avrupa ülkelerinde çalışan, bu ülkelerin gelişmesine büyük 
katkılarda bulunan vatandaşlarımızdan vize istenmesi de, aynı şekilde, insan haklarıyla bağ
daşmayan bir husustur. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak, yabancı düşmanlığı ve vizenin kaldırılması gibi konularda 
aktif, kapsamlı ve ısrarlı politikalar uygulamamız, teşebbüslerde bulunmamız gerektiğine şüp
he yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımız, özellikle Batı Avru
pa ülkelerine, imzalanan işgücü anlaşmalarıyla gitmişlerdir. Ardından, bu ülkelerle Türkiye 
arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri akdedilmiştir; ancak, bunların günümüz koşullarına uy
durulması ve vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hak ve menfaatlannın geliştirilmesi gerekmek
tedir. Bu konuda gerekli teşebbüslerin etkili bir şekilde sürdürüleceğine inanıyoruz. 

Bilindiği gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımız için uygulanan bedelli askerlik uygulama
sıyla ilgili olarak, Hükümetimiz döneminde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerde sağlanan imkânlardan da 
geniş şekilde yararlanmaları, büyük ölçüde, sağlam bir ikamet statüsüne sahip bulunmalarına 
bağlıdır. Ancak, vatandaşlarımız, gerekli şartları taşımalarına rağmen, oturma haklarını alma 
konusunda ihmalkâr davranmaktadırlar. Bu konuda, vatandaşlarımızın daha da aydınlatılma
sı, teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin, bulunduktan ül
kelerde iş bulabilmeleri, geleceklerinin güven altına alınması, büyük ölçüde, yeterli meslekî eğitim 
bilgisine sahip bulunmalarına bağlıdır; çünkü, yapılan araştırmalar, önümüzdeki yıllarda Batı 
Avrupa ülkelerinde vasıfsız işçilere olan ihtiyacın giderek azalacağını, vasıflı işçilere olan ihti
yacın ise artacağını göstermektedir. O bakımdan, vatandaşlarımızın, bulundukları Ülkelerde, 
meslekî eğitim imkânlarından yoğun olarak yararlanmaları, büyük önem taşımaktadır. Bu ko
nuda, Almanya'da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde sürdürülen "meslekî eğitime teşvik" kam
panyalarının artırılarak sürdürülmesine büyük çaba gösterilmelidir. ^ 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de, ülkemiz
deki seçimlere katılmadır. Şu anda, seçimlerden önce gümrük kapılarında oy verilmesi uygula
ması bulunmaktadır. Ülkemize, ekonomik katkılarından öte, gönül bağıyla bağlı bulunan, mem
leketimizdeki gelişmeleri yakından takip eden bu vatandaşlarımızın, ülkelerindeki seçimlere aktif 
olarak katılmalarından daha tabiî bir şey yoktur. Bu dönemde, bu önemli meseleye, en doğru 
ve en tatmin edici yol ve usul bulunarak, köklü bir çözüm getirileceğine inanıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, yurt dışında, çeşitli seviyedeki okullarda öğrenimlerini sürdüren öğ
rencilerimizin toplam sayısı 677 bine ulaşmaktadır. Bunların 439 bini Federal Almanya'dadır. 
Yurt dışındaki, özellikle Almanya'daki çocuklarımızın, okul öncesi eğitiminden başlayarak di
ğer eğitim kademelerinde önemli sorunları bulunmaktadır. 

Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitimiyle ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
kurulan ünite, bu dönemde, isabetli bir kararla, şube müdürlüğünden genel müdürlük haline 
getirilmiştir. 

Çocuklarımızın eğitimi konusunda, yurt dışına, yeterli öğretmen, ders ve kültür kitapları 
gönderilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, yurt dışından dönen çocuk ve gençlerimizin, 
eğitimlerini, Türkiye'de sıkıntı çekmeden sürdürebilmeleri de üzerinde önemli durulması gere
ken bir husustur. Bu konularda alınan tedbirlerin artırılarak sürdürülmesine ihtiyaç vardır. 

Kısa bir süre önce Köln'de açılan ve Türk ve Alman çocuklarının birlikte eğitim göreceği 
anaokulunun, diğer eyaletlerde de açılmasında büyük fayda vardır; çünkü, okulöncesi eğitime 
tabi tutulmayan öğrencilerin, sonraki eğitim kurumlarında başarılı olması oldukça zordur. 

Yabancı ülkelere gönderilen öğretmenlerin dilbilgilerinin yeterli olması ve mahallî makamlar 
tarafından görevlendirilen Türk öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerleriyle daha yeterli bir 
seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımızın bu konularda başlattığı çalış
maların bir an önce sonuçlanması, çocuklarımızın gelecekleri bakımından büyük fayda sağla
yacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınan ve gelişen, bölgesinde ve dünyada sözü ge
çen bir Türkiye sayesinde, yurt dışındaki vatandaşlarımızın başları daha dik yaşayacaklarında, 
bulundukları ülkelerde, hak ve menfaatlarını korumak ve geliştirmek bakımından daha müsa
it şartlara kavuşacaklarında şüphe yoktur. 

60 milyonluk bir Türkiye'nin, yurt dışında, 3 milyon temsilcisi bulunmaktadır. Bu durum 
iyi değerlendirilirse, bu vatandaşlarımız, Türkiye için çok aktif bir lobi oluşturabilirler. Bu ko
nuda, vatandaşlarımız, zaten büyük bir şevk ve heyecan içindedirler; yeterki onları yalnız bı
rakmayalım, onlara sahip çıkalım. Türk Devletinin sıcak ilgi ve desteğini hissettikleri müddet
çe, yurt dışındaki vatandaşlarımızın aşamayacakları meseleleri yoktur. 

Bugüne kadar, yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak hizmet vermek üzere baş
konsolosluklar açılmış, çalışma ve sosyal güvenlik, eğitim, maliye ve gümrük, turizm ve tanıt
ma, ekonomi ve ticaret, din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri ve Türk kültür merkezleri gibi 
pek çok kuruluşun temsilcilikleri kurulmuştur. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerinin 
çözümü, aynı zamanda, bu kuruluşların aktif ve verimli görev yapmasına bağlıdır. Bunun için 
de, öncelikle bu kadrolara yapılacak atamalarda çok dikkatli ve titiz davranılması, liyakate, 
bilgi ve tecrübeye önem verilmesi büyük önem taşımaktadır. Türk kültür merkezlerinin sayısı
nın artırılması, vatandaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkemizle bağlarının 
korunması bakımından zarurî görülmektedir. 

Sonuç olarak; bu genel görüşmenin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerinin tespi
ti ve çözüm yollarının araştırılması bakımından son derece faydalı olduğuna inandığımızı be
lirtmek isterim. 

Bu vesileyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Attila. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş; bu

yurun^ (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarım tespit etmek ve çözüm yollarını bulmak amacıy
la açılan genel görüşmede SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

öngörüşmede de konulara değinmiştik, özellikle göç olayının, işgücü olayının nasıl baş
ladığına, hangi evrelerden geçtiğine ve bugün nereye geldiğine geniş olarak değinmiştik, özet 
olarak bu bölüme tekrar değindikten sonra sorunlara geçeceğim. 

Orada çalışan işçilerimizin oradaki çabalan otuz yılını tamamlamış durumdadır, önce "ko
nuk işçi" idiler, sonra "yabancı işçiliğe" terfi ettiler, şimdilerde ise "göçmen işçi" diye, hatta 
"etnik azınlık" diye anılmaya başlandılar. 

Yurt dışında 3 milyon insanımız vardır ve bunun 2,5 milyonu -çok söylendi- Avrupa'da
dır; ama, bütün Avrupa'da sadece bizim işçilerimiz yoktur; farklı ülkelerden gelmiş 15 milyon 
göçmen işçi Avrupa ülkelerinde çalışmaktadır. 

İşçilerimiz artık orada başlangıçta olduğu gibi, yalnız değiller, yanlarında eşleri var, ço
cuktan var, yanlanna aldıkları ve orada yetişen çocuklarının yanı sıra, orada doğan ve büyü
yen ikinci ve üçüncü nesil çocuklan var. 

Aradan geçen otuz yıl sonra duruma baktığımızda, halen orada çalışan işçilerimizin ve 
çocuklarının eşit haklara sahip olmadığını görmekteyiz. Almanya'da ve diğer Avrupa ülkele
rinde durum farklı değildir. Ülkeden ülkeye değişen durumlar var; örneğin, bazı ülkelerde ye
rel yönetimlerde seçimlere katılma hakkı var ya da oturma ve çalışma hakkıyla ilgili bazı ko
laylıklar var; ama, genelde hiçbir ülkede işçilerimiz eşit haklara sahip değiller, sosyal alanlar
da, siyasal alanda eşitsizlik devam etmektedir. Yalnız, son zamanlardaki olumlu bir gelişme 
ise şudur: Artık, oradaki insanlarımızın kalıcı olduğu o ülkeler tarafından da görülmeye baş
landı; yani, göçün tersine dönmeyeceği ve milyonlarca insanın, o ülkelerden, kendi ülkelerine, 
artık isteseler de dönemeyeceği büyük ölçüde anlaşıldı. 

Orada yaşayan insanlarımızın sorunlan çok yönlüdür. Bir kere, ülkemizi ve hükümetimizi 
ilgilendiren ve burada çözüm bekleyen sorunlar vardır, yaşayan ülkelerin hükümetlerini ilgi
lendiren sorunlar vardır ve bir de, işçi gönderen ve işçi alan hükümetlerin kendi arasındaki 
görüşmelerle çözümlenecek sorunlar vardır. Yani, bu sorunları üç ayrı kategoride sınıflandıra-

. biliriz. 
Bu sorunlardan bazılarına değinmek istiyorum. Onbeş gün önce Berlin'de, bu konuların 

tartışıldığı bir topantıya, daha sonra da bir panele katıldım. Oradaki yurttaşlarımızın, üzerin
de çok durduğu sorunlarını şöylece özetlemek istiyorum: Bir kere vize sorunu vardır. Birçok 
arkadaşımız değindiler ve vize sorununa. Vize, tabiî, bütün vatandaşlarımıza uygulanıyor; ama, 
orada yirmi otuz yıldır çalışan, örneğin Almanya'daki bir işçimiz Hollanda'daki bir akrabası
nı ziyarete gidecek olsa, ondan da vize isteniyor. Tabiî, bu çok büyük bir haksızlık. Aynı şekil
de, işçilerimiz Türkiye'ye gelirken, Macaristan'da en son vize koydu; o vize istiyor; Almanya, 
Hollanda'dan, kuzeyden gelen işçilerimizden transit vizesi istiyor... Bu vizeleri almanın birçok 
güçlüğü vardır, zaman kaybı vardır ve hepsinin maliyetleri de oldukça yüksektir. 

Aslında 1986 yılında, o günkü ANAP Hükümetinin eline bir fırsat geçmişti; Avrupa Top
luluğu ile yapılan müzakerelerde, Avrupa ülkelerinde yaşayan işçilerimizin o ülkeler içerisinde 
vizesiz dolaşması hakkı -serbest dolaşma demesek bile; çünkü, oturma ve çalışma hakkını da 
kapsıyor- pekala gündeme getirilebilinir ve bu hak alınabilinirdi; çünkü, sözleşmeden doğan 
daha ileri haklarımız vardı; ama Türkiye'ye yapılması istenen bazı askerî ve ekonomik 
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yardımlardan ötürü, oradaki işçilerimizin bu kazanılmış hakları, bence o zaman bir tarafa itil
di. O nedenle, Hükümetimizin, vize konusunda, bütün taraf hükümetlerle görüşmeleri sür
dürmesi gerekir, özellikle, Avrupa'da yaşayan işçilerimizin o ülkelerde vizesiz dolaşımı sağlan
malıdır; aynı şekilde, buradan ailelerinin yanına giden aile fertlerinin vize almaları da kolay
laştırılmalıdır. Tabiî, genelde de vize uygulaması kalkmalıdır; bu zaman alacaktır, kolay ola
cak bir iş değildir; ama, oraya yerleşen insanlarımız için bu söylediğim iyileştirmeler sağlana
bilir. 

Konsolosluk hizmetleri aslında son yıllarda oldukça hızlandı; fakat, konsolosluklar çok 
yüklü; birçok bürokratik işlem yapıyorlar. Bazı yeni kararlarla bu işlemler azaltılabilir, örne
ğin, pasaport sürelerinin uzatılması eskiden en çok iki yıldı, sonra beş yıla çıkarıldı. Bu, pekâ
lâ on yıla çıkartılabilir; hatta birçok ülkede olduğu gibi, pasaportların süresi sınırsız olarak 
uzatılabilir. Oradaki konsolosluklarda yaptığımız görüşmelerde gördük ki, konsolosluk iş hac
minin yüzde 20-30'unu pasaport sürelerinin uzatılması ve askerlik tecilleri oluşturuyor. Bu iki 
konuda kolaylaştırmaya gidilebilir; özellikle pasaportların süreleri on yıl olarak uzatılabilir, 
hatta süresiz de verilebilir; bunu uygulayan ülke sayısı oldukça fazladır. 

Biliyorsunuz, Koalisyon Hükümetimiz, HU sayılı Askerlik Yasasında değişiklik yaparak, 
askerlik konusunda bir iyileştirme gerçekleştirdi. 403 sayılı Türk Vatandaşlık Yasasında da de
ğişiklik yapıldı. Şu anda bedelli askerlik 1 aya indi; ancak, oradaki yurttaşlarımız bedeli halen 
yüksek bulmakta ve 10 bin markın, S bin mark gibi daha makul bir miktara düşürülmesini 
talep etmektedirler; çünkü, Hollanda'daki gençlerimizin şu anda yüzde 50'ye varan bölümü 
işsizdir. Almanya'daki gençler arasındaki işsizlik oranı da yüzde 20'dir; orada da işsizlik mese
lesi, özellikle bizim gençlerimiz arasında yaygındır. O nedenle, askerlik karşılığı ödenen bede
lin düşürülmesi istenmektedir. Nitekim, birçok ülke de bu bedelden vazgeçmiştir. Gerçi, ülke
mizin oradan gelecek dövizlere ihtiyacı vardır; ama, bu, makul bir seviyede tutulabilir. 

Aynı şekilde, bu yasa değişikliğiyle, Hükümetimiz tarafından, askerliğin karşılıklı olarak 
tanınması da getirilmiştir; bu da çok olumludur; ancak, uygulamada bazı aksaklıkların oldu
ğu söylenmektedir; o nedenle, uygulama esaslarının tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Mesela, 
Hollanda, henüz, Türkiye'de yapılan 1 aylık bedelli askerliği kabul etmiyor, Hollanda vatan
daşlığına geçmek isteyen yurttaşların bu belgeleri şu anda kabul edilmemekte. Bunlar da gö
rüşmeler yoluyla çözülecek, büyük olmayan sorunlardır. 

Birçok arkadaşımız kültür konusuna değindi. Oradaki insanlarımızın, özellikle ikinci ve 
üçüncü neslin, dillerini ve kültürlerini korumaları, kültürel kimliklerini geliştirmeleri için da
ha çok çaba harcanması gerekiyor, özellikle Kültür Bakanlığımızın, bizim işçilerimizin yaşadı
ğı ülkelerle daha yoğun bir kültür alışverişine girmesi, oradaki kültürel etkinlikleri destekle
mesi gerekiyor. 

Almanya'daki, başlangıçta Türkçe program yapan radyo ve televizyon sayısı çoktu ve Türkçe 
programlara ayırdıkları zaman da fazlaydı; şimdi giderek bunlar daraltılmaya başlandı, daha 
az Türkçe yayın yapılıyor, daha az Türkçe televizyon programı yapılıyor. Bu da olumsuz bir 
gelişme. TRT'nin 5 inci kanalı orada seyrediliyor; ama oradaki yurttaşlar bu kanaldan mem
nun değiller, bunu Hükümete de çeşitli vesilelerle ilettiler. O kanalın daha içerikli olması, daha 
renkli olması, özellikle orada yetişmiş olan ikinci ve üçüncü nesil gençlerin ilgisini çekecek bir 
içeriğe kavuşturulması gerekiyor. 
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Söylendiği gibi, eğitim önemli bir sorun. Yüzbinlerce çocuk -özellikle, Federal Almanya'da-
eğitim çağında, okula devam ediyor; ancak, okuldaki başarı oranları henüz istenilen seviyede 
değil, örneğin; Hollanda'da, gençlerimizin ancak yüzde l'i yükseköğrenime geçebiliyor; Al-
manya'daki rakam da bundan çok büyük değil. Maalesef, ortaöğrenimde de başarı çok yük
sek değil; son yıllarda göreceli gelişmeler olmasına rağmen, durum henüz değişmiş değil. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın, sınav açarak yurt dışına 1 200 yeni öğretmen göndereceğini 
duyduk, Sayın Bakanımızdan da öğrendik. Bu, özellikle ikinci ve üçüncü nesil gençlerin kendi 
dillerini unutmamaları, kendi kültürlerini, kültürel kimliklerini geliştirmeleri için de son dere
ce olumlu bir gelişme. Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığında yeni bir genel müdürlük kuru
lacak olması da olumlu bir adım. Tabiî, bunlarla yetinilmemeli ve oradaki Türk çocuklarının 
başarısızlıklarında rol oynayan faktörler ve velilerin oradaki eğitimde rolünün ne olduğu bi
limsel olarak araştırılmalı ve bu araştırmalardan çıkacak sonuçlara göre, yurt dışındaki çocuk-. 
lanmızın eğitimde başarılı olmalarına destek olunmalıdır. Bugüne kadar böyle bir araşürma, 
bizim tarafımızdan, yani Türkiye tarafından yapılmamıştır. 

Yurt dışında, çeşitli akımlara ve görüşlere sahip örgütler var. O örgütlerin de birçoğu, yurt
taşlarımızın orada eşit haklara kavuşması için çalışıyor; sosyal ve hatta eğitimsel faaliyette bu
lunuyor. Bu örgütlerin kendi çaplarında yaptıkları araştırmaları da var. Onları da gözönüne 
almak, oradaki bu çalışmaları da değerlendirmek gerekir. 

Din dersi konusunda burada çok şey söylendi. Bizim, SHP olarak savunduğumuz şey el
bette laik bir eğitimdir, örneğin, Almanya'daki okullarda din dersi eğitimi var, haftada iki sa
at olmak üzere, ancak, bu derslere katılma zorunluluğu yok. öğrenci, velinin isteği üzerine 
derslere katılıyor. Oradaki birçok Türk örgütü de, din dersleri boş geçmesin, din dersi verecek 
şekilde yetiştirilmiş öğretmenler orada Türk çocuklanna din dersi verebilsin diye başvurdular; 
ama, bu da büyük ölçüde uygulanamadı. O nedenle, çocuklarına dinî bilgi vermek isteyen ai
leler bazı kurslara başvurmak durumunda kaldılar; fakat, bu kursların hepsinin de, laik ve 
demokratik bir toplum hedeflediğini elbette söyleyemeyiz. Dün akşam "32. Gün" programın
da da verildiği gibi, gerçekten, orada, laik ve demokratik ölçütlerin dışında bazı faaliyetler de 
vardır; bunların da elbette geriletilmesi gerekir. 

Kadın evleri konusunda, az evvel Sayın Refah Partisi Sözcüsü bazı şeyler söyledi; ama, 
durum hiç de öyle değil. Konuyu ben yakından biliyorum. Aslında, kadınevleri olayı orada 
da yeni olup, son on yıllık bir mesele ve maalesef Batı toplumunda da kadınlar evde büyük 
ölçüde eziyet görüyor, dayak yiyor, hırpalanıyor, horlanıyor. Kadın evleri, bu durumda olan . 
kadınların geçici bir süre sığınabileceği, kendisini koruyabileceği ve belki de yeni bir meslek 
öğrenebileceği, yeni bir hayata başlayacağı geçiş istasyonlarıdır ve hiç kimse de evden zorla 
oraya getirilmez; tam aksine, bu evlerin hepsi ağzına kadar doludur ve o evlerde yer bulabil
mek çok büyük bir meseledir. Bizim kadınlarımız, artık evdeki eziyete tahammül edemez nok
taya geldiklerinde, belki de oraya aracıyla başvurabilmektedirler; ama, her zaman da yer bu
lup oraya kabul edilebilmeleri de mümkün olmamaktadır. Bu evlerin sayısı da çok değildir. 
Devlet desteği vardır; ama, genellikle bunlar kadın örgütlerinin ve kadın inisiyatif inin.yönetti
ği evlerdir, şimdi İstanbul'da denemesinin yapıldığı gibi. Yani, durup dururken, Türk kadınla
rını ailelerinden, evlerinden koparıp oralara getirmek, oralara hapsetmek gibi bir durum söz 
konusu değildir. 

— 77 — 



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1992 O : 1 

Emeklilik konusundaki şikâyetleri biliyoruz. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
mız da herhalde az sonra bunları anlatacaktır; Bakanlığımızın hazırladığı yasa buradan geçti
ğinde, 25 yılını dolduran ve SSK'ya primlerini ödeyen insanlarımız, geriye dönmeden de emek
lilik haklarını kazanmış olacaklardır. Yurt dışında çalışan işçilerimiz bu haberi duyduklarında 
son derece sevindiler, tşçi, orada kalmak; ama burada emeklilik hakkını devam ettirmek ve 
emekli maaşını almak istiyor. Onu buraya emekli maaşı için dönmeye zorlamak çok anlamsız; 
çünkü, yurt dışında kazanılmış başka hakları da vardır. Dolayısıyla, bu kişilerin emekli maaşı 
almak için o hakları kaybetmesi gerekmez. Bakanlığımız bu konuda zaten gerekli yasal düzen
lemeleri de yapmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını birçok bakanlığımız 
çözmek istiyor. Bakanlıklar arasında bir koordinasyonun'kurulması, bir eşgüdümün sağlan
ması bence de, bizce de zorunlu; çünkü, bakanlıkların, yurt dışındaki işçiler için, aileleri için 
yapılanlardan haberli olmaları gerekir ve zaman zaman bu çalışmaları koordine etmeleri gere
kir. Böyle bir kuruma ihtiyaç var. Bir devlet bakanlığı bunu yapabilir ya da bir başka kurum 
oluşturulabilir; ama, eşgüdüm, gerçekten hizmetleri daha verimli kılacak bir çaredir. 

Şimdi, bu sorunlardan sonra, konuşmacıların tümünün değindiği iki ana soruna ben de 
kısaca değinmek istiyorum, tki ana sorundan birisi siyasî katılım hakkıdır, diğeri de çifte va
tandaşlıktır. 

Siyasî katılım hakkının da iki boyutu var: Yerel seçimlere katılma hakkı; genel seçimlere 
katılma hakkı., 

1976'da İsveç'te başladı; Danimarka, Norveç, daha sonra (1986)'da Hollanda gibi ülkeler, 
. yabancı işçilere ve ailelerine -orada yaklaşık beş yıl ikamet etmiş olanlarına- yerel yönetim se

çimlerinde seçme-seçilme hakkı tanıdılar. Bu, olumlu bir adım oldu; ama, Almanya'da bu ger
çekleşmedi, uzun yıllar bir politik karar haline dönüşemedi; dönüştüğü anda da, Almanya'nın 
bugünkü iktidar partisi olan Hıristiyan Demokrat Parti Anayasa Mahkemesine müracaat etti 
ve Alman Anayasa Mahkemesi, yabancılara Almanya'da yerel seçim hakkı tanınmasının Ana
yasaya aykırı olduğuna karar verdi. Dolayısıyla, Almanya'da bu hakkın kullanılabilmesi için 
bir anayasa değişikliği gereklidir. Şu günlerde, Alman Anayasasının sığınmacı haklarıyla ilgili 
16 ncı maddesi tartışılıyor. Geçen gün Berlin'de yaptığımız bir tartışmada Alman parlamenter
ler de vardı. Orada onlara, "hazır Anayasanın bir maddesini tartışırken- çünkü Almanya'da 
anayasa her zaman tartışılmıyor, demokratik yöntemlerle, halkın katılımıyla yapıldığı için otuz 
kırk senede bir tartışılıyor- şu konuyu da tartışın, yabancılara yerel seçim hakkı verecek şekil-

* de ilgili maddeyi düzenleyin" dedik. Tabiî, bu söylediklerimiz çok heyecan yaratmadı; ama, 
bence sırasıdır, zamanıdır; çünkü, önümüzdeki aylarda, öyle anlaşılıyor ki, Almanya'da, 16 
ncı maddeyle ilgili olarak zaten anayasa değişikliğine gidilecek. 

Değerli milletvekilleri, kısacası, Almanya'da otuz yıldır oturan bir yurttaşımız, kendi ma
hallesinin muhtarını seçme hakkına bile sahip değil. Bu hakka sahip olmayan insan sayısı da 
az değil. 5 milyon yabancı, Almanya gibi, demokrasinin oldukça gelişmiş olduğu bir ülkede 
siyasî haklarından mahrumdur. Orada da söyledim; bence bu, demokrasiyi doğrudan zedele
yen, eksik bırakan bir uygulamadır. 5 milyon insan yirmi otuz yıl orada çalışıyor; ama, mahal
le muhtarını, belediye meclisi üyesini, mahallesinden belediye meclisine gidecek insanı bile se
çemiyor. Bu, demokrasinin büyük bir eksikliğidir. 
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Tabiî, seçme-seçilme hakkı olmayınca, yabancı düşmanlığı daha hızlı yayılıyor, yabancı 
düşmanlığına meyilli ırkçı (racist) partiler, neonaziler -onların da partileri var- açıktan yabancı 
düşmanlığı yapıyor; hatta bazı büyük partiler bile seçim dönemlerinde, propaganda dönemle
rinde bu yabancı düşmanlığına kapılabiliyor, yabancı düşmanlığını besleyen sloganlar kulla
nabiliyor. Siyasî katılım hakkının olması, yabancı düşmanlığını da önemli ölçüde frenleyecek 
bir hak olacaktır. 

Yurttaşlarımız genel seçimlere de katılamıyor. Bence, bu da Türkiye'nin büyük bir eksiği
dir; çünkü, seçimlere katılmak, eski-yeni tüm anayasalarımıza göre bir yurttaşlık hakkıdır. Bu 
yurttaşlık hakkı, oradaki yurttaşlarımızın elinden alınmıştır. Bu, Mecliste, otuz yıldır defalar
ca konuşulmuştur, defalarca yasa teklifi verilmiştir; ama, bir türlü gerçekleşmemiştir. En son, 
ANAP döneminde, gümrük kapılarında oy kullanma usulü getirilmiştir. Tabiî* bunun pek bir 
kıymeti harbiyesi yok; çünkü, yurt dışında, Avrupa'da 1 milyon seçmen var ve bunun ancak 
50 bini oy kullanabilmiştir; bunun da bir kısmı taşıma oydur. Oysa, birçok ülke yurttaşı, örne
ğin Almanlar, seçimlere Türkiye'den katılabilmektedirler. Sayın Hacaloğlu da söyledi; iki yıl 
evvel çoğulcu demokrasiye geçen birçoğu Doğu Avrupa ülkesi de, bu hakkı, şimdiden ülkesi 
dışında yaşayan yurttaşlarına tanımış durumda; ama, biz, otuz yıldır, milyonlarca insanımız 
yurt dışında yaşamasına rağmen, bunu sağlayamadık. 

Şimdi, ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, iki dakikanız kaldı... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Peki efendim. 
Biliyorsunuz, Doğru Yol Partisi Grubuyla birlikte anayasa değişikliklerini görüşüyoruz; 

ilgili maddelere geldik; orada bunu sağlayabiliriz. Geliniz, hep birlikte, Anayasanın 67 nci ve 
79 uncu maddelerini değiştirelim. Muhalefet partilerinin tümü de bu seçim hakkından yana
dır. Diğer maddelerde anlaşamıyorsak da, oradaki 3 milyon insanımıza bu jesti yapalım, Ana
yasanın o maddelerini değiştirelim; bu maddelerden, "yargı yönetim ve denetimi" ibarelerini 
kaldıralım ve oradaki konsolosluklarımızda, vatandaşlarımız, gelecek seçimlerde oy kullanma 
hakkına sahip olsunlar. Bu çağrıyı gerçekten yapıyoruz ve muhalefet partilerinin değerlendir
mesine sunuyoruz. 

Birkaç cümleyle de çifte vatandaşlık konusuna değinmek istiyorum. Çifte vatandaşlık ko
nusunda, başlangıçta Avrupa ülkeleri direndiler, sonra bunu olanaklı kıldılar. Bizim hükümet
lerimiz de bazı kolaylıklar getirdiler; ama, bu yetmiyor. Ülkesine bağı çok güçlü olan yurttaş
larımız, buradaki miras hakkını, mülkiyet hakkını, çalışma hakkını, bu gibi bağlarını kopa
rıp, bir başka ülkenin vatandaşlığına kolay geçmiyor. Kolay geçebilmesinin bir tek yolu var; 
bunu, bir yasal güvence altına almak, geçen insanın hem geçmesini hızlandırmak, iki-üç ay 
gibi bir sürede işlemleri bitirmek hem de ülkesine dönmeye karar verdiği zaman, otomatik-
man, koşulsuz olarak, üç ayda kendi vatandaşlığını elde etmesini sağlamak; bu arada da, sıra
dan bir yabancı muamelesi görmesini önlemek. Bunun için, biz, bir yasa teklifi hazırladık, , 
aylar önce Meclis Başkanlığına verdik. Bugünlerde komisyona gelmek üzere. İçişleri Bakanlı
ğımızın da, bu teklifi bir kere daha incelemesini ve buna olanak vermesini diliyoruz; çünkü, 
oradaki insanlarımızın eşit haklara kavuşmasının, bugün için tek aracı, çifte vatandaşlıktır. 
Böylece, siyasal eşitlik, sosyal eşitlik, çalışma yaşamında eşitlik, hepsi bir hamlede sağlana
caktır; üstelik, orada, çok güçlü bir siyasî lobi kurulacaktır. Türkiye'nin çıkarlarını da, o lobi 
vasıtasıyla çok daha iyi gözetebileceğiz. 
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Son birkaç cümlemi söylüyorum Sayın Başkan... 
Irkçılıkla ilgili çok şey söylendi. Irkçılık, özellikle Almanya'da, gerçekten vahim boyutlar

da gelişiyor; ama, Almanya ile sınırlı değil, bütün Avrupa ülkelerinde, soğuk savaş sonrasında 
bu olumsuzluk ortaya çıktı. Oradaki yurttaşlarımız ve diğer yabancılar tedirgin. Ayırımcılıkla, 
ırkçılıkla, yabancı düşmanlığıyla bütün demokratik ülkelerin mücadele etmesi gerekir. Bu, Pa
ris Şartında da yer almıştır. O nedenle, bu genel görüşmenin sonucunda -biz, grup başkanve-
killeri olarak hazırladık- Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, o ülkelerin Meclislerine, hükü
metlerine bir çağrı yapalım. Paris Şartına uygun olarak, Avrupa'da ve Almanya'da gelişen ırk
çılıkla, yabancı düşmanlığıyla daha etkin mücadele edilsin. Bu çağrıyı da hep birlikte yapalım. 

Dikkatleriniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. ı 
Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay; buyurun 

efendim. i 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşı tarafından verilen önerge so

nucu, ülke dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili olarak Yüce Meclisin genel görüşme 
kararı vermiş olmasını, Hükümet olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirterek konuşmama 
başlamak istiyorum. 

Konuya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı, önerge sahibi sayın milletvekillerine ve konuy
la ilgili yararlı görüşlerini, düşüncelerini belirten parti sözcülerine teşekkürlerimi sunmak iste
rim. 

Bulundukları ülkelerin olduğu kadar, ülkemizin kalkınma ve gelişmesine de büyük katkı
ları olan yurttaşlarımızın sorunları ve bunların çözümleri konusunda burada dile getirilen tüm 
düşünce ve öneriler, Hükümetimizce, Bakanlığımızca titizlikle değerlendirilecektir. Yüce Mec
lisin konuya gösterdiği bu büyük ilgi, toplumun her kesiminin sorunlarına çözüm bulma gay
reti içindeki Hükümetimizin çabalarına, kuşkusuz güç katacaktır. 

Değerli milletvekileri, hepinizin bildiği gibi, ülke dışına çalışmak için giden yurttaşlarımı
zın bugün ele aldığımız sorunları, kısa sürede ortaya çıkmamıştır. Bunlar, otuz yıllık göç olgu
sunun beraberinde getirdiği, son derece dinamik yapıya sahip sosyal ve ekonomik gerçeklerdir. 

İkinci Dünya Savaşının bitiminde hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, 
el emeği sıkıntısı çekmişler ve bu gereksinimlerini Akdeniz ülkelerinden karşılama yoluna git
mişlerdir. Güneyden kuzey ülkelerine başlayan bu göçe, Türk el emeği, 1950'li yıllarda, birey
sel olarak katılmaya başlamıştır. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin sürekli gelişme gösteren eko
nomilerinin yabancı el emeği istemi, ülkemizden bU ülkelere yönelik göçü daha da hızlandır
mıştır. 

öte yandan^ hızlı nüfus artışı sonucu istihdam piyasamızdaki işgücü fazlalığı ve bu yıllar
da karşılaşılan döviz darboğazı, o dönemin yönetimini, yurt dışına göçü özendirici önlemler 
almaya itmiştir. Bunun sonucunda, devlet, yurt dışına göçü organize etmek durumunda kal
mış ve 1961 yılından itibaren, işçi gönderdiğimiz ülkelerle işgücü anlaşmaları yapılmıştır. 

Başlangıçta, iç istihdam ve ödemeler dengesi üzerindeki rahatlatıcı etkilerine karşın, iler
leyen yıllarda ortaya çıkardığı sonuçlar ve sorunlar dikkate alındığında, yurt dışı göç hareketinin, 
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cumhuriyet tarihimizin önemli bir sosyal olgusu olduğunu kabul etmek gerekir. Otuz yıl önce, 
Batı'nın kalkınma sürecine kısa bir süre katkıda bulunduktan sonra geri gönderilmek üzere 
geçici olarak çağırılan yurttaşlarımız, bu ülkelerde, misafir işçi görünümünün dışına taşarak, 
kalıcı olduklarını zaman içerisinde göstermişlerdir. , 

tik işgücü anlaşmasının yapıldığı 1961 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde, özel
likle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımız, yerleşik bir Türk varlığı haline gelmiştir. 
Hükümetimiz, yurt dışında bulunan insanlarımızın bu kalıcı niteliklerini dikkate alarak, ger
çekçi bir yaklaşımla bunların sorunlarına çözüm getirmek gayreti içindedir. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın, bir yandan içinde bulundukları toplumların sorunlarını, 
öte yandan da ülkemizle ilgili sorunları yaşadıklarını hiçbir zaman unutmuyoruz. 

Büyük bir özveri ile ve çalışkanlıklarıyla hem çalıştıkları ülkelerin hem de Türkiyemizin 
kalkınmasında çok büyük ölçülerde katkılarda bulunduklarını biliyoruz; bunu da büyük bir 
takdirle karşılıyoruz. 

Ülke dışındaki yurttaşlarımızın büyük oranda kalıcı olduklarını kabul ettiğimizde, bunla
rın bulundukları ülkelerin yabancılar konusundaki politikalarını iyi incelememiz gereği ortaya 
çıkmaktadır. 

»Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde bugün bu politikalar başlıca üç ana unsurdan 
oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, yeni yabancı işgücünün ülkelerine gelmesinin kesin olarak 
önlenmesidir; ikincisi, ülkede bulunan yabancıların geri dönüşe özendirilmesidir; üçüncüsü de, 
ülkede kalanların uyumlarına yardımcı olunmasıdır. 

Bu çerçeve içerisinde, 1980 yılından itibaren, Türk vatandaşlarının bu ülkelere seyahatle
rinde başlatılan tek taraflı vize uygulamaları, aile birleşmelerine getirilen kısıtlamalar, Federal 
Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'da alınan dönüşü özendirme önlemleri birbirini izle
miştir. Alınan bu olumsuz önlemlerden yurttaşlarımızı en fazla tedirgin edenler, vize ve aile 
birleşmelerine getirilen kısıtlayıcı uygulamalar olmuştur. 

Yurttaşlarımızdan vize zorunluluğunun kaldırılması konusunu, ilgili ülkelerle yaptığımız 
her düzeydeki temas ve görüşmelerde ele almaktayız. Nitekim, 20-23 Eylül 1992 tarihlerinde 
Federal Almanya'ya yaptığım ziyarette; Federal Almanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı, Al
man Sosyoldemokrat Partisinin Meclis Grubundan, Çalışma ve Sosyal Düzen Komisyonu ve 
Yabancı tşçiler Çalışma Grubu üyesi bir grup milletvekili ve Federal Hükümetin Yabancılar 
Görevlisiyle -gerek bu ziyaretim esnasında gerek ziyaret sonrası Ankara'da- yaptığım görüşme
lerde, yurttaşlarımızdan vize zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini belirttim ve bu konuda 
yardımlarını diledim. Federal Hükümet Yabancılar Görevlisinin, topluluk üyesi ülkelerde otur
ma hakkı olanlardan vize zorunluluğunun kaldırılması yönünde olumlu yaklaşım içerisinde 
olduğunu müşahade ettim. Avrupa Topluluğu üyesi ülke hükümetlerinin birçoğu, vize uygula
ması konusunda son derece ihtiyatlı bir tutum içerisindedirler. Bununla birlikte, vizenin kaldı
rılmasına ilişkin haklı talebimizden sonuç alınıncaya kadar girişimlerimizi ısrarla sürdürece
ğiz. 

Değerli milletvekilleri, Batı Avrupa'daki yurttaşlarımızın en büyük bölümü Federal Al
manya'da yaşamaktadır. Yine, Eylül ayında Federal Almanya'ya yapmış olduğum ziyaret sıra
sında görüştüğüm Federal Hükümet Yabancılar Sorumlusu Bayan Yakobsen'e, kendisinin ba
şında bulunduğu daire ile Bonn Büyükelçiliğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği gö
revlilerinden oluşacak ve düzenli aralıklarla bir araya gelerek yurttaşlarımızın sorunlarına ilişkin 
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çözüm önerileri üretecek bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdim. Bayan Yakobsen bu öne
riyi kabul etti. Böylece, Federal Almanya'da bulunan yurttaşlarımızın sorunlarına, bundan böyle, 
çalışma grubunun faaliyetleri çerçevesinde daha kısa sürede çözüm getirilmiş olacaktır. Çalış
ma grubu, bu aydan itibaren düzenli aralıklarla toplanmaya başlayacaktır. Çalışma grubunun 
çözümleyemediği sorunlar, üst düzeyde ele alınarak çözüme kavuşturulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Topluluk ülkeleri, üye ülke yurttaşlarının aile birleştirmelerinde ço
cuklar için yaş sınırını 21 olarak belirlemiş iken, bu yaş sınırı, yurttaşlarımızın da içinde bu
lunduğu diğer yabancılar için, halen Hollanda ve Belçika'da 18, Federal Almanya'da 16 olarak 
uygulanmaktadır. Oysa, Yüce Meclisimizin 4.7.1989 tarihinde onaylamış olduğu Avrupa Sos
yal Şartının 19 uncu maddesi, taraf ülke yurttaşlarının aile birleştirmelerinde çocuklar için yaş 
sınırını 21 olarak öngörmektedir. Fransa, bu maddeyi, 1.1.1991 tarihinden itibaren, bu ülkede 
ikamet eden yurttaşlarımız için uygulamaya koymuştur. 

Şarta taraf olan Federal Almanya ve Hollanda'nın da, ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız 
için söz konusu uygulamayı başlatması yönünde her düzeydeki girişimlerimiz sürdürülmekte
dir. özellikle bu çalışma grubunun en önemli konularından biri olan Avrupa Sosyal Şartının 
gereği, aile birleştirmelerindeki yaş sınırının 21'e çıkması konusunu, en kısa zamanda çözece
ğimize inanıyoruz. 

Bilindiği gibi, Avrupa Topluluğuyla ülkemiz arasında bir ortaklık anlaşması yapılmıştır. 
Bu anlaşmanın getirdiği önemli düzenlemelerden biri de, işgücünün, Türkiye ile Topluluk üye
si ülkeler arasında serbest dolaşımdır, Türkiye'nin, bu anlaşmadan doğan serbest dolaşım hak
kından vazgeçmesi söz konusu değildir. Hükümetimiz, bu hakkın takipçisi olmaya devam ede
cektir. 

Değerli milletvekilleri, ülke dışındaki yurttaşlarımızın, içinde yaşadıkları toplumlara uyum 
sağlamaları, üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konudur. Yabancının ulusal değerlerini 
ve kültürünü koruyarak içinde yaşadığı toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı içinde 
yer alması biçiminde tanımladığımız uyumun gerçekleştirilmesinde, bulunulan ülkenin dilinin 
bilinmesi ilk koşuldur. Buna dayalı, bir genel, meslekî ve akademik eğitim, güvenceli bir ika
met ve çalışma statüsü, uyumun sağlanmasında ayrıca büyük önem taşımaktadır. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan çocuklarımızın genel eğitim, meslekî eğitim, yüksekokul 
ve üniversite gibi eğitim kurumlarındaki sayıları sön yıllarda sürekli bir artış göstermektedir. 
örneğin, sadece Federal Almanya'da liseye devam eden çocuklarımızın sayısının 25 bine ve yük
seköğrenim gören gençlerimizin sayısının da 12 400'e ulaşmış olması, gelecek için umut verici
dir. Bununla birlikte, çocuklarımızın, okul öncesi, genel, meslekî ve akademik eğitimle ilgili 
olarak çok büyük sorunları bulunmaktadır. Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığımız ile Batı Avru-, 
pa'daki yurttaşlarımızın büyük kesiminin bulunduğu Federal Almanya, Fransa, Hollanda, Avus
turya ve İsviçre'nin ilgili bakanlıkları arasında kurulmuş olan Karma Eğitim Komisyonu top
lantılarında sürekli ele alınmakta, çözümleri yönünde çaba sarf edilmektedir. Son zamanlar
da, Millî Eğitim Bakanlığı, bununla ilgili yeni projeler hazırlamış bulunmaktadır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarını, bu konuda genel görüşme açılıp açılmaması 
hususunda yapılan öngörüşme sırasında ifade etmiştim; bu bakımdan, bu konuya ayrıntılı olarak 
değinmek ve vaktinizi de almak istemiyorum; ancak, önemli gördüğüm ve Almanya seyaha
timde yurttaşlarımızın önem ve ısrarla üzerinde durdukları birkaç konuya değinmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, ülke dışındaki yurttaşlarımızın, bulundukları ülkelerde seçme ve 
seçilme haklarından yararlanmaları, hem içinde yaşadıkları toplumlara uyumları hem de ken
dilerini doğrudan ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmaları bakımından önemli bir gerçektir. 

Bilindiği gibi, Maastricht Anlaşmasıyla, yakında, Topluluk üyesi ülke yurttaşları, birbir
lerinin ülkelerinde, yerel seçimlerde, oy kullanma hakkına kavuşacaklardır, örneğin iki yıldan 
beri Federal Almanya'da yaşayan bir Portekizli veya tspanyol, bu hakkı rahatça kullanabile
cek; buna karşın, otuz yılı aşkın bir süre bu/Ülkede bulunan bir Türk vatandaşı, kendisini çok 
yakından ilgilendiren böyle bir seçime katılamayacaktır(!) Hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşma
yan bu sorunu, her düzeyde muhataplarına iletiyoruz, iletmeye devam edeceğiz ve takip ediyo
ruz. 

Konu, seçme ve seçilme hakkından açılmışken, ülke dışındaki yurttaşlarımızın Türkiye'
deki seçimlere katılmaları konusuna da değinmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ya
sada yapılan bir değişiklikle, yurt dışında altı aydan fazla ikamet eden yurttaşlarımızın güm
rük kapılarında oy kullanabilmelerine olanak sağlandığını hepimiz biliyoruz. Ülke dışındaki 
yurttaşlarımız, bunun yerine, doğrudan, bulundukları ülkelerden Türkiye'de yapılan seçimlere 
katılabilmeyi istemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 67 nci ve 79 uncu maddeleri, yurttaşlarımıza seçme 
ve seçilme hakkı tanırken, seçimlerin yargı denetimi altında yapılmasını öngörmektedir. Yurt
taşlarımızın bu konudaki istemlerinin gerçekleşebilmesi için bir anayasa değişikliğinin gerekli 
olduğu sonucuna varılmaktadır. Anayasada böyle bir değişikliği bunun daha önce öngördüğü
müz genel çerçevedeki diğer değişikliklerle birlikte ele alınacağını düşünüyoruz ve bu konuda 
Yüce Meclisin bizi destekleyeceğini umuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir konu da, değerli sözcülerin değinmiş oldukları ya
bancı düşmanlığı konusudur. Batı Avrupa ülkelerinde, özellikle ekonomik durgunluk dönem
lerinde artan ve işsizliğe paralel olarak yoğunluk kazanan yabancı düşmanlığı, 1989 yılından 
bu yana, doğudan, batıya, göçün ve sığınmacı akımının da etkisiyle büyümektedir ve vatan
daşlarımızı tehdit etmektedir. Hükümet olarak bu konuya büyük önem vermekteyiz. Gerek 
ilgili ülkelerle yapılan ikili, gerek uluslararası düzeyde yapılan temas ve görüşmelerde bu sorun 
gündeme getirilmekte, çözümlenmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. 

öte yandan, dış temsilciliklerimizde de, yabancı makamlarla yapılan görüşme ve toplantı
larda, yabancı düşmanlığıyla daha etkin mücadele edilmesi, kamuoylarının yanlış bilgilendi
rilmesinin önlenmesi konuları üzerinde özenle durulmaktadır. Ayrıca, gerek yazılı ve sözlü ba
sın yoluyla yapılan açıklamalarla gerekse bilgilendirme ve aydınlatma toplantılarında, yurttaş
larımıza, ırkçı ve yabancı düşmanı kişi ve grupların tahriklerine kapılmamaları, itidalli dav
ranmaları yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Bugün burada, grupları adına konuşan değerli sözcülerin ifade ettikleri yabancı düşman
lığı konusunda, gruplar arasında ortak bir görüşle, yurttaşlarımızın çoğunun bulunduğu Al
manya'da, Alman makamlarının daha duyarlı olması konusunda alınacak bir kararı da, Hü
kümet olarak desteklediğimizi ifade etmek, bu çağrıyı desteklemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülke dışındaki yurttaşlarımız arasında, işadamı ve serbest meslek 
sahibi olarak çalışanların sayılarının da her geçen gün arttığı ve bunların son yıllarda örgüt
lenmeye büyük önem verdikleri gözlenmektedir. Yurt dışındaki işadamlarımızın örgütlenmele
rini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 
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Şimdi de, yurt dışından ülkemize kesin dönüş yapan yurttaşlarımızın yeniden uyumları 
konusunda yapılan çalışmalara değinmek istiyorum. 

Yurt dışıridan ülkemize dönüş yapan yurttaşlarımızın sosyal güvenlikleri, işyeri temin, ko
nut temini ve çocuklarının genel ve meslekî eğitimi konusunda yeterli önlemler alındığı ve bu 
önlemlerin alınmasına devam edildiğini ifade etmek istiyorum. 

İzninizle, şimdi de son zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi sunmak 
istiyorum: 

Konsolosluk işlemlerinin süratlendirilmesi: 
Ülke dışındaki yurttaşlarımızın büyük bölümünün bulunduğu Batı Avrupa ülkelerindeki 

konsolosluk temsilciliklerimizde bilgisayar sistemine geçilmiştir. Böylelikle, konsolosluk işlem
lerinde, geçmiş yıllara kıyasla büyük bir sürat sağlanmış, yurttaşlarımızın her türlü konsolos
luk işlemlerinin aynı günde sonuçlandırılması mümkün olmuştur. Ayrıca, başkonsoloslukları
mız arasında koordinasyon geliştirilerek, işlemlerde bir örneklik sağlanmıştır. Bir ülkede bir
den çok başkonsolosluk temsilciliğimizin bulunması halinde, bunların görev alanları Bakanlar 
Kurulunca saptanmakta ve bu husus o ülke makamlarına bildirilmektedir. Bu nedenle, bir baş
konsolosluğumuz görev çerçevesinde bulunan bir yurttaşımızın işlemi, kural olarak o başkon
solosluğumuzda yapılmaktadır. Bununla beraber, acil ve zarurî hallerde, pasaport ve noterlik 
işlemleri, yurttaşlarımızın başvurdukları konsolosluk temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. 

Yine, değerli sözcülerin dile getirdikleri çifte vatandaşlık konusuna sıcak bakmaktayız. 
Biz, Hükümet olarak, çifte vatandaşlık uygulamasını her konuşmamızda özendirmekteyiz. 

Bedelli askerlik konusunda, Hükümet tarafından, 21.5.1992 tarihinde bir yasa çıkarılmış; 
askerlik süresi 2 aydan 1 aya, indirilmiş, yaş sınırı 32'den 38'e yükseltilmiştir. Ayrıca, kanunî 
rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan, bulundukları ülke vatandaşlığını da 
kazanmış olan Türk vatandaşlarının, istemleri halinde, uyruğunda bulundukları diğer ülkeler
de askerlik yapmış olduklarını belgelemek koşuluyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayıl
maları, çıkarılan bu yasayla sağlanmıştır. Yurttaşlarımızın yurt dışında en çok şikâyetçi olduk
ları konular, bedelli askerlik konusunda alınan döviz ücretinin yüksekliğidir. Bu konuyu da 
Bakanlar Kurulu nezdinde tartışmaya götüreceğiz. 

Ayrıca, yurttaşlarımızın en çok şikâyetçi oldukları konuların başında, emeklilik konusu 
gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bizdeki önceki dönemde, yurt dışındaki çalışmalarımızın sosyal gü
venliklerinin sağlanması amacıyla 2147 sayılı Yasa çıkarılmıştır. Anılan yasayı yeni bir düzen
leme getirilerek yürürlükten kaldıran 3201 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin olarak yurttaş
larımızın dile getirdikleri yakınmalar ışığında yeni bir düzenlemeye gitmekteyiz. 3201 sayılı Ya
sa, yurttaşlarımızın, ancak kesin dönüşleri halinde emekliliklerine olanak sağlamaktadır. Bu, 
yanlış bir uygulamadır, buna katılmak mümkün değildir. Bu, düşünülerek, tartışılarak çıkarıl
mış bir yasa değildir; çok alelacele, âdeta döviz toplamak amacıyla çıkarılmış bir yasadır; yurt
taşlarımızın âdeta yurda dönmelerini özendirmek maksadına matuf bir yasadır; geçmiş ikti
darlar tarafından çıkarılmıştır. Bu yasayı kabul etmek mümkün değildir. O bakımdan, yurt 
dışındaki yurttaşlarımızın yurda kesin dönüşlerine bakılmaksızın emekliliklerini sağlayacak olan 
ve 3201 sayılı Yasada değişikliği öngören yasa tasarısı hazırlıklarımız bitmiştir, görüş alınmak 
üzere diğer bakanlıklara gönderilmiştir. 
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Diyeceksiniz ki, bu yasa bugüne kadar niye gecikti? Bu yasanın gecikmiş olmasının sebe
bi, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu büyük darboğaz karşısında aktuaryel den
gesinin iyi hesaplanması ve yurt dışı temsilciliklerimiz nezdinde bazı girişimlerde bulunulması
dır. Bu yasa tasarısı şu anda, görüşleri alınmak üzere bakanlıklara gönderilmiştir. Zannediyo
rum, birkaç gün içerisinde Bakanlar Kurulundan Yüce Meclise sevk edilmiş olacaktır. Bu, yurt 
dışındaki yurttaşlarımızla en çok muhatap olduğumuz sorunlarından biridir. 

Değerli milletvekilleri, bazı arkadaşlarımız, Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatının yetersiz 
olduğu konusunda beyanlarda bulundular. Bu konuda haklılıkları vardır. Bu konudaki kadro 
tenkisatı bizim zamanımızda olmamıştır. Yurt dışı teşkilatımızın 114 olan kadro sayısı, Bakan
lar Kurulunun 22.8.1991 tarihinde almış olduğu bir kararla 85'e düşürülmüştür. Bu teşkilat ika
met, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere, vatandaşlarımızın uyumlarından 
meslekî eğitimlerine, yerel makamlarla ilişkilerinden ülkemizde bağlarının korunmasına ve ke
sin dönüşlerini yapmalarına kadar çok büyük hizmet gören bir teşkilattır. Kadro tenkisatı yurt
taşlarımızın kapsam, etkinlik ve süratlerini olumsuz etkileyecek bir durumdur. Bu bakımdan, 
kadro artışlarını düşünmekteyiz, bununla ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir. 

Yine, diğer bir konu, değerli milletvekillerinden birisinin ifade etmiş olduğu prim iadesi 
konusudur. Bu, yurttaşlarımız tarafından, yurt dışında, tarafımıza çok iletilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çalışılan ülkede ödenen emeklilik sigortası primlerinden yararlanı
larak, o ülke mevzuatına göre emeklilik hakkının elde edilmesi esastır. Bununla birlikte, yurt
taşlarımızın büyük bir bölümünün bulunduğu Federal Almanya mevzuatının, bu ülkeden ke
sin dönüş yapan yurttaşlarımızdan isteyenlere emeklilik sigortası primlerinin iadesine olanak 
vermesi nedeniyle, bir kısım yurttaşımız emeklilik sigortası işçi payı primlerini geri almakta, 
dolayısıyla, kazanmış oldukları tüm sosyal güvenlik haklarını kaybetmekte; ayrıca, emeklilik 
sigortası işveren prim payı da Federal Almanya'daki ilgili kuruma kalmaktadır. Emeklilik si
gortası işçi payı primlerini geri alan yurttaşlarımıza, işveren payı sigorta primlerinin de iade 
edilmesi, Bakanlığımızın yıllardan beri, Alman makamlarla yapılan, gerek üst düzey görüşme
lerde, gerekse bakanlıklararası ortak çalışma grubu toplantılarında ısrarla üzerinde durduğu 
bir konudur. Alman makamları, prim iadesini düzenleyen mevzuatın, sadece işçi payı sigorta 
primlerinin iadesini öngördüğü, uygulamanın Alman yurttaşları için de aynı şekilde geçerli ol
duğu gerekçesiyle, işveren payı sigorta primlerinin geri verilmesine karşı çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, işçi payı ile birlikte işveren payı sigorta primlerinin iade edilmesi için bir 
yurttaşımız tarafından Federal Anayasa Mahkemesine açılan dava, mahkeme tarafından red
dedilmiş bulunmaktadır. 

Anılan ülkedeki yurttaşlarımız, prim iadelerinin yarattığı sakıncalar konusunda sürekli 
uyarılmakta, kendilerine, prim iadesi yerine kazanmış oldukları sosyal güvenlik haklarından 
yararlanmayı tercih etmeleri yolunda telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bu konuda, son 
zamanlarda, Alman makamlarınca yeni bir düzenlemeye gidildiği şeklindeki bilgileri de almak
tayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke dışındaki yurttaşlarımızın iki kültür arasında 
kalmasından kaynaklanan çeşitli sorunlarının var olduğunu biliyoruz. Bu sorunların, otuz yıl 
öncesinden bugüne kadar sürekli nitelik ve boyut değiştirmekte olduğunu da görüyoruz. Hü
kümet olarak da bunun bilincindeyiz. 
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Bazı değerli konuşmacıların ifade ettikleri gibi, ülke dışında bulunan yurttaşlarımızın ka
derleriyle başbaşa bırakılmalarının ya da sorunlarının çözümlerinin gönüllü kuruluşların insa
fına bırakılmasının söz konusu olmadığını, şimdiye kadar yapmış olduğumuz konuşmalarla 
ifade etmeye çalıştım. 

Anayasamızın, ülke dışındaki yurttaşlarımızla ilgili 62 nci maddesinde öngörülen görev
ler çerçevesinde; yurttaşlarımızın, her türlü hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek; bulun
dukları ülkenin mevzuatına göre sahip oldukları ikamet, çalışma ve sosyal güvenlik gibi çeşitli 
haklarını ve sağlanan olanakları kullanmalarına yardımcı olmak; ulusal değerlerini ve kültür
lerini koruyarak içinde yaşadıkları yabancı toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamla
rına katılmalarını, bir başka deyişle uyumlarını kolaylaştırmak; Türk Dilini ve ulusal kültürle
rini koruyarak birlik ve beraberlik içinde yaşamalarına ve ülkemizle bağlarının korunup geliş
tirilmesine yardımcı olmak; bu amaçla, eğitim, kültür ve dinî hizmet gereksinimlerini karşıla
mak, bulundukları ülkelerde güçlü ve etkin bir Türk lobisi oluşturmalarına yardımcı olmak; 
genel, meslekî ve akademik eğitimle ilgili mevcut sorunlarının çözümlenmesini ve bulundukla
rı ülkenin refahından hak ettikleri payı almalarını sağlamak; kesin dönüşlerinde, ülkemize, sosyal, 
ekonomik ve meslekî yönden yeniden uyumlarına yardımcı olmak azim ve kararında olan Hü
kümetimiz, bu konuda, devletin olanakları ölçüsünde her türlü çabayı göstermektedir ve gös
termeye de devam, edecektir. 

Yüce Meclisimizin, çok önem verdiği böyle önemli bir konuyu böyle bir genel görüşmeyle 
ele almasından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ederek; grupları adına konuşan 
değerli konuşmacılara ve siyasî parti gruplarına teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. -
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Şahısları adına, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, Birlik ve 

Barış Partisi adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, Meclisin büyük ilgisinden bahsetti. Ben, 21.10.1992 
tarihinde yaptığım gündem dışı bir konuşmayla Meclis çalışmalarını gündeme getirdim ve ma
alesef, birçok arkadaşımız tepki gösterdi; hatta Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır, benim, Mec
lis çalışmalarıyla ilgili konuşmamı bir talihsizlik olarak ifade etti. 

Mecliste konuşmam bittikten sonra konuşmamı tutanaktan çıkarttırdım; acaba heyecana 
geldim de yanlış bir şey mi ifade ettim, yanlış bir söz mü söyledim diye baktım; belki üslubum, 
heyecanım uygun olmayabilir; fakat, söylediğim sözleri, doğruluğuna inanarak söyledim. İşte, 
şu anda görüyoruz, belki vakit geç olabilir; ama* yurt dışındaki işçilerimizin problemlerine par
tilerin ilgisini burada, zapta da geçmesi için, ifade etmek istiyorum. DYP'den başlayalım; 11 
kişi... (DYP sıralarından "yoklama mı yapıyorsun?" sesleri) Evet, yoklama yapıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş... Sayın Kumaş.... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — SHP'den 4 kişi, CHP'den 2 kişi, ANAP'tan 3 kişi var, 

RP'den yok... 
BAŞKAN — Sayın Kumaş; konu üzerinde konuşsanız iyi olur; sürenizi tüketiyorsunuz; 

süreniz bitince sözünüzü keserim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sürem bittiği zaman sözümü kesin, konuşmayayım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — MÇP'den 6 kişi, bağımsız 1 arkadaşımız var. Birlik 
ve Barış Partisine mensup 2 kişiden l'i burada; yani, yüzde 50'yi temsil ediyoruz. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Senin başkanın hiç gelmiyor. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Ben önce kendimi savunuyorum. Ben, bu Meclisin, 

çalışan bir Meclis olmasını istiyorum, arzum odur. Bütün milletvekillerinin, -450'si olmayabilir-
yüzde 10'unun değil, yüzde 40 veya 50'sinin katılımıyla burada meselelerin görüşülmesini arzu 
ediyorum ve bütün arkadaşlarımız da bu konudan rahatsız oluyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemiz dışında, 14 ülkede 3 milyona yakın insanımız ya
şamaktadır. Bunun yarıya yakını işçi olarak çalışmaktadır. Bu ülkelere giden insanımız, daha 
önceleri işçi olarak gitmiş, bugün ise sadece işçi olarak değil, işçi, işveren ve aile olarak bu 
ülkelerde yaşamaktadır. -

Değerli milletvekilleri, 3 milyona yakın insanımız değişik ülkelerde bulunmaktadır. Ken
dilerine yabancı olan ve coğrafyası, dini, kültür yapısı, sosyal yapısı farklı topluluklar içinde 
bulunan bu insanlar, elbette değişik problemlerle karşılaşacaktır. Yurt dışında bulunan vatan
daşlarımızın eğitim problemleri, sosyal problemleri ve buna benzer problemleriyle ilgili konu
larda doğru dürüst ve ciddî araştırmalar yapılmamıştır. Az da olsa, yerli ve yabancı bazı araş
tırmacılar, dikkat çeken bazı konularda araştırmalar yapmışlardır. Yurt dışında bulunan va
tandaşlarımızın kurmuş olduğu dernekler tarafından bu konularda bazı öneriler ve tespitler 
yapılmış; ama, bu önerilere yeterince önem verilmemiştir. 

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın çocukların eğitim ve öğretimi oralarda yete
rince yapılmadığından, ailelerinin de yeterli eğitim ve öğretimi veremediğinden, bu çocukları
mız, daha çok bocalamakta, çarpık şahsiyetler oluşturmakta, hatta uyumsuz davranışlar gös
termektedirler. 

Bir Alman araştırmacı, bu konuyu şöyle dile getirmiştir: "Bir genç, kimliğini bulmak is
teyen bir insan olarak yönlendirilmeye, kendini yönelteceği örnek kişilere ihtiyaç duyar. Türk 
gençliği, kendi ailesine bağlılık ve aileye karşı yükümlülük ile Alman yaşıtlarına uymaya zor
lanma gibi iki durum arasında kalmakta ve kişilik bölünmektedir. Bu iki durum karşısında, 
gençlerin, gösterişli dünyaya yönelmesi, zamanlarını oyun salonlarında harcamaları veya amaçsız 
bir şekilde sokaklarda dolaşmaları ve genç kızları rahatsız etmeleri kaçınılmaz olmaktadır." 

Yine, bir Türk araştırmacı, Nevzat Yaşar Aşıkoğlu "Federal Almanya'daki Türk Çocuk
larının Temel Eğitiminde Din Eğitiminin Yeri isimli araştırmasında şu görüşlere yer vermiştir: 
"Federal Almanya gibi yabancı bi toplum ve kültür içinde yaşayan Türk çocukları, kendi dinî 

" ve kültürel değerlerinden habersiz yetişmektedir. Çocuklar, aile içinde ve aile dışında iki farklı 
din ve kültür arasında bocalamakta; bu da, çocukların kişiliklerinin oluşumunu olumsuz yön
de etkilemekte ve topluma uyum problemlerini ortaya çıkarmaktadır. 

Türk çocuklarının din eğitimi konusunda, Alman ve Türk eğitimcileri ile resmî makamlar 
arasında bazı görüş ayrılıkları vardır. Türk çocukları, okulda, içinde bulunulan çevrenin şart
ları dikkate alınarak hazırlanmış din dersi kitaplarına ve müfredat programlarına sahip değil
dir. • 

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra, Batı Almanya'da bulunan Türk vatan
daşlarının problemleri yeni boyutlar kazanmıştır. Birleşme sonucu büyüyen işsizlik, buna bağ
lı olarak iş alanlarını yabancıların işgal ettiği düşüncesi, Almanya'daki yabancı düşmanlığını 
artırmıştır? Sosyokültürel ve eğitimle ilgili sorunlar yanında işsizlik, Federal Almanya'daki 

— 87 — 



T.B.M.M. B : 21 ,. 3 .11 .1992 0 : 1 

Türk vatandaşlarını rahatsız eden en önemli sorundur. Bu nedenle, Türklerden bir kısmı Tür
kiye'ye geri dönmeyi düşünmekle beraber, özellikle ikinci ve üçüncü nesil denilen Türkler, bu 
zorluklara rağmen Federal Almanya'da daha uzun süre kalmak arzusundadırlar. Federal Al
manya'da Türk nüfusunun uzun süre bulunacağı anlaşılmaktadır, özellikle gençler geri dön
meyi düşünmektedirler. Türklerin Federal Almanya'ya gitmeleri ve bu ülkelerde kalmaları, ge
çici bir işgücü transferi ye ekonomik olay olmaktan çıkmış, sosyokültürel pek çok boyutları 
olan bir olay halini almıştır. 

Dinî amaçlı 700'ü aşkın derneğin kurulmuş olması, Türklerin şahsında, Müslümanlığın 
bu ülkede sürekli yaşanacağını göstermektedir..." 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Çözüm önerilerime geçiyorum: 
1. Yurt dışında bulunan işçilerimizin ve vatandaşlarımızın problemlerini incelemek üze

re bir araştırma kurumu kurulmalıdır. 
2. Yurt dışındaki çocuklarımızın içinde bulundukları şartları dikkate alan öğretim prog

ramı ve ders kitapları hazırlanmalı ve kitaplar, günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. 

3. Almanya'da Türk liselerinin açılması sağlanmalıdır. 
4. öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığınca buradan atanmalı; çünkü zaman zaman ma

halden atanan ve işin ehli olmayan öğretmenler yanlış eğitim ve öğretim veriyor. Yabancı ülke
lere giden öğretmenler, o ülkenin dilini (lisanını), şartlarını, sosyokültürel durumunu bilerek 
gitmelidir. Öğrenciler, öğretmenlere tercümanlık yapmaktadırlar. 

5. Türkçe, Türk kültürü ve din dersi, ihtiyarî,olarak okutulmaktadır; bu dersler, mecbu
rî ders olarak konulmalıdır. 

6. Öğretmenlere, Türkiye'yi tanıtan tarihî, dinî, kültürel ve coğrafî yörelerle ilgili video 
filmleri gönderilmelidir. , 

7. Kültür merkezleri oluşturulmalıdır. 
8. Çocuk yuvaları açılmalıdır. 
9. Ailelerin birleştirilmesi konusu halledilmelidir. 

10. Vize kolaylığı sağlanmalıdır. ' 
11. Serbest dolaşım hakkı sağlanmalıdır. 
12. İşçilerimize, bulundukları yörelerde oy kullanma hakkı verilmeli, seçme ve seçilme hakkı 

tanınmalıdır. 
13. Kaçak olarak çalışan işçilerimiz tespit edilip, bunların her türlü hakları sağlanmalı

dır; çünkü, Almanya'da, Hollanda'da ve diğer ülkelerde kaçak olarak çalışan işçilerimiz, maa
lesef o ülkeler tarafından istismar edilmektedir. Bunlar, çok düşük ücretle çalıştırılmakta, bü
yük mahrumiyetlere katlanmakta ve işçilerimiz istendiği gibi istismar edilmektedir; bu da, o 
hükümetler ve Türk Hükümeti tarafından bilinmektedir. Bunun da önüne geçilmelidir. 

Ben, bu konuyu gündeme getiren Sayın Rızâ Müftüoğlu ve arkadaşları ile bu problemin 
çözümüne katkısı olması dileğiyle yaptığım konuşmayı dinleyen arkadaşlarımın hepsine çok 
teşekkür ederim. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kumaş. 
Son söz, şahsı adına, Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz'ın. Buyurun. 
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YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek parti grupları adı
na gerekse şahısları adına konuşan ve yurt dışında çalışan işçilerin meseleleri konusunda çok 
değerli fikir serdeden konuşmacılara teşekkür ediyor, bütün konuştuklarına şahsım adına ka
tıldığımı beyan ediyor ve hepinize saygılar sunarak, sabrınızı taşırmadan birkaç kelime söyle
mek istiyorum. 

Ben, meseleyi, arkadaşların ele alışlarından başka bir boyutta ve başka bir cepheden ele 
almayı gerekli gördüğüm için söz aldım. Yurt dışında çalışan işçilerin birikimlerinin nasıl de
ğerlendirileceği hususuna maalesef hiçbir arkadaşımız değinmedi. Yurt dışında 1 milyon 300 
bin insan çalışıyor ve ayda ortalama 3 bin mark civarında para alıyorlar. Demek ki, 40 milyar 
mark civarındaki gelirin yüzde 30-50'sini tasarruf eden işçilerimizin yıllık birikimi takriben 
12 milyar mark civarındadır. Türkiye'ye yurt dışından gelen işçi dövizi miktarı ise, bunun altı
da biri, zaman zaman dörtte biri civarındadır. Demekki, işçi, birikimlerini Türkiye'de değer
lendirmek istememektedir. Bunu bir defa denemiştir. Bizim işçimiz, çok vatanseverdir, vatanı 
için yapamayacağı hiçbir fedakârlık yoktur. Ben de bir süre yurt dışında bulunduğumda bun
ların içinde yaşadım. Kendisine kim gelmişse, bizim işçimiz bir şeyler vermiştir; belediye baş
kanları gelmiştir, kapı kapı dolaşılmıştır, vermiştir; devlet istemiştir, vermiştir, muhtarlar git
miş istemişlerdir, vermiştir; cami yaptırma dernekleri gitmiş yardım toplamıştır ve bu, bir nevi 
istismar kapısı haline gelmiştir. Fakat, işçiler, bunun dışında, kendi memleketlerinde bir şey 
yapabilmek arzusuyla, özellikle 1970-1980'li yıllarda, yurt dışında çalışan işçilerin ortaklığıyla 
meydana getirilen "işçi şirketleri" adındaki bir belanın, onları da bizi de hüsrana sevk eden 
bir talihsizliğin içine düşürülmüşlerdir. Bugün Türkiye'de, yurt dışında çalışan işçilerin ortak
lığıyla kurulmaya başlamış belki 150'nin üzerindeki tesisten şu anda çalışabilir durumda olanr 
ların sayısı iki veya üçü geçmez ve bunların hepsinin kapısı kilitlenmiştir. 

O zaman, Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesinden teşvik alan her in
san, çantasını yanına almış, "Ben, Yozgat'ta şunu yapacağım, ben Çorum'da bunu yapaca
ğım, ben Hakkâri'de şunu yapacağım" demiş ve bü işçilerden belli miktarda, hem de küçüm
senmeyecek miktarda paralar toplamış; ama, buraya geldikleri zaman, toplamış oldukları pa
ralar, bu işletmelerin açılmasına yetmemiştir. Buna karşılık, devlet tekeffül ettiği ve "sizin iç 
kaynaklarınızı da biz kendi bankalarımızdan karşılayacağız" dediği halde, maalesef o zaman
ki adıyla DEStYAB, şimdiki adıyla Kalkınma Bankası yetkilileri, bu işçi şirketlerinin yanında 
olmamış ve işçinin Türkiye'de yatırım yapma ümidini ve hevesini tamamen kırmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye çok büyük bir darboğazın içindedir, Türkiye'nin bir KlT 
problemi vardır. Eğer, devlet, konuya ilk defa yaklaşırken, yurt dışında çalışan işçilerin bu bi
rikimlerini değerlendirerek, iktisadî devlet teşekküllerinin verimli çalışanlarını onlann mülki
yetine geçirmek şeklinde bir yol açabilseydi, ben inanıyorum ki, bugün şu anda Türkiye'de da
ha hâlâ 1 trilyon liralık bir özelleştirme yapan kurumun bü özelleştirme miktarı, Türkiye'nin 
üzerinde kambur olan KİT'lerin hiç değilse yarısının yükünü alabilecek bir seviyeye gelebilir
di. Bunu özendirmek lazım. 

Benim, özellikle Sayın Bakandan ve Hükümetten beklediğim bir şey var. Yurt dışında ça
lışan işçilerin özellikle birinci jenerasyonu, yani ilk gidenler, hepinizin malumu olduğu üzere, 
tarlalarından alınıp oraya götürüldüler; hiç kimsenin, özel girişimcilik veya herhangi bir yerde 
dükkân açıp da çalıştırma gibi bir tecrübesi yoktu. Bu insanlar ne yaptılar; belli bir süre birik
tirdikleri paraları Türkiye'ye getirip ya memleketlerinde bir ev aldılar veya köylerindeki dam 
halindeki evlerini çatılı hale getirdiler veya Türkiye'de çok rahatlıkla bulunabilecek bazı malları 
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hediye olarak yakınlarına getirmek için sarf ettiler. 
Konuşmacıların altını çizerek vurguladıkları bir hususa aynen katılıyorum. Artık, o in

sanlar, yarın buraya tekrar dönecek işçi konumunda değil. Biz, belki yirmi sene, bunları, her 
an Türkiye'ye gelebilecek geçici bir döviz kapısı olarak görmüştük; ama, bugün 34 bin insan, 
orada işyeri açmış vaziyette ve bunların buraya gelmek gibi bir niyetleri de yok. Hele, ikinci 
nesil, üçüncü nesil dediğimiz insanların Türkiye'ye olan bağları da, artık belli bir noktada, 
buraya gelip sıla hasretini gidermek ama bir an evvel tekrar Almanya'ya dönmek noktasında 
düğümlenmektedir. Gençler, Türkiye'ye intibak edememektedir, çok yakın tanıdıklarım var, 
bir ay burada kaldıkları zaman sıkılmakta ve bir an önce Almanya'ya tekrar dönebilmenin ça
bası içine girmektedirler. Demek ki, orada, kalıcı ve Türkiye için de fevkalade büyük hizmetler 
verebilecek bir siyasî lobi oluşturma imkânının yanında, bir ekonomik güç de vardır. Bu eko
nomik gücü Türkiye'ye kanalize edebilmek için, o insanların Türkiye'de yapacakları yatırım
larda kendilerinin gelecekte mutlaka istifade edebilecekleri bir yatırımın ortağı veya sahibi ola
cakları şeklinde itimatlarını temin etmeli ve onların bu kazançlarını Türkiye'ye aktarmanın 
yollarını aramalıyız. Bu, Türkiye'nin özellikle ekonomik meselesi için fevkalade önemli gördü
ğüm bir husustur. 

Bu konuyla ilgili daha söylenecek çok şeyler var -arkadaşlarımızın bazıları çok güzel şey
ler söylediler- ama, zamanınızı almak istemiyorum; Sayın Başkan da altı saatten beri kürsüde 
oturmaktadır. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyor, bu genel görüşmenin işçilerimize hayırlı ol
ması dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. (Alkışlar) 

Sağ olun. 
BAŞKAN—Sayın Erbaz'a teşekkür ederim. 
Yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunları konusundaki genel gö

rüşme tamamlanmıştır ve çok değerli konuşmalar olmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

27. — Siyasî parti grupları adına başkanvekillerinin ve grubu bulunmayan diğer parti mil
letvekilinin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı en etkili mücadelenin tüm ülkelerin işbirli
ği ve kararlılığına bağlı olduğuna; TBMM olarak, Batı Avrupa ülkelerinin ve tüm uluslararası 
kuruluşların, gelişen ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleye çağrılmasına ve bu hu
susların TBMM'nin görüşleri olarak Başkanlık Divanınca Türk ve Dünya kamuoyuna duyu
rulmasına ilişkin müşterek önergeleri (4/94) 

BAŞKAN— Bu arada, bu konuda Meclis kararı biçiminde bir açıklama metni önerilmiş
tir; okuyorum: 

' 'Son aylarda Almanya ve Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ve büyük bir huzursuzluk 
kaynağı haline dönüşen ırkçı ve yabancı düşmanı haraketlerden endişe duyuyoruz. Almanya'
da yaşayan işçilerimiz ve onların aileleri de son gelişmelerden tedirgin olmaktadırlar. Irkçılık 
ve yabancı düşmanlığının asıl hedefinin çoğulcu demokratik rejim olduğu, geçmişte yaşanan
lardan bellidir. O nedenle, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı en etkili mücadele, tüm ülke
lerin işbirliğine ve kararlılığına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Batı Avrupa ül
kelerini ve tüm uluslararası kuruluşları, gelişen ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla Paris Şartı 
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çerçevesinde kararlı biçimde mücadele etmeye çağırıyoruz. 

H. UIuç Gürkan Ercan Karakaş 
Ankara İstanbul 

Turhan Tayan 
Bursa 

Şevket Kazan Mustafa Dağcı 
Kocaeli Kayseri" 

Böyle bir karar almanın gereği yok; ancak, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak 
temayülüdür ve kamuoyuna ve dünyaya duyurulmuş olacaktır. Ayrıca, Başkanlık, hem bunun 
kapsamını geliştirecek ve hem de konuşmaların ve önerilerin ışığında yapılması gerekenkleri 
yapıp, ilgili ülkeler ve kamuoyu nezdinde girişimlerde bulunarak çözüme katkıda bulunacak
tır. Bunu, tutanağa geçmesi bakımından belirtiyorum. 

(8/24) esas numaralı genel görüşme önergesinin öngörüşmesini yapmak ve kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmek için, 4 Kasım 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.20 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis'te farikaya dönüştürülen kapalı cezaevine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tbnsu Çiller'in yazılı cevabı (7/232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereği aşağıdaki soruların Devlet Ba
kanlığı (Sayın Tansu Çiller) tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Bitlis İlinde 1990 yılından önce yapımı tamamlanan; kapalı cezaevinin fabrikaya dönüştü
rülmesi ANAP Hükümeti döneminde karara bağlanmıştı. Ancak Fabrikaya dönüştürülen Ce
zaevi bir türlü fabrika niteliği kazanmadı. Sadece devletin bugünkü fiyatlarla milyarlarının ya
tırıldığı bu tesisde birkaç genç kızımız boğaz tokluğuna vakit geçirmekte. 

Halbuki dış borçlara muhtaç olan bir ülkenin, böyle bir tesisinin atıl vaziyette bekletilme
sinin büyük vebali karşısında halkımızın ve devletin yararına çalıştırılması gerektiği inancın
dayım. İşsizliği hat safhada olduğu bir vilayette bu tesisin biran evvel tam kapasiteyle Fabrika
ya dönüştürülmesi ve üretime başlaması hem yöre halkına ve hem de devletin ekonomisine kat
kıda bulunması ve hem de işsizliğe çözüm getirmesi bakımından elzemdir. 

Ayrıca, Hükümetin Programına da uygun olacağı ve doğu için verilen sözlerinde yerine 
getirilmesi bakımından Fabrika sözü verilen bu cezaevinin, Yapağı İşleme Yün ye İplik Fabri
kası olarak tam kapasite ile istihdamı artırmak için gereğinin yapılması devletin itibarına yakı
şan bir anlayıştır. Bu cümleden olarak; 
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1. Bakanlığınızın bu konuda bir hazırlığı var mı, varsa bu tesis ne zaman tam anlamıyla 
fabrika olarak devreye girecektir. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 28.10.1992 

Sayı : B.02.Ö.003/002/03417 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi:a) TBMM Başkanlığının 25.6.1992 tarih ve A.01.0.GNS.-0.10.00.02-7/232-1812/9669 
sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 25.9.1992 tarih ve A.01.0.GNS.-0.10.00.02-7/232-1812/9669 sayı
lı yazısı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi (a)'da kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
.' x Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Daha önce fabrikaya dönüştürülmesi kararlaştırılan Bitlis İli, E tipi cezaevi hakkında ilgi
li kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda sağlanan aşağıdaki bilgilerin makamlarına su
nulması yararlı görülmüştür. 

Sümerbank Holding A.Ş.'nin Tarsus'ta kurulu bulunan konfeksiyon işletmelerinin kapan
masını müteakip, Sümerbank tarafından yapılan teklif 25.5.1990 tarihinde Sümerbank Hol
ding A.Ş.'nin iştiraklerinden KÖYTEKS Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda karara bağ
lanmış ve sözkonusu tesise ait makineler istihdamı artırma çerçevesinde Bitlis tli E tipi cezaevi
nin boş salonlarına yerleştirilmiştir. , 

6-7-8 Ağustos 1991 ve 17 Temmuz 1992 tarihlerinde gazetelere ilan verilmek suretiyle kira
cı bulunmaya çalışılmışsa da cezaevinin yeri, ulaşım imkânları ve diğer şartlar sebebiyle bu 
teşebbüs sonuçsuz kalmış ve makineler değerlendirilmek üzere başka yerlere nakledilmişlerdir. 

Diğer taraftan işletme sermayesi KÖYTEKS Yatırım Holding A.Ş. tarafından karşılanan 
ye Sümer Halı A.Ş. ile kâr/zarar ortaklığı şeklinde çalıştırılan Halı İşletmesi de 01.9.1992 tari
hi itibariyle 600 milyon TL. zarar etmiştir. 

- Daha önce fabrikaya dönüştürülmesi kararlaştırılan Bitlis İli, E tipi cezaevinin fabrikaya 
dönüştürülmesi şu aşamada gerçekleşememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
2. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Hakkâri-Yüksekova'da devlet terörü esti

riliyor başlıklı habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/283) (*) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. e 

Saygılarımla. 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Hakkâri'ye bağlı Yüksekova'da Devlet terörü estiriliyor. Başlıklı haberde Peşmerge kılığı

na giren güvenlik kuvvetlerinin yüzlerce dükkâna zarar verdikleri ve halkı dipçik ve coplarla 
hırpaladıkları belirtilmekte olup; 

1. Bu haber doğru mudur. Doğru ise sorumluları hakkında yasal bir işlem yapılmış mıdır? 
2. İnsan haklarından bahseden Hükümetinizin insana reva gördüğü bu tür hadiseleri nasıl 

karşılıyorsunuz? 
•(*) 1.10.1992 tarihli 10 uncu Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan (7/283)'e ek cevap 
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3. Bu tür hadiselerin tekrarlanmaması için ne gibi tedbirler alacaksınız? 
4. Bu olayda zarar gören esnafın zararlarını karşılayacak mısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 27.10.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-966-92/Asyş.Ş.ŞİKAYET (4856) 
Konu: Soru önergesi. 

ı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Bşk.lığının 19 Eylül 1992 gün ve 7/283-2096/11047 Sayılı Yazısı. 

Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde devlet terörü es-
tirildiği, Peşmerge kılığına giren güvenlik kuvvetlerinin yüzlerce dükkana zarar verdikleri ve 
halkı dipçik ve joplarla hırpaladıkları, konularını içeren ve ilgi ile gönderilen soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 30 Temmuz 1992 günü saat 01.10 sıralarında Yüksekova ilçe merkezine sızan bir grup 
PKK terör örgütü mensubu Komando Tabur Komutanlığına saldırıda bulunmuştur. Bu olay
dan sonra PKK terör örgütünün ilçe merkezindeki yerel işbirlikçileri tarafından; güvenlik güç
lerinin halkı cezalandırdığı imajını yaratarak devlet-vatandaş ilişkilerini zedelemek, halkın devlete 
olan güvenini sarsmak amacıyla Cengiz Topel caddesindeki bazı dükkanların camları kırılmış, 
halkın güvenlik güçlerince tartaklandığına dair propaganda yapılmıştır. 

2. Olayla ilgili gerekli tahkikat yaptırılmış olup, PKK terör örgüt mensupları tarafından 
tilamatlandırılmak sureti ile ilçede mevcut sempatizan ve örgüt yandaşlarına tahrip ettirilen 
dükkan sahiplerinin zararları bugüne kadar olduğu gibi bu olayda da karşılanacaktır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

3. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kartal Belediyesinin temizlik hizmetlerini 
özelleştirmesinde bazı usulsüzlük ve yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
îsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru: Kartal Belediyesinin temizlik hizmetlerini özelleştirmesinde bazı usulsüzlük ve yol
suzluklar olduğu iddia edilmektedir. 

1. Temizlik hizmetlerinin ihale edildiği Hacı Turan ve Alaaddin Taş'ın, Kaftal Belediye 
Başkanı Mehmet Ali Büklü ile ilişkileri nedir? 

2, Alaaddin Taş ve Hacı Turan'ın halihazırda dört ayrı yerden maaş aldıkları ve gelir 
temin ettikleri ifade edilmektedir. Temizlik şirketinden, Tansa'dan, Kartal Spor A.Ş.'den ve Asfalt 
fabrikasından ayrı ayrı gelir temin ettiği beyan edilen bu kişiler, hangi özelliklere sahiptir? 
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3. Kartal Belediye Meclis üyelerinin bazılarının da bu şirketlerden maaş aldıkları iddia 
edilmektedir. Hangi Belediye Meclis üyeleri, hangi şirketten ne kadar maaş almışlardır ve bun
lara yapılan toplam ödeme ne kadardır? 

4. Temizlik hizmetlerinin özelleştirme adı altında verildiği şahıslar ve şirketler ticaret oda
larına kayıtlı mıdır? 

5. Alaaddin Taş adlı kişinin Mehmet Ali Büklü'nün korumasını yaptığı söylenilmekte-
dir. Alaaddin Taş, Mehmet Ali Büklü'nün koruma görevini hangi yıllarda yapmıştır? 

6. Temizlik şirketinin şahıslardan ve apartmanlardan çöp toplama karşılığı para talep 
ettiği, para verilmediği takdirde çöpü almadığı çeşitli beyanlarla ifade edilmiştir. Kartal Bele
diyesi bu konuda niçin bir önlem almamıştır? özelleştirme adı altında vatandaşın soyulması
na niçin müsaade edilmektedir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 28.10.1992 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/1002 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.8.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/294—2122/11260 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin "Kartal Belediyesinin temizlik hizmetlerinin özel
leştirilmesinde bazı usulsüzlük ve yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesine 
cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır." 

1. Temizlik hizmetleri (Çöp toplama ve taşıma işi) Hacı Turan ve Alaattiri Taş isimli şa
hıslara değil Altaş Sanayi ve Ticaret Firmasına ihale edilmiştir. 

2. Hacı Turan ve Alaattin Taş adlı kişilerin İstanbul Belediyesinin bir kuruluşu olan Tansa 
ve Asfalt Fabrikasından maaş almaları söz konusu değildir. İstanbul Belediyesi ile ilgili olama
yan temizlik şirketi ile Kartal Spor A.Ş.*den maaş alıp almadıkları hususu da belediyeyi ilgilen
diren bir konu olmayıp, anılan kuruluşlardan ücret alıp almadıkları hususunda Bakanlığımda 
bir bilgi bulunmamaktadır. 

3. İstanbul iline bağlı Kartal, Kağıthane ve Bakırköy belediyelerinin ortaklığı ile kuru
lan Karyapsan A.Ş. şirketinde çalışan Meclis üyelerinin adları ve soyadları, görevleri ve almak
ta oldukları aylık ücretleri ile şimdiye kadar almış oldukları ücret toplamlarını gösterir liste 
ektedir. Meclis üyeleri bu şirket dışında belediyeye ait veya belediyenin ortağı bulunduğu hiç 
bir kuruluştan ücret almamaktadır. 

4. Çöp toplama ve taşıma işini üstlenen Altaş Firmasının ihale dosyası üzerine yapılan 
incelemede Ticaret odasına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. 

5. Kartal Belediyesinin göreve geldiği 26.3.1989 tarihinden itibaren Alaattin Taş isimli 
şahıs Belediyede Mehmet Ali Büklü'nün koruma görevi dahil hiç bir görevde bulunmamıştır. 

Alaattin Taş isimli şahıs ticarî işlerle uğraşmaktadır. 
6. İhaleyi üstlenen temizlik şirketinin, şahıslardan çöp toplama karşılığı para talep ettiği 

hususunda Kartal Belediyesine veya Bakanlığıma bugüne kadar bir şikayet intikal etmemiştir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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KARYAPSAN A.Ş. DE ÇALIŞAN MECLİS ÜYELERİNİN İSİMLERİ VE ALDIKLARI 
MAAŞLARI GÖSTERİR LİSTE 

Adı ve Soyadı 

Duran Buzluk 
Ömer Aladağ 
Ali Demir 
Sefer Bal 
Selim Hadım 
N. Leyla Çetin 
Eşref Ölmez 
Işıl Kibaroğlu 
Osman Kılıçaslan 

İşe Giriş 
Tarihi 

01.02.1992 
01.02.1992 
15.02.1992 
15.02.1992 
15.02.1992 
01.03.1992 . 
01.03.1992 
01.03.1992 
01.08.1992 

Görevi 

Formen 
tşçi 
Formen 
Pazarlama 
Pazarlama 
Eğitimci 
tşçi 
Mimar 
tşçi 

Aylık Ücreti 

2 500 000 TL. 
2 500 000 TL. 
3 000 000 TL. 
3 000 000 TL. 
3 000 000 TL. 
3 000 000 TL. 
3 000 000 TL. 
3 000 000 TL. 
3 000 000 TL. 

Toplam ödeme 

23 500 000 TL. 
23 500 000 TL. 
22 500 000 TL. 
22 500 000 TL. 
22 500 000 TL. 
21 000 000 TL. 
21 000 000 TL. 
21 000 000 TL. 
6 000 000 TL. 

183 500 000 TL. 

4. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, "Kürt Kültür Vakfı"nın tescil edilme
mesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı ce
vabı (7/328) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 31.8.1992 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Kurucusu bulunduğum Kürt Kültür Vakfı'nın, tescili talebiyle İstanbul 1 inci Asliye Hu
kuk Mahkemesine açtığımız davada, Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünden görüş talep et
miştir. Genel Müdürlüğün; 13.7.1992 tarih ve 61.00.00/410(34)151/2511 sayılı cevabî yazısında 
ise, Türk Medeni Kanununun 908 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ge
rekçe gösterilerek ve öz olarak "Kürt" ismiyle bir vakıf kurulamayacağı beyan edilerek Vakfı
mızın tescilinin yapılamayacağı hususunda görüş belirtilmiştir. 

Hükümetiniz göreve başlarken, Kürt Realitesi'nin kabul edildiği açıkça kamuoyuna dek
lere edilmişken ve "Türk" ismiyle onlarca Vakıf bulunurken Kürt Kültür Vakfı'nın tescil edil
memesini nasıl açıklıyorsunuz? 

Zikredilen Kanun, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yanlış yorumlanmışsa müdahale edecek 
misiniz? 

Kanunun Genel Müdürlüğünüzce doğru yorumlandığı inancında iseniz, bu Kanunun de
ğiştirilmesi hususunda Hükümetinizce başlatılmış bir çalışma var mıdır? 

. Kürt Kültür Vakfı'nın tescil edilerek, Kürtlerin de özgürce kültürlerini araştırıp geliştire
cekleri yasal bir kuruma kavuşmaları, "Kürt Realitesi"nin kabulü ışığında ve Paris Şartı gere
ğince demokratik hakları değil midir? 
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, Türkiye Cumhuriyeti, bu tür utanç verici yasal engellerden, kurtulup, uluslararası Huku
kun ve demokrasinin gereklerine ne zaman işlerlik kazandıracaktır? 

.TC. N j ' , ' 
Devlet Bakanlığı 27.10.1992 

Sayı: B.02.0.004/2.01/06693 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: a) TBMM Başkanlığının 23.9.1992 gün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/328-2194/11680 sa
yılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığı (Sayın A. Gönen) 2.10.1992 gün B.02.0.006/308 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın M. Hatip Dicle tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 
"kurucusu bulundukları Kürt Kültür Vakfı" ile ilgili yazılı soru önergesi ilgi (b) yazı ile cevap
landırılmak üzere Bakanlığıma gönderilmiştir, 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Kürt Kültür Vakfının Beyoğlu 7 nci Noterliğince düzenlenen 22.6.1992 gün ve 23221 yev
miye nolu vakıf senedinin tescili için İstanbul 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/339 
Esas sayılı dosyasında dava açılmış ve mahkemenin 29.6.1992 tarih, 1992/339 müzekkeresi ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü sorulmuştur. 

Genel Müdürlük 13.7.1992 tarih ve 61.00.00/410 (34) 151/2811 sayılı cevabî yazısında "adı 
geçen vakfın Türk Medeni Kanununun 903 sayılı Yasa ile değişik 74/2 nci maddesine giren 
vakıflardan olduğu belirtilmiş, ayrıca vakıf senedinin 8 inci maddesinde gerçek kişi vakfeden
lerden (kurucu) birisinin ölümü veya görev yapamaz hale gelmesi ya da isteği ile ayrılması du
rumunda, önceden yazılı olarak bildirdikleri ve yerlerini almalarını istedikleri iki gerçek kişi
den birinin vakıf kurucular kurulu kararı ile vakıf kurucular kuruluna vakfeden (kurucu) ola
rak seçilecekleri, vakfeden yazılı aday belgesi bırakmadığı takdirde vakıf amaçlarına hizmet 
etmiş ve çaba harcamış ya da etkin çalışmalar yapacağına inanılan gerçek kişilerin seçileceği 
belirtildiğinden, oysa kurucu hak ve sıfatının sonradan kazanılması mümkün bulunmadığın
dan, yine vakfa tahsis edilen 98 milyon TL. İık nakit paranın vakıf adına bankaya bloke edildi
ğine dair bilgi ve 152 milyon TL. İık aynı sermaye ile ilgili herhangi bir belge bulunmadığından 
vakfın kurulmasının uygun görülmediği" mahkemeye bildirilmiştir. 

Soru önergesinde iddia edildiği gibi "Kürt" ismiyle bir vakıf kurulmasına değil Vakfın 
gayesinin yukarıda anılan Kanun Maddesine aykırı bulunması sebebiyle mahkemeye olumsuz 
görüş bildirilmiştir. Söz konusu Kanun Maddesinde aynen "Kanuna ahlaka ve adaba veya mil
lî menfaatlere aykırı olan veya siyasî düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını des
teklemek gayesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez" hükmü mevcuttur. 

Bu sebeple adı geçen vakfın tescili hususunda mahkemeye olumlu görüş bildirilmesi müm
kün olmamıştır. , 

Ayrıca Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların tescili hususunda yet
kili makam Vakıflar Genel Müdürlüğü olmayıp Medeni Kanunun 74/1 inci maddesine göre 
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vakfedenin ikametgâhı Asliye Hukuk Mahkemesi tescile karar vermeye yetkili ve görevlidir. 
Tescil kararı bağımsız mahkemelerce verilmektedir. 

Türk Medenî Kanununun 903 Sayılı Yasa ile değişik 73 ve müteakip maddeleri ile ilgili 
tüzük hükümleri dikkate alınarak işlem yapılmıştır. 

5. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç 'm, Adıyaman-Gerger İlçesinde görev yapan 
bazı öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakam Koksal Tbptan'ın yazılı cevabı (7/331) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sıraladığım soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla. 8.9.1992 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Adıyaman ili, Gerger ilçesinde görev yapan Kemal Üzgün, Sefer Eray, Abdullah Ok, Yal
çın Gültekin, Mehmet Türk, Ali Yelegel, Gafur Korkmaz, Zerrener Damlapmar, Abdulhamit 
Çetin ve Faruk Aykin adlarında 10 öğretmenin yerleri kendi isteklerinin dışında değiştirilmiş
tir. Bunlardan Kemal Üzgün, Sefer Eray, Abdullah Ok, Yalçın Gültekin ve Mehmet Türk yani 
5 tanesi Eğit-Sen Sendikasının Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Ali Yelegel ise yönetim kurulu ye
dek üyesidir. Gafur Korkmaz, Zerrener Damlapmar, Abdulhamit Çetin ve Faruk Aykin Eğit-
Sen üyesidirler. 

Gerger İlçemizde bu 10 öğretmenimizin dışında bir başka tayin yoktur. Bu öğretmenlerde 
Eğit-Sen yöneticilerinden seçildiğine göre, bu ilçemizde Eğit-Sen'in yönetimi çökertilmek mi 
istenmiştir? „ , 

Bu uygulamaların Koalisyon hükümetinin sözüm ona "Demokratikleşme" politikasıyla 
çelişen bir yanı yok mudur? 

Hal böyle değilse, haklarında herhangi bir idarî ve cezaî soruşturma olmadığına göre ne
den bu öğretmenlerimiz mağdur edilmişlerdir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı - 3.11.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon , 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.1.Arş. PIn. Dai. Bşk. - 92/2197 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 23.9.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/331-2241/11906 
sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Kıhnç'ın "Adıyaman Gerger ilçesinde görev yapan 
bazı öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi"ne ilişkin soru önergesi incelenmiştir. -

Adıyaman İli Gerger ilçesinde görev yapan önergede isimleri yazılı öğretmenlerin bulun
dukları yerde millî birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyebilecek zararlı faaliyetlere yardımcı olabi-
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leceklerine ilişkin köy muhtarları ve yakın çevrelerden edinilen bilgilere dayalı olarak Kayma
kamlıkça bu öğretmenlerin hareketlerinin rahatlıkla izlenebilmesi ve olabilecek olayların önle
nebilmesi amacıyla görev yerlerinin değiştirilmesi önerisinde bulunulduğu, bu durumu değer
lendiren ti Valiliğince 5442 sayılı Kanunun 8/c maddesi gereğince bir önlem olarak il içinde 
görev yerlerinin değiştirildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

6. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Şırnak'ta incelemelerde bulunan milletvekille
rine suikast planlandığına dair haberlere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın sağlanmasını arz ederim. 7.8.1992 

Orhan Doğan 
. Şırnak 

Şırnak'ta meydana gelen olayları incelemek üzere bölgede bulunan milletvekilleri Mah
mut Alınak, Orhan Doğan, Selim Sadak, Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Naif Güneş 
ve Zübeyr Aydar'dan oluşan heyete, Şırnak Tugay K. Tuğgeneral Mete Sayar tarafından "suikast" 
planlandığı basında yer alan haberleri arasındadır. 

1. Haber doğru mudur? 
2. Değil ise ... Telsiz konuşmalarını içeren kaset ve çözümü nasıl izah edilebilir? 
3. Böylesine vahim bir iddia karşısında Sayın Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapıl

mış mıdır? 
4. Adı, Şırnak olaylarını provake etmek de dahil, çeşitli kontrgerilla olayına karışan ve 

Şırnak halkına "Demokrasi düşmanı" olarak tanımlanan Sayın Sayar'ın görevden alınması 
düşünülmekte midir? 

5. Sözde dokunulmazlıkları olan milletvekillerinin can güvenlikleri sağlanamazken, sa
de vatandaşın can güvenliği nasıl sağlanacaktır? 

6. Hükümetin "Şevkatle kucaklama", "şeffaflık" ve "Kürt realitesini tanıyoruz" söy
lemlerinden oluşan politikalarına "milletvekillerinin suikastle öldürülmesi ya da ortadan 
kaldırılması" da dahil midir? 

T.G. 
İçişleri Bakanlığı 27.10.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-880-92/Asyş. Ş. ŞİKAYET(4618) 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Bşk.Iığının 23 Eylül 1992 gün ve 7/332-2242/11916 Sayılı Yazısı. 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Şırnak'ta incelemelerde bulunan milletvekillerine su

ikast planlandığına dair haberi içeren soru önergesi incelenmiştir. 

— 98 — 



TMMM. B : 21 3 . 11 . 1992 O : 1 

Güvenlik kuvvetlerinin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk sınırları dahilince hareket 
ettikleri, iddia edilen hususların asılsız olduğunun anlaşıldığını arz ederim. 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

7. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Ardahan'ın Göle İlçesinde 7 Eylül 1992 
tarihinde öldürülen bir grup militanla ilgili haberlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet 
Sezgin'in'yazılı cevabı (7/337) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Hatip Dicle 

Diyarbakır 

7 Eylül 1992 tarihinde Ardahan ili Göle ilçesinde öldürülen 18 PKK militanının, cesetleri
nin çıplak bir vaziyette belediyeye ait bir çöp arabasına doldurularak ilçede teşhir edilip, ardın
dan açılan bir çukura topluca gömülmesi olayı 13 ve 14 Eylül 1992 tarihli özgür Gündem Ga
zetesinin manşet haberidir. 

Halkımızın tüm dinî, insanî, ahlakî ve hukukî değerlerini ayaklar altına alan ve insanlık 
onurunu rencide eden bu iddialar hakkında, Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

Toplu mezar olduğu iddia edilen yer, basın ve yetkililer huzurunda açılmak suretiyle, ger
çek ortaya çıkarılacak mıdır? 

Bu Nazi vahşetini andıran olayın sorumluları hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir so
ruşturma var mıdır? 

Bakanlığınız, sözkonusu haberin doğru olmadığı görüşünde ise ve resmî açıklamada da 
öldürüldükleri duyurulan 18 PKK militanının cenazeleri Islamî inançlar doğrultusunda yıka
nıp gömülmüşse; tanıklık edecek din adamının ismi ile militanların mezarlarının yeri ve kim
likleri konusunda Bakanlığınızın tespitleri nedir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 27.10.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-879-92/Asyş.Ş.ŞİKAYET(4617) 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Bşk.lığının 23 Eylül 1992 gün ve 7/337-2279/12104 Sayılı Yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin ilgi ekinde gönderilen 7/337 sayılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

1. Ardahan-Göle ilçesi kırsal kesiminde, güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensup
ları arasında 5 Eylül 1992 günü çıkan çatışmada (17) terörist ölü, (2) terörist ise sağ olarak 
silahları ile birlikte ele geçirilmiştir. > 
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2. Operasyonun ormanlık alanda, güç şartlarda ve uzun sürmesi sonucu ölen teröristle
rin cesetleri çatışma bittikten sonra 6 Eylül 1992 günü saat 19.00 sıralarında Göle ilçesine geti
rilebilmiş, bu saatte havanın kararmış olması nedeniyle teşhis ve otopsi işlemleri 7 Eylül 1992 
günü yaptırılabilmiştir. 

3. Cesetlerin üzerindeki elbiseleri otopsi sırasında çıkarılmış, otopsiden sonra teşhir için 
değil, teşhis amacıyla isteyen kişilere gösterilmiştir. 

4. ölü muayene ve otopsi işlemleri yaptırılarak, Göle C. Başsavcılığınca gömülmek üze
re Göle Belediyesine teslim edilen cesetler, olaydan 1.5 gün sonra İlçe Merkezine getirilebilmesi 
ve havanın sıcaklığından dolayı kokuşmuş olmaları, içlerinden (6)'sının sünnetsiz oluşu, ya
kınlarının çıkmayışı ve dinî merasimi icra edecek imam bulunmayışı, ayrıca umumî hıfzısıhha 
kuralları uyarınca derhal toprağa verilmeleri gerektiğinden dinî merasim yapılmamış, her biri 
için müstakil mezar acıtmayarak; yeterli uzunlukta açılan tek bir mezarda toprağa verilmişler
dir. 

5. İlçe Belediyesinin ayrı bir cenaze arabasının bulunmayışı ve ölü sayısının çokluğu ne
deniyle cesetleri, Belediyeye ait traktör haricindeki tek araç olan kamyonla taşınmış ve Şeref 
köyündeki mezarlığa defnedilmiştir. 

6. ölen teröristleri halktan teşhis eden çıkmamış, sağ olarak ele geçirilen teröristlerin 
beyanları ve kısmen de üzerlerinden çıkan belgelere göre (5)'inin asıl kimliği diğerlerinin kod 
isimleri belirlenmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

tsmet Sezgin 
• İçişleri Bakanı 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı GöbelKöyü İlko
kuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/352) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

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

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya tli Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel Köyü İlkokulu için kullanılamaz raporu verilmiş, 
1. 1982'de yapılan ve bugün yıkılmak Üzere olan bu inşaatın kontrolü ve kafi kabulü 

nasıl yapılmıştır? 
2. 105 talebisi bulunan bu köye acilen prefabrik bir okul binası düşünüyor musunuz? 

.TC. ' 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Araş.Pln.Dai.Bşk.-92/2199 
Konu: Soru önergesi 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 25.9.1992 tarih ve Kan.Kar. Dai. Bşk. 
7/352-2325/12254 sayılı yazısı. 

— 100 — 



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1992 O : 1 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Tavşanlı'ya bağlı Göbel Köyü İlkokuluna 
ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Kütahya ili Tavşanlı ilçesinin Göbel Köyünde, 2 derslikli ilkokul binasının inşaatı emanet 
komisyonu tarafından 1977 yılından ihale edilmiştir. 

Üç ayrı taşeron tarafından yapılan okul binasının kabulü; 6.12.1979 tarihinde emanet ko
misyonunca yapılmıştır. 

Binanın yapımı sırasında sıva bitiminden sonra çatlakların oluştuğu ve teknik elemanlar 
tarafından 25.9.1978 tarihinde düzenlenen raporda, bu çatlakların tehlike arz etmediği ancak 
binanın kontrol altında tutulmasının gerektiği belirtilmiştir. 

1987 yılında binaya beton direk takviyesi yapılmıştır. Teknik elemanlarca 13.8.1992 tari
hinde yapılan inceleme sonucunda, binanın eğitim-öğretimde kullanılmasının sakıncalı oldu
ğu belirtilmiş ve bina boşaltılarak öğrenciler aynı yerdeki ikinci okul binasına taşınmışlardır. 

Göbel Köyü halkınca yapımına başlanan 5 derslikli okul binası 1993 yılı yatırım progra
mına alınarak tamamlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tstanbul-Kadıköy 
İlçesi Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Koksal Top
tan'm yazılı cevabı (7/358) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

tstanbul-Kadıköy Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezinin Baştabiplik görevini 
yürüten ilgili, tstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olup kendisi biyor 
logtur. 

Baştabiplik yapan bir kişinin Genel hükümlere göre tıp doktoru kökenli olması gerekmek
tedir. 

Bu nedenle sorularım: 
1. Sizce bu doğru mudur? Doğru değilse bu konudaki görüşleriniz nedir? 
2. Bahsi geçen baştabipliğe tıp doktoru kökenli birisini atamayı düşünüyor musunuz? 

Ne zaman? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-92/2202 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanliğı Genel Sekreterliğinin 28.9.1992 tarih ve Kan.Kar. Dai. Bşk. 
7/358-2357/12385 sayılı yazısı. . 
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Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun "istanbul Kadıköy Millî Eğitim Bakanlığı 
Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibine" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi Kâmil Çetin 
Oraler görevinden alınmış ve yerine tıp doktoru kökenli bir baştabip atanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 

10. — Ordu Milletvekili Nabi Poyraz'ın, tstanbul-Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Mü
dürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/360) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Soru: Halen Istanbul-Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Müdürü olan Aykan Köseoğlu'-
nun aynı zamanda eski ve millî hakem olduğu bilinmektedir. Bu kişinin Diyarbakır-Bolu maçı 
öncesi rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ve mahkeme kararıyla hakemlikten atıldığı bilinmek
tedir. Ancak, bu kişinin halen Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesinde Okul Müdürlüğü yaptığı 
belirlenmiştir. 

1. Hakemlikte bir kamu görevi olduğuna göre bu kişi nasıl müdür yapılmıştır? 
2. Bu kişinin Müdür yapılmasıyla ilgili olarak DYP parti teşkilatından kimlerin baskısı 

olmuştur? 
TC. 

Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1992 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: 022.1.Arş. Pln. Dai. Bşk.-92/2201 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 28.9.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/360-2359/12387 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın Nabi Poyraz'ın "İstanbul-Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Mü
dürüne İlişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. İstanbul Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Aykan Köseoğlu'nun, Diyarbakır-
Bolu maçı öncesi rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ve mahkeme kararıyla hakemlikten atıldı
ğı hususlarında bugüne kadar Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve belge intikal etmemiştir. 

2. Aykan Köseoğlu, geçmiş hizmetlerindeki başarı durumu dikkate alınarak 1986 yılın- • 
da Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne atanmıştır. 

3. Adı geçen müdürlük görevine atandığında Anavatan Partisi iktidardaydı. Bu nedenle 
yönetim görevine atanmada DYP örgütünden birilerinin baskısı söz konusu olmaması gerekir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

H Millî Eğitim Bakanı 
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11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Antalya-Kale ilçesi Adliyesinin personel ek
sikliklerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfî Oktay'ın yazılı cevabı (7/371) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygıyla arz ederim. 28.9.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Antalya iline bağlı, sera zamanı 40 000 nüfusa ulaşan Kale (Demre) ilçesi Adliyesinde, 
eksik hâkim ve Savcı kadrosu, Seçim Kâtibi, tcra Müdürü ve Mahkeme kâtibi atamaları ne 
zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 8.10.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/371-2411/12604 sayılı yazıları; 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından verilip, tarafımdan yazılı olarak cevaplandı

rılması istemiyle Başkanlığınıza verilen ve Başkanlığınızca tarafımca cevaplandırılması bildiri
len soru önergesine ilişkin cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Seyfi Oktay 

Adalet Bakanı 

Sayın Ahmet Derin Kütahya Milletvekili 

Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veri
len yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Anılan yazılı soru önergesinde; Antalya tüne bağlı Kale İlçesi Adliyesinde noksan Hâkim 
ve Savcı kadrosu ile diğer personelin atamalarının ne zaman yapılacağı sorulmaktadır. 

Antalya İli Kale İlçesinde Adliye Teşkilatı 15.6.1992 tarihinde faaliyete geçmiş olup, Adli
ye hizmetleri 1 Cumhuriyet Savcısı, 1 Hâkim, 1 Yazı İşleri Müdürü, 2 Zabıt Kâtibi, 1 Mübaşir 
ve 1 Hizmetli ile yürütülmekte iken 16.10.1992 tarihinde de 1 tcra Müdürü ataması yapılmıştır. 

Kale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 22.10.1992 gün ve 1992/768 sayılı yazıda; Cum
huriyet Savcılığının hazırlık evrakının esası 305, Mahkemelerin esası ise Asliye Hukuk Mahke
mesinin 201, Asliye Ceza Mahkemesinin 79, Sulh Hukuk Mahkemesinin 60, Sulh Ceza Mah
kemesinin 28, Kadastro Mahkemesinin ise 36 dosyası olduğu bildirilmiş olup, Hâkimler ye Sav
cılar Yüksek Kurulunun 14.9.1981 gün ve 125 sayılı tike Kararı ile bir yıl içerisinde her mahke
menin türüne ve özelliğine göre bakabileceği normal dava sayısının asgarî ve azamî hadlerinin 
saptanması yapılmış, buna göre Ağır Ceza Mahkemeleri dışında 1 500 hazırlık evrakına kadar, 
işlerin 1 Cumhuriyet Savcısı ile, Mahkemelerde ise; Asliye Ceza Mahkemesinde 700-800, Sulh 
Ceza Mahkemesinde 1 000-1 200, Asliye Hukuk Mahkemesinde 750-800, Sulh Hukuk Mahke
mesinde 1 000-1 200, Kadastro Mahkemesinde 600-700 işe birer Hâkim tarafından bakılması 
gerektiği belirlenmiştir. 

Bu itibarla; Kale İlçesinin iş durumu incelendiğinde Cumhuriyet Savcılığının hazırlık ev
rakının toplamı 305 dosya, mahkemelerin ise toplam iş sayısının 404 dosya olduğu anlaşıldı-

v . — 103 — -



T.B.M.M. B : 21 3 . 11 . 1992 O : 1 

ğından, anılan tike Kararı uyarınca Hâkim, Savcı ve diğer personel sayısının iş durumu nazara 
alındığında yeterli olduğu ancak, önümüzdeki yıllarda ilçenin iş durumunun artması halinde 
personel takviyesi cihetine gidileceğini, 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakam 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, memurlar ile işçiler arasındaki ücret 
farklılıklarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/375) 

Türkiye Büyük ̂ Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Bazı basın organlarında memurlarla işçiler arasında büyük farklılıklar gösteren ücretler 
hakkında "Gelde isyan etme" başlığı ile haberler yer almakta ücretli ile maaşlı arasında uçu
rum olduğu belirtilmektedir. Çalışan her kesim enflasyonun altında ezdirilmemeli ve geçim stan
dartlarına uygun yaşar hale getirilmelidir. Arada uçurum oluşu kesimler arasında hiçte iyi ol
mayan çatışmaları da yanında getirmektedir. 

Bu hususta; 
1. Yeni bir düzenleme getirmeyi düşünüyor musunuz? 
2. Çalışanlar arasındaki farklılıklar dengeleri bozacağından maaşlılara da ücretliler se

viyesinde bir imkân sağlanacak mıdır? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 27.10.1992 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: 111813-390 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 8.10.1992 tarih ve 
7/375-2437/12668 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere tarafıma yöneltilen memurlar ile işçiler arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin soru öner
gesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Hükümet programında, kamu personelinin istihdam şekillerini, işe alınmalarını, hizmeti-
çi eğitimlerini, yükselmelerini, hak, ödev, yetki ve sorumluluklarını, aylık ve diğer özlük hak
larını, sosyal güvenliğini sağlayan emeklilik rejimini de kapsayacak çağdaş bir personel refor
munun gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu esaslar doğrultusunda, memleketin ekonomik ge
lişmesi, genel geçim şartlan ve devletin malî imkânları gözönünde bulundurularak devlet me-~ 
murları ve diğer kamu görevlilerinin durumlarının iyileştirilmesi için personel reformu çalış
maları başlatılmış olup, halen çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. \ 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckillcri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ermenistan İle İlişkilerde Millî Menfaatlere Zarar Verici 

Bir Politika İzleyerek Türkiye'nin Dış İtibarını Sarstığı İddiasıyla Başbakan Süleyman Demirci 
Hükümeti Hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru 

Açılmasına İlişkin Önergesine Verilen Oyların Sonucu 

Kabul edilmemiştir. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Mükerrer Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
309 

85 
222 

141 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran inan 

BOLU 
Avni Akyol 

(Kabul Edenler) 

Abbas Inceayan 

BURSA 
Hüsamettin örüç 

ÇANÎURI 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN . 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 

Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ali Oğuz 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 

İZMİR 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
ökkeş Şendiller 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KASTAMONU 
Refik Arslan 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
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Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
MANİSA 
Faruk Saydam 

MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 

SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 

TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

VAN " ' . " • . . . ; 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AKSARAY 
Halil Demir 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 

(Reddedenler) 

Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyit Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Samit Sözat 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
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Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler , 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 

İsmail Köse 
Oktay öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekiri Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 

Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Münif tslâmoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğl 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
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KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer ilhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hoçaoğlu (Bşk. V.) 
Timurçin Savaş 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Mi kail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
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TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 
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ANTALYA 
Deniz Baykal 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoglu 

AYDIN 
Ali Rıza Gönül 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 

BURSA 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (İ.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZURUM 
Rıza Müftüoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 

Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tiınca Toskay 
Şadan Tuzcu 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) Mehmet Bahattin Yücel 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara (İ.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergün özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Fuat Çay 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaedden Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İlhan Kaya 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 

KARS 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 

KmiKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

KmKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
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MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

.MANİSA 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 

RİZE 
Mustafa Parlak 

SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp (İz.) 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 

(Geçersiz Oylar) 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

İSTANBUL 
Bedrettin Dalan 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

21 İNCİ BİRLEŞİM 3 . 11 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergeleri (11/10, 11/11) 
2. — Meclis Araştırması önergesi (10/72) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt 
dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek 
ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi üzerine Genel Kurulun 20.10.1992 tarihli 17 nci Birleşiminde 
açılması kabul edilen genci görüşme (8/23) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

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

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

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

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

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



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ _ 

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

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. _ Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
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) 

14. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

15. — 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) 

16. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey- > 
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve.103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 
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22. — 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 açılmasına ilişkili önergesi (10/32) 

23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğıün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103, üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

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

26. — Ankara Milletvekili t. 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 açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının; ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/11) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

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

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların £kono-
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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33. -T- Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

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

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ye alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

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

37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği 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) 

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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43."— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

44. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

47. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı- ; 

zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

48. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısı
nın açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal 
olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/55) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

50. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde 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) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur ilçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 
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53. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

54. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak 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 iliş
kin önergesi (10/60) 

55. _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

57. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

58. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

60. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

61. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla-
rındaişlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 
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62. — istanbul Milletvekili Tunca Töskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

63.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

64. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

65. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

66. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

67. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir 
bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

*2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakındın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddia
sına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

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

*5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada önce
likli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/85) 

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

*7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

*9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

*10. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenineilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

13. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

14. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve ta
pu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (Ç/129) 

*15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

16. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı ma
halleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/132) 

17. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin . 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) / 

_ ; :—• : | _ 9 

( &) İctüzüfün 97 nci maddesi uvartnta pSrüsmesi bir defa ertelenmiştir. 
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18. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

19. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*20. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik' Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

26.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) , 

*27. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/153) 

28. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip veril
meyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

*29. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, Ara
lık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) ' 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri 
il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanma
sının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 
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32. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

33. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜG-
SAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

34. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

*35. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikİci'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*36. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

37. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün 
bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve 
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

*40. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınma
ları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

41. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

42. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*43. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/183) -

*44. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden 
Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/185) 

45. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 198.8-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

46. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı 
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/189) 
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*48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) . 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

*50. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden 
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/197) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

53. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve 
Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

54. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

57. — İstanbul Milletvekili İsmail Sahcak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) , 

58. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) / 

59. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

*60. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhontun, SAMKA KARTON SANAYÎ1 hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) , 

65. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

67. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*68. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

71. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiş
tirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve 
meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

75. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

76. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) 

77. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 
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78. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ÎIi Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

79. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

80. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*81.— Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

82. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

83. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

84. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

85. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

86. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

87. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

88. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

89. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri'- Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyİşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/242) 

90. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

91. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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92. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

93. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

94. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

95. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

100. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ye alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili ükkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldı
ğı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/256) 

102. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

103. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

104. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprü-
üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin neden
lerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

106. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2Ö1) 
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107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi in
diriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/262) 

108. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

109. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) ' 

110. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

111. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından 
birinin, yabancı basın yayınorganlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266) 

112. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçak
çı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) 

113. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

114. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

115. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve KöyişleriBakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

116. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - Ikizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

117. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

118. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

, 119. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

120. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskohirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

121. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

16 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

122. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) . , 

123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından . 
sözlü soru önergesi (6/277) 

124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

125. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

126. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

127. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) .. • 

129. — 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) 

130. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

131. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ierin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

133. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

134. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen İşçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

1Ş5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

— 0 -
21 İNCİ BİRLEŞİM 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

136. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

137. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

138. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

139. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

140. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

141. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

142. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

143. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

144. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

145. _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

146. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarina ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 
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150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

154. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

155. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

156. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

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

158. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

159. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

160. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
Ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

161. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

162. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

163.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline 
dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/319) 

164. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 
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165. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

166. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

167. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi tmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

168.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında 
bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/324) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

170. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

173. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

174. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

175. •—. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

176. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

177. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tu
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

178. —• Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 
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179. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

180. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

181. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/341) 

182. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

183. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

184. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

185. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

189.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

190. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta" Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

191. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

192. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu-
»oslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

193. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

.194. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

195. — Diyarbakır,Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
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196. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

197. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Yunanistan'ın Karadeniz Eko- ' 
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

198. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/358) 

199. -—İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

200. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

202. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

203. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

204.—Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

205; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

209. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

210. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
\ bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/370) . _" 
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211. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

212. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

213. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

214. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

216. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

217. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

218.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

219. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

221. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

222. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

223. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta Hine yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

224. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

225. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 
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226. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta tüne yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

227. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

228. —Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

229. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

230. — Ordu Mijletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

231. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

232. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

233. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

234. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

235. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'm, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

236. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

237. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

238. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

239. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

240. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

241. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

242. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

243. —- Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 
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244. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

245. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

246. — Sivas Milletvekili Ahmet Ankan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

247. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

248. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/408) 

249. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

250. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

251. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

252. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

253. —içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

254. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

255. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

256. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

257. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın^ personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

258. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

259. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

260. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 
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261. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

262. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

264. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı-kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

265. — İstanbul Milletvekili Melike; Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 2p Eylül 1992 
tarihleri-arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

266. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi-
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

267. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

268. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

269. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

270. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

271. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

272. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

273. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İmam - Hatip okullarına ve yük
seköğretim için yurt dışına giden öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/435) 

274. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

275. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kop Dağında bulunan Krom madeni 
hakkında ne düşünüldüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/437) 

276. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 
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277. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

278. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

279. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

280. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın.-Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) , 

281. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

282. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

283. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

284. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

285. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü-soru önergesi (6/447) 

286. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

287. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan ' 'Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

288. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

289. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

290. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bözkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

291. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 
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292. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

293. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, birtiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Sağlık.Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/455) 

294. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
/ 295. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 
296. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 

alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 
297. — Aydın Milletvekili Yüksel "Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü

rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
298. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada

let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 
299. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 
300. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi

to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 
301. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 
302. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il

ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 
303. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle

rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
304. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba

yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
305. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSANîa Devlet desteği yapılıp ya

pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) , 
306. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa

vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 
307. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-

ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
308. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç

lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
309. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 
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310. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

311. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

312. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Adnan Menderes Üniversitesi rek
tör ve idarecilerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) 

313. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

314. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sânayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

315. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

316. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) » 

317. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

318. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

319. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

320. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

321. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

322. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin lojman ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 

323. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

324. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

325. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — ödünç Para Verme tşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

X 8. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

9. — tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tari
hi : 30.6.1992) 

10. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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XII.'— İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna tlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına tlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14.— Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine tlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

19. — Adana Milletvekili Halit Dağh'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

20. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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21. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müfttt-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğluf-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile izmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası've Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

24. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) .-> 

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

26. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurfun 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarım1 İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 27. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — 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 raporları (1/280) (S. 
Sayısı.: 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

30. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 34. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

36. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

37. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

38. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağîtma tarihi : 24.4.1992) 
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41. — Manisa Milletvekili Tevfik Öiker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basrı Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

42. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8,5.1992) 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlü'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) . 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlemeye Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

34 



7 
l(ANÜN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Da&tma tarihi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

56. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 61. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 Üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

71. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

72. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 
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X 73. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

75. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. i— Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı ; 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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84. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

85. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 86. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 87. — Avrupa Konseyi imtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 89. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 

90. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 .Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi { 
1.10.1992) 

91. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

93. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

94. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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95. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

96. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

97. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

99. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

100. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Içşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 




