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araştırması önergesinin görüşülmesinden sonra yapılmak üzere ertelenmesine iliş
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 310,331 
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Gerçekleri T.B.M.M. ve Kamuoyundan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Sü
leyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İliş
kin Önergesi (11/14) 310:325, 

331:370, 
397:402 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara 
Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Mü
dahalede İncirlik Üssünün Kullanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Ha
reket Ettikleri iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri 
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/15) 311:325, 

331:370, 
397*402 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletveki
li Oğuzhan Asiltürk'ün, T.B.M.M. Kararma Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Men
sup Uçakların Irak'ı Bombalamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar 
Verdikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri 
Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/16) 311:325, 

331:370, 
397:402 
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4. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Fonu'na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/596) • 382:385 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul Anadolu Yakasın
da Aktaş Elektrik ve Rumeli Yakasındaki TEK'in elektrik faturalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'run yazılı cevabı 
(7/640) 385:387 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Be
lediyesine işçi olarak alınan kişilerin daha sonra kadroya geçirilerek değişik ba
kanlıklara naklen atandığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sez
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leşmelerin neticelenmemesinden dolayı mağdur olan işçilere ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/659) 389:390 

8. — Mardin Milletvekili Ali Yigit'in, Mardin ili Kız ilçesi Hakverdi Köyü 
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9. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, 14.11.1992 günü Erzurum'
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olarak ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı ismet Sezgin'in 
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ce açılan bir ihale ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve içişleri 
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ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/699) 395:396 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak iki oturum yaptı. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kuru
cusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve O'nun laiklik ilkesine yapılan saldırılara ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun; 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, milletvekillerinden oluşan bir heyetle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde yaptıkları temaslara ve Kıbrıs konusunda izlenmesi gereken politikalara 
ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu; 

Cevaplar verdiler. 
Sımak Milletvekili Selim Sadak da, Şırnak tli Güçlükonak ilçesi ve köylerine temel gıda 

maddeleri ambargosu uygulandığına; bölgeye giden milletvekilleri ve gözaltına alınan bazı ki
şilerin maruz kaldıkları kanunsuz uygulamalara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bulunan öğret
menlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çözümü için alınma
sı gerekli önlemleri tespit etmek (10/88), 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanveküi ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'-
ün, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak, önlenmesi için alınması gerekli tedbirleri belirlemek 
(10/89), 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du, önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

(10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 2.2.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

(10/14) Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 1.2.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresinin oylanmasında 
karar yetersayısı bulunmadığından; ' . -

2 Şubat 1993 Salı günü saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşime 17.40'ta son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Kâtip Üye 

e 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 

— 300 — 



T.B.M.M. . B : 62 2 . 2 . 1 9 9 3 0 : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
2.2.1993 Salı 

Tasan 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanun

larında .Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı (1/502) (Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1993) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 26 

ncı Maddesinin (b) Bendinin 1 Numaralı Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/596) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1993) 

2. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/597) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.1.1993) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 23 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tek
lifi (2/598) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1993) 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1991 Yılı Faaliyetleri, 

Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporlarının Sunulduğuna ilişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/807) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1993) 

Raporlar 
1. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) (GÜNDEME) 
') 2. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet 

ve içişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) (GÜNDEME) 
3. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla Erzu

rum Milletvekili ismail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1: — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde Tuzak" başlığı 

ile yeralan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.1.1993) 

2. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çözmek için 
yapılan çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.1.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1993) 
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Yazılı Soru önergeleri 
1. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Yalçın Küçük'ün gözaltına alınarak, topladığı 

belge ve kasetlerin rızası olmadan TRT'de yayınlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/802) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1993) 

2. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait otoların İs
tanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/803) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, mezarlıkların bakımı - korunma ve personel 
açısından yetersiz olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/804) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1993) 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis'de.yapılacak olan afet konutlarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.1993) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı kamu bankalarının kiraladığı veya 
satın aldığı gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/806) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.1.1993) 

6. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt İli Eruh İlçesine bağlı Dikboğaz ve Bozatlı 
köyünden bazı vatandaşların gözaltına alınarak işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/807) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1992) 

7. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, bazı gazete ve dergilerin dağıtım ve satışlarının 
engellendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/808) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.1.1993) 

8. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt İline bağlı yerleşim birimlerinde temel gıda 
ambargosu uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/809) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.1.1993) 

9. —• Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi Sağkol Köyünde gü
venlik güçlerince yapılan aramalarda vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/810) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1993) 

10. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, düşünce suçu nedeniyle İşçi Partisi Genel 
Başkanına ağır hapis cezası verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/811) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) 

11. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Batman - Sason İlçesine bağlı Karameşe 
Köyünde güvenlik güçlerince köyde bulunan bazı evlerin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/812) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1993) 

12. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Yatağan Termik Santrali'ne ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/813) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1993) 

1 Meclis Araştırması önergesi 
1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Refah Partisi Grup 
Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve
kili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meç
hul siyasal cinayetler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1993) 

; @ , ; _ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda 

hazır bulunan değerli üyelerin, işaretle ve sesle burada olduklarını ifade buyurmalarını rica 
ediyorum. 

(Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
Değerli milletvekilleri, bugün gündemimiz epeyce yüklü bulunmaktadır. Bu sebeple, gün

dem dışı söz talebinde bulunan değerli arkadaşlarımın bu taleplerini yerine getirememiş olma
nın üzüntüsü içerisindeyim; beni anlayacaklarını zannediyorum. 

Bunun ardından bir ricam daha olacak; her hatip arkadaşım, süresine riayet edebilirse, 
bugünkü gündemimizi bitirme imkânını elde etmiş olabileceğiz. 

Teşekkür ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Çevre eski Bakam Ali Talip özdemir hakkında Çevre Bakanlığı müfettişlerince ha

zırlanan dosyaya dair Başbakanlık tezkeresinin milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açıl
masının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/808) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığının Genel Kurula sunuşları vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1989, 1990, 1991 yılları hesapları hakkında, Çevre Ba

kanlığı müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 15.10.1992 gün 
ve 1992/3-1 sayılı soruşturma raporu, Çevre eski Bakanı Ali Talip özdemir'i de ilgilendirdiğin
den Başbakanlığın 21 Ocak 1993 tarihli 06-00049 sayılı yazılarına ekli olarak Anayasanın 100 
üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, söz konusu dos
ya ile ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunma-
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dığından, yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dos-" 
yanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan son
ra Başkanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Yasin Hatiboğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan V. 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : ' " . . ' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1989-1990-1991 yılları hesaplan hakkında, Çevre Ba

kanlığı müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 15.10.1992 gün 
ve 1992/3-1 sayılı soruşturma raporu ve bu rapora ilişkin olarak Başbakanlık makamından alı
nan 14.12.1992 tarih Teftiş : M. 382 Sayılı Makam Onayı ilişiktedir. 

Sözkonusu 15.10.1992 gün ve 1992/3-1 sayılı soruşturma raporunda belirtilen hususların 
Çevre eski Bakanı Ali Talip özdemir'i de ilgilendirdiğinden, adı geçenin durumunun Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre gereğini takdirlerinize arz ederim, 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — TBMM Başkanının, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanının davetlisi olarak KKTC'ne 
yapacağı resmî ziyarete katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/8W) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Başkanlığın bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un Başkanlığında bir parlamento heyetimizi 
KKTC'ne vaki davetine icabet edilmesi Genel Kurulun 12.1.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde 
kararlaştırılmıştır. 

Siyasî parti gruplarımızın göstermiş olduğu adayların isimleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
Genel Kurulun bulgilerine sunulur. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan V. 

TBMM Başkanı 
(Çorum) 
(Denizli) 
(îçel) 
(izmir) 
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Hasan Akyol (Bartın) 
Mustafa Yılmaz (Malatya) 
Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
Osman Seyfi (Nevşehir) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — TBMM İnsan Haklarım İnceleme Komisyonunun, 5.12.1990 Tarih ve 3686Sayılı Ka

nunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırladığı rapor 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 3686 Nu
maralı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ve 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre veril
miş bir raporu vardır. 

Rapor, sözkonusu kanunun 6 ncı maddesine göre Danışma Kurulunda görüşülmüş ve Ge
nel Kurulun bilgisine sunulması uygun görülmüştür. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 20.1.1993 tarihli 7 nci toplantısında Komisyon Sözcüsü İzmir Milletve

kili Mehmet Özkan ve İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın önerileri ve Komisyonumuza 
yapılan muhtelif sayıda başvurular dikkate alınarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksek As
kerî Şûra Kararları ile resen emekliye sevk edilen subay ve astsubayların durumları görüşül
müş; konu araştırmaya açılarak,-üyelerimizin görüşleri ve Millî Savunma Bakanlığı Temsilcile
ri, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Hâkim Amiral Nafiz Kartal ile Hukuk Müşaviri Bin-, 
başı E. Saim öztürk'ün açıklamaları dinlenilmiş ve tartışmalar sonucunda şu karara varılmış
tır : . 

Yüksek Askerî Şûra kararlarının yargı denetimi dışında tutulması insan haklarına aykırı 
olup, bu tasarruflara karşı yargı yolunun açılması, hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlük
lere saygının bir gereğidir. 

Komisyonumuz, bu yolun açılması için, öncelikle Anayasanın 125 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi, paralel hükümler içerisinde ilgili yasalarda gerekli düzenlemelere gi
dilmesinin yararlı ve gerekli olduğu görüşündedir. 

. 3686 sayılı İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi 
ve 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere Yüce makamlarına saygıyla 
arz olunur. 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Komisyon Başkanı 
Karar : 
Komisyonumuzun 20 Ocak 1993 tarihli 7 nci toplantısında, katılan üyelerin oybirliğiyle 

aşağıdaki karar alınmıştır. 
Komisyon Sözcüsü İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ile İstanbul Milletvekili Hasan Me

zarcı'nın önerileri ve Komisyonumuza yapılan muhtelif sayıda başvurular dikkate alınarak, 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla resen emekli edilen subay ve ast
subayların durumlarının değerlendirilmesi gündeme alınarak görüşülmüş, konu tartışmaya açı
larak, üyelerimizin görüşleri ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri, Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanı Hâkim Amiral Nafiz Kartal ile Hukuk Müşaviri Binbaşı H. Saim Öztürk'ün açıkla
maları dinlenilmiş ve yapılan tartışmalar sonucunda şu karara varılmıştır : Yüksek Askerî Şû
ra kararlarının yargı denetimi dışında tutulması insan haklarına aykırı olup, bu tasarruflara 
karşı yargı yolunun açılması, hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlüklere saygının bir gere
ğidir. Komisyonumuz bu yolun açılması için, öncelikle Anayasanın 125 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi, paralel hükümler içerisinde ilgili yasalarda da gerekli düzenlemelere 
gidilmesinin yararlı ve gerekli olduğu görüşündedir. 

Sabri Yavuz Başkanvekili 
Kırşehir Hacı Filiz 

Komisyon Başkanı ' Kırıkkale 
Üye - Üye 

Uğur Aksöz Halit Dumankaya 
Adana İstanbul 

Üye Üye 
Hasan Mezarcı ökkeş Şendiller 

tstanbul Kahramanmaraş 
Üye Üye 

Faik Altun Mahmut Orhon 
Antalya Yozgat 

Üye Üye 
Ali Uzun Hayri Doğan 

Zonguldak, Antalya 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulmuştur. 
Değerli milletvekilleri, rapor Başbakanlığa, ilgili Bakanlığa ve siyasî parti gruplarına gön

derilmiştir. . 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS AR AŞ-

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Refah Partisi 
Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili 
meçhul siyasal cinayetler konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/90) 

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

Faili meçhul siyasal cinayetler ülkemiz gündeminde uzunca bir süredir yer almaktadır. Bu 
cinayetlerin bir kesimi en son gazeteci-yazar ve araştırmacı Uğur Mumcu'nun öldürülme ola
yında olduğu gibi, toplumu çok derinden sarsmıştır. 
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Siyasal nitelikli cinayetlerin önemlice bir kesiminin suçlularının bulunamamış ve cezalan
dırılamamış olması, bir yandan bu cinayetleri yüreklendirici bir ortam yaratırken; diğer yan
dan da devlete olan güveni ciddî bir biçimde sarsmaktadır. 

Siyasal nitelikli cinayetlerin faillerinin meçhul kalması ayrıca, bu cinayetlerin kimler tara
fından işlenmiş olabileceği, yolunda çeşitli, tahmin, spekülasyon ve suçlamalara da neden ol
maktadır. Bazen bu suçlamalar çeşitli siyasal odaklarca amaçlı olarak da yapılmaktadır. Bu
nun sonucunda çeşitli siyasal görüşler hatta çeşitli yabancı ülkeler zan altında kalmaktadırlar. 
Tahmin, spekülasyon ve suçlamalar bazen öyle boyutlara, ulaşmaktadır ki, bunun sonucunda 
suçlamaları yönelten ve suçlama altında kalan siyasal görüşleri benimseyen kitleler arasında 
kırgınlıklar, güvensizlikler ve zaman zaman da kutuplaşmalar doğmaktadır. Tüm bunlar top
lumun iç bütünlüğünü, iç barışını ağır bir biçimde sarsmakta ve devlet-toplum ilişkisini ciddî 
bir biçimde zedelemektedir. 

Faili meçhul kalmış cinayetler genelde olağanüstü bir profesyonellikle işlenmiş cinayetler
dir. Görünen odur ki, ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş bu cinayetlerin arkasında iyieğitil-
miş, disiplinli ve güçlü odaklarca desteklenen örgütler ve örgütlenmeler vardır. Bu cinayetlerin 
her birinin gözdağı vermek, intikam almak gibi kendine özgü ayrı ayrı amaçları olsa da, hepsi
nin gene de bir ortak amacı vardır. Ö da; demokratik rejimi güçsüz kılmak, yeni demokratik 
açılımları önlemek, toplumun demokratik rejime olan güvenini sarsmak ve rejimi baskıcı, ya
sakçı ve kapalı yöntemlere itmektir. Bununla Türkiye'nin iç ve dış dengelerinin ve istikrarının 
bozulacağı umulmaktadır. 

Görünen odur ki, faili meçhul cinayetler bazı odaklarca bir siyasal mücadele yöntemi ola
rak kurumlaştınlmak istenmektedir. Bunlar, demokrasi dışı yollardan iktidar mücadelesi ya
pan iç odaklar olabileceği gibi, ülkemizin istikrar içinde gelişip güçlenmesini istemeyen dış odak
lar da olabilir. Bunların birbirleriyle ilişkili olması ve birbirlerine destek vermesi de büyük bir 
olasılıktır. 

Toplumu derinden sarsan siyasal cinayetlerin büyük bir çoğunluğunun faillerinin meçhul 
kalmış olmasının birçok nedeni olabilir, örneğin güvenlik güçleri için çeşitli yetmezlikler söz 
konusu olabilir; ama asıl neden büyük bir olasılıkla bu cinayetlerin ardında son derece karma
şık bir siyasal örgütün var olmasıdır. Bu cinayetler basit birer öldürme olayı değildir. Bunların 
arkasında birbiriyle iç içe girmiş çok çeşitli siyasal motifler, ilişkiler ve örgütlenmeler bulun
maktadır. 

Bu kadar yoğun ve karmaşık siyasal motif, ilişki ve örgütlenmenin rol oynadığı bir cinayet 
türü ancak TBMM araştırma komisyonu gibi bir siyasal heyetin geliştireceği çeşitli siyasal ön
lemlerine Türkiye siyasal yaşamından silinebilir. Bu sorun yasal demokratik yollardan faaliyet 
gösteren tüm siyasal partilerin ortak sorunudur. Rejime ve siyasete, zorun, tehditin, kaba kuv
vetin, silahın ve cinayetin bulaştırılmak istenmesi nihayi tahlilde, demokratik, yasal ve açık si
yasetin kurumları olan tüm siyasal partilere yönelik bir tehdit ve saldırıdır. Bu nedenle biz aşa
ğıda imzalan bulunan siyasi parti temsilcileri Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca "faili meçhul cinayetler" konusunda bir Meclis araştırması talep etmekteyiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
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Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
SHP Grup Başkanvekili • RP Grup Başkanvekili 

CHP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

, Meclis araştırması önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi biraz sonra 
oylarınıza sunulacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö

rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/812) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

Başkanlığının, komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup, 
oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depolarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi 

ve üretici birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suisti-
malleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek amacıyla Genel Kurulun 14.1.1992 
tarihli 25 inci Birleşiminde kurulan 10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz 
çalışmalarını tamamlayamadığından, komisyonun görev süresinin uzatılması Komisyonumuz
ca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin 1.2.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için gereği
ni arz ederim. 

Saygılarımla. t . 
İrfan Demıralp 

Samsun 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sürenin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Süre uzatımı talebi kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü birleşiminde görüşülecek gensoru önergelerinin 

konuşma süresine; konuları aynı olan bazı Meclis araştırması önergelerinin birleştirilerek gö
rüşülmesine ve görüşme günlerine; 9.2.1993, 16.2.1993 ve 23.2.1993 Salı günlerindeki birleşim
lerde sözlü soruların görüşülmemesine ve bu birleşimlerde gerektiğinde çalışma süresinin uza
tılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutuyorum : 
Danışma Kurulu Önerisi 

No : 67 Tarihi : 1.2.1993 
Danışma Kurulunun 1.2.1993 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Yasin Hatipoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan V. 
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DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürlcan Oğuzhan Asiltürk 

CHP Grubu Başkanvekili 
Uluç Gürkan 

öneriler : 
1. Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü Birleşiminde görüşülecek olan gensoru önergeleri 

üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olması önerilmiştir. 
2. 2.2.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlarda" yayımlanan ve okunmuş bulunan (10/90) esas nu

maralı, ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusundaki Mec
lis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 9.2.1993 Salı günkü Birleşiminde ya
pılması ve görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika ol
ması önerilmiştir. 

3. Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 32 nci sırasında yer alan (10/41), 33 üncü sırasında yer alan (10/42), 36 ncı sırasında 
yer alan (10/45), 41 inci sırasında yer alan (10/50) ve 57 nci sırasında yer alan (10/66) esas nu
maralı Erzincan'da meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirler konusundaki 
Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 16.2.1993 Salı günkü Birleşi
minde ve birlikte yapılması önerilmiştir. 

4. Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 68 inci sırasında yer alan (10/75) ve 69 uncu sırasında yer alan (10/76) esas numaralı 
NATO Tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciası konusundaki Meclis araş
tırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü Birleşiminde ve bir
likte yapılması önerilmiştir. 

5. Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 54 üncü sırasında yer alan (10/63) ve 67 nci sırasında yer alan (10/74) esas numaralı 
kontrgerilla ve özel harp dairesi konusundaki Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin 
Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü Birleşiminde ve birlikte yapılması önerilmiştir. 

6. Genel Kurulun 9.2.1993 Salı, 16.2.1993 Salı ve 23.2.1993 Salı günkü Birleşimlerinde sözlü 
soruların görüşülmemesi ve bu birleşimlerde gerektiğinde çalışma süresinin uzatılması öneril
miştir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi önerileri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 
öneriler : 
1. Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü Birleşiminde görüşülecek olan gensoru önergeleri 

Üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. 2.2.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlarda" yayımlanan ve okunmuş bulunan (10/90) esas nu

maralı, ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusundaki Meclis 
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araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 9.2.1993 Salı günkü Birleşiminde yapıl
ması ve görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olması 
önerilmiştir. 

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

3 üncü öneriyi okutuyorum : -
3. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmının 32 nci sırasında yer alan (10/41), 33 üncü sırasında yer alan (10/42), 36 ncı sırasında 
yer alan (10/45), 41 inci sırasında yer alan (10/50) ve 57 nci sırasında yer alan (10/66) esas nu
maralı Erzincan'da meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirler konusundaki 
Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin, Genel Kurulun 16.2.1993 Salı günkü birleşi
minde ve birlikte yapılması önerilmiştir. 

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

4 üncü öneriyi okutuyorum : 
4. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmının 68 inci sırasında yer alan (10/75) ve 69 uncu sırasında yer alan (10/76) esas numaralı 
NATO Tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciası konusundaki Meclis araş
tırması önergelerinin görüşmelerinin, Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü birleşiminde ve bir
likte yapılması önerilmiştir. 

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

5 inci öneriyi okutuyorum : 
5. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" 

kısmının 54 üncü sırasında yer alan (10/63) ve 67 nci sırasında yer alan (10/74) esas numaralı 
kontrgerilla ve özel Harp Dairesi konusundaki Meclis araştırması önergelerinin görüşmeleri
nin, Genel Kurulun 23.2.1993 Salı günkü birleşiminde ve birlikte yapılması önerilmiştir. 

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

6 ncı öneriyi okutuyorum : 
6. Genel Kurulun 9.2.1993 Salı, 16.2.1993 Salı ve 23.2.1993 Salı günkü Birleşimlerinde, 

sözlü soruların görüşülmemesi ve bu birleşimlerde gerektiğinde çalışma süresinin uzatılması' 
önerilmiştir. 

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

Değerli milletvekilleri, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
7. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, Anayasayı 

İhlal Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri T.B.M.M. ve Kamuoyundan 
Gizledikleri iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gen
soru Açılmasına İlişkin önergesi (U/14) 
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2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 
H. Uluç Gürkan'm, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kul
lanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri iddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına îlişkin önergesi (U/15) 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün, T.B.M.M. Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bomba
lamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri iddiasıyla, Başbakan Süley
man Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi (11/16) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 26.1.1993 tarihli 59 uncu Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, 1 inci sırasında (11/14) Esas Numaralı, Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran tnan ve 30 arkada
şının, Son Irak bunalımında, Anayasayı İhlal Ederek Türkiye'yi Taraf Haline Getirdikleri ve 
Gerçekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kamuoyundan Gizledikleri; 

2 nci sıradaki, (U/15) Esas Numaralı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Baş
kanvekili ve Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'm, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a yaptı
ğı müdahalede incirlik Üssünün kullanılmasına Göz yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Et
tikleri; 

3 üncü sıradaki, (11/16) Esas Numaralı Refah Partisi Grubu âdına Grup Başkanvekili ve . 
Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararına Ay
kırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bombalamalarına Göz Yumarak Millî 
Mefaatlerimize Zarar Verdikleri; 

iddiasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında, Ana-
, yasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına ilişkin öner
gelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunda birlikte yapılacak görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergeleri bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Gensoru önergelerini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli gerekçemizde de belirtilen sebeplerle, Irak'ta cereyan eden son olaylardaki tutum ve 

davranışlarından dolayı Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Ana
yasasının 99 ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kâmran tnan 
(Bitlis) 

ve arkadaşları 
Gerekçe : 
27 Aralık 1992 tarihinde başlayan ve genişleyerek tırmanan Irak bunalımında Hükümet, 

Anayasayı ihlal ederek Türkiye'yi savaşa taraf haline getirmekten ve gerçekleri TBMM ve ka
muoyundan gizlemekten sorumludur. Hükümet, incirlik Üssünden kalkan müttefik uçakla
rın, 36 nci paralelin altına da geçerek, Kuzey Irak'ı bombalamasını, dış kaynakların açıklama 
ve haber bültenlerine rağmen, Türk kamuoyundan gizlemiş, hakikat dışı beyanlarda bulun
muştur. Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan Vekili olarak, 19 Ocak 1993 
Salı günü TBMM önünde yaptığı gündem dışı açıklamada da gerçekleri tevile çalışmış, incir
lik Havaalanının Müttefik Hava Kuvvetlerince Irak'a karşı kullanıldığını inkâra tevessül et
miştir. Bir savaş halinde, taraflardan birine havaalanı veya sahası kolaylığını tanımak savaşa 
taraf olma anlamına gelir. 
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TBMM'nin Çekiç Güçle ilgili olarak Hükümete tanıdığı izin insanî çerçeve ile sınırlıdır. 
Kuzey Irak'ta kurulan güvenlik bölgelerine yerleştirilmiş Irak vatandaşlarının, herhangi bir te
cavüze karşı korunmaları bahis konusudur. Böyle bir tecavüz meydana gelmediği halde, bu kuv
vete mensup uçakların Irak'taki hedefleri bombalaması yetki aşması ve Türkiye'nin iradesi dı
şında savaşa taraf haline getirilmesi demek olmaktadır. 1991 Körfez Savaşı ile bugünkü duru
mu birbirine karıştırmamalıdır. Körfez Savaşı, işgale uğrayan Kuveyt'in kurtarılması için Bir
leşmiş Milletler Kararı ve Koalisyona mensup 29 memleket tarafından başarı ile gerçekleştiril
miştir. Irak'ın yeni bir tecavüzü olmamıştır. 36 ncı paralelin üstü ile 32 nci paralelin altındaki 
hava sahasının kapatılmasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir kararı yoktur. 
Kapatma ve ihlal halinde kuvvete başvurma kararı, tek taraflı olarak 3 müttefik devlet tarafın
dan alınmıştır. Hukukî temelden yoksundur. Irak'a karşı havadan yapılan son tecavüzler bu 
üç devlet tarafından yürütülmüş, Türkiye 29'dan üçe inen bu koalisyonun 4 üncü üyesi haline 
getirilmiştir. Bu konuda TBMM'den yetki alınmamış, Anayasa ihlal edilmiştir. Türkiye'nin, 
Irak Milleti ve Ortadoğu memleketleri ile ilişkilerine ağır bir darbe indirilmiştir. Siyasî ve cezaî 
sorumluluk bahis konusudur. Bu vahim olayın, Hükümetçe küçümsenmesi ve gerçeklerin giz
lenmesi güven bunalımına yol açmıştır. Türk Milleti, Hükümete inanmamakta, millî menfaat-
ları'nın gereği gibi korunduğundan şüpheye düşmüş bulunmaktadır. Bunu geçiştirmek müm
kün değildir. Buna karşı Anayasamızın ilişkili hükümlerini harekete geçirmemek sorumluluğa 
iştirak demek olur. Bu Düşünce ile Anavatan Partisi Hükümet hakkında gensoru önergesi ver
miş ve TBMM'nin duruma el koyması ihtiyacını hissetmiştir. 

BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İncirlik Üssünden konuşlandırılan Çekiç Güç'e bağlı uçaklar Irak'ın bombalanmasında 

kullanılmaktadır. 
Bu olayda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne yazık ki, yalnızca seyirci konumundadır. 

İnisiyatif, tümüyle yabancı ülkelerin elindedir. 
Türkiye'de konuşlandırılan yabancı güçlerin bir başka ülkeye tecavüzleri, Türkiye Cum

huriyeti Anayasasına ve Türk Ceza Kanununa aykırıdır. 
Hükümet buna rağmen olaya göz yummakta ve kayıtsız kalmaktadır. 
Bu nedenle, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında ekte sun

duğumuz gerekçe uyarınca, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açıl
masına ilişkin önergemizi sunuyor ve gereğini saygıyla arz ediyorum. 

21.1.1993 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 
1 UIuç Gürkan 

Gerekçe : 
1. Türkiye'nin İncirlik Üssünden havalanan ABD, İngiltere ve Fransa savaş uçakları, bir 

süredir Irak'ın Kuzeyindeki hedefleri bombalamaktadır. 
Bu bombardıman, ABD hükümetinin sözcüleri tarafından, "saldırı" ve "savunma amaç

lı saldırı" olarak tanımlanmaktadır. Dünya ve ABD basını da, Incirlik'ten kalkan müttefik 
uçaklarının askerî hedeflere "saldırarak" onları tahrip ettiğini; bazı hedeflerin 36 ncı parale
lin kuzeyinde bile olmadığını haber vermektedir. 

— 312 — 



T.B.M.M. B : 62 2 . 2 . 1993 O : 1 

2. Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen ve bütün dünya başkentlerinde ve bası
nında da ortak bir tanımı, "saldırı" tanımını taşıyan bu operasyonu ve bombardımanı, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti, sürekli olarak "meşru müdafaa" diye nitelemektedir. Hükümetin 
bu kaygısı öylesine büyüktür ki, ABD hükümetinden, ABD basınından ve televizyonlarından 
daha fazla bir hassasiyetle, saldırıların "meşru müdafaa" olduğunu herkese kanıtlamak için, 
tek başına ve cansiperane uğraşmaktadır. 

3. DYP - SHP Hükümeti, bu kaygısında haklıdır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti anaya
sası ve Türkiye'nin yasaları önünde, Hükümet, suçlu durumuna düşmüştür : 

a) Müttefik uçakların İncirlik Hava Üssünde konuşlandırılmasının ve Kuzey Irak'a mü
dahalesinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin buna izin vermesinin yasal dayanağı, TBMM'nin 
26.12.1992 tarihli ve 206 sayılı "Çekiç Gücün süresini uzatma kararıdır." , 

Ne var ki, bu karar, kendi geçerlilik koşullarını Iraklı Kürtleri korumak ve onlara insanî 
açıdan yardım sağlamakla sınırlamıştır. Yani, TBMM'nin karan, hiçbir şekilde, bir bombardı
man ve saldırı operasyonuna cevaz vermemektedir; Hükümeti, böyle bir izni vermeye, Türki
ye'nin topraklarını bu şekilde kullandırmaya Hükümeti yetkili kılmamaktadır. (Nitekim, iki 
yıl önceki Irak savaşında Türkiye'nin İncirlik Üssünün kullanılabilmesi için, TBMM zamanın 
hükümetine özel bir yetki vermiştir. Bu yetkinin ise süresi dolmuş ve geçerliliği bitmiştir.) 

Dolayısıyla, Hükümet, son saldırı operasyonunun Incirlik'ten hareketle gerçekleşmesi kar
şısında gözlerini yummuş olmasına ağır sorumluluğuna, görev suiistimaline "meşruiyet" gö
rüntüsü verebilmek için, sürekli olarak gerçeği saptırtmaktadır; saldırıya ve bombardımana bir
likte katılan 50 uçağın, 20 uçağın dünyaca saptanmış saldırısını, "meşru müdafaa" mazereti
ne bağlamaya çalışmaktadır. 

b) Böyle bir saldırı operasyonuna DYP-SHP Hükümetinin izin vermesi, Anayasa gereği, 
ancak TBMM'nin açık ve seçik şekilde bu kararı almış olmasına bağlıdır; nedenlerini, hedef
lerini belirterek... Aksi halde, yani Hükümetin bugün yaptığı şekilde, olay, Türkiye'nin ege
menlik haklarının ihlalidir. Bu ihlal, Hükümetin, kendinde bulunmayan bir yetkiye dayanarak 
Türkiye'nin topraklarını yabancı güçlere kullandırmasıdır. 

Bu nedenlerle, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu hakkında, gensoru öner
gesi hazırlanması gereği doğmuştur. 

BAŞKAN — Aynı konudaki üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13 Ocak 1993 günü İncirlik Üssünden kalkan Çekiç Güç'e mensup uçaklar komşu bir kar

deş ülke olan Irak'ı bombalamışlardır. ^ 
Bilindiği gibi 24.12.1992 tarihinde Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar

da, bu Gücün görevi; 
"Toplu göç hareketlerinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğü

nü koruyarak caydırmak", 
"Gerekirse bu gelişmelere mani olmak", 
"Kuzey Irak'ta bölge halkının İnsanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için BM bağlı kuru

luşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak" amacıyla uzatılmıştır. 
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Halbuki bu yabancı silahlı güç TBMM'nin kararına aykırı olarak, gerek încirlik'teki Üs 
Komutanı, ABD'li subayın Türkiye'de, gerekse ABD Başbakanının basın sözcüsünün Washing-
ton'da yaptığı açıklamalarda, Irak'ta muhtelif yerlerde ve bu arada Musul'u ve Musul'daki 
uçaksavar bataryalarını bombaladıklarını itiraf etmişlerdir. 

Bu askerî harekât TBMM'nin aldığı karara tamamen aykırıdır. 
Hal böyleyken, Hükümet, hem halkı, hem TBMM'yi gerçek dışı konuşmalarla yanıltma

ya çalışmakta ye bu saldırının BM kararına uygun olduğunu iddia ederek bu yabancı silahlı 
gücün savunmasını yapmaktadır. BM, Irak'ın, 36 ncı paralelin kuzeyi ile 32 nci paralelin güne
yinde uçak uçurmasını yasaklayan hiçbir karar almamıştır. Nitekim BM Hukuk Dairesi, Irak'
taki uçuşa yasak bölge uygulamasının hukukî bağlayıcılığı olmadığını açıklamıştı. 

Bu karar, BM dışında 3 işgalci gücün; ABD, İngiltere ve Fransa'nın aldığı tek yönlü ve 
Irak'ı bölmeye yönelik bir karardır. 

Ayrıca Hükümet bu saldırıyı "Nefis Müdafaası" olarak nitelendirmektedir. Bağımsız bir 
ülkenin topraklarına, füze taşıyan savaş uçaklarıyla girip o ülkenin savunma gücünü tahrip 
etmeyi "meşru nefis müdafaası" şeklinde takdim etmek suretiyle Meclise ve millete gerçek dışı 
beyanda bulunmak ve böylece Meclisi ve milleti aldatmaya tevessül etmektedir. 

ABD'nin koalisyon Ortakları diye ifade edilen İngiltere ve Fransa dahi bu son saldırıdan 
rahatsız olduğunu resmî ağızlardan açıklama ihtiyacını duyarken, Rusya ABD'ye nota vermek 
mecburiyetini duyar ve pek çok Batılı ülke bu tecavüzü kınarken, Demirel - İnönü Hükümeti, 
Amerika'nın tek sadık ortağı rolünü feragatle üstlenmekte ve Türkiye'yi, ABD menfaatları uğ
runa bir savaşa sokmaktadır. 

Bu tutum bizim Irak'la devamlılık arz eden münasebetlerimizi zedelemekte, sadece Irak'
la değil, diğer Müslüman ülkelerle Türkiye arasında da kalıcı bir düşmanlık doğurmaktadır. 

Hükümetin, Çekiç Güç uçaklarının Incirlik'ten kalkarak Irak'ı bombalamalarına müsaa
de etmesi Türkiye'ye aynıyla mukabele yapılmasını istemeleri demektir. Bu ise Meclisten izin 
alınmadan Türkiye'yi harbe sokmaktır. Buna yetkileri yoktur. Suç işlemişlerdir. 

Zira BM bir savaşın tarafı olmayı, "bir ülkenin savaşan taraflardan birinin savaş uçakla
rına", "havameydanlarını" veya "hava sahasını kullandırması" şeklinde tanımlamaktadır. 

Sayın Başbakan Yardımcısı, Körfez savaşı sırasında, o günkü ANAP İktidarım eleştirme
nin de ötesinde tehdit ederek "Yüce Divanı hatırlatırım" demişti. 

Irak'a aynıyla mukabele etme imkânını vermek suretiyle bu Hükümet, başta İncirlik ol
mak üzere hava alanlarımızı ve askerî tesislerimizi bir saldırının hedefi haline getirmiştir. 

Böyle bir hükümetin işbaşında kalması, millî menfaatlanmızın daha çok zedelenmesine, 
Türkiye'nin başkalarının menfaati için tehlikeye atılmasına sebep olacaktır. 

Bu İktidar, gerçek dışı konuşmalarıyla, vatandaşın Devlet adamlarına güvenini zedele
mektedir. 

Bosna-Hersek'teki katliam ve ırza tecavüzlere seyirci kalan, 
Ermenistan'a buğday yardımı yapan, elektrik vermek için anlaşma imzalayan, 
Kıbrıs'ta Denktaş'ı yalnız bırakarak taviz vermeye zorlayan, 
Muavenet Muhribimizi'vuranların koruyuculuğunu yapan, 
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Çekiç Gücün süresini uzatarak bu gücün Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini peşinen onay
layan bu İktidarın, görevini, millî menfaatlanmıza yaraşır şekilde yürütme imkânı kalmamıştır. 

Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince Hükümete gensoru açılmasını arz 
ve talep ediyorum. 

RP Grubu Adına 
Grup Başkanvekili 

ve Malatya Milletvekili 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, evvelce alınan bir karar gereğince, üç önerge üzerin
deki müzakereler birlikte yapılacaktır. 

Görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden biri, siyasî parti 
grupları adına birer sayın milletvekili ile Başbakan veya bir bakan konuşabilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, alınan karar gereğince gruplar ve Hükü
met için ise 30'ar dakikadır. 

önerge sahibi olarak söz talebi?.. Yok. 
Gruplar adına, şu ana kadar söz talebinde bulunan, Refah Partisi Grubu adına Sayın Şev-

ket Kazan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kazan, söz insicamınızı bozmamış olmak için, başlamadan önce bir uyarıda bulun

mama izninizi rica ediyorum. Süreniz 30 dakikadır. Sürenizin bitimine 10 dakika kala ikaz ede
ceğim müsaade ederseniz; çünkü, bugün programımız epeyce yüklü, bitirmemiz de lazım geli
yor. Zaten, sürelere hassasiyet gösterdiğinizi biliyorum. 

Teşekkür ederim. 
Saat 15.45 efendim; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İncirlik Üssünde konuşlandırılmış bulunan Çekiç Güç uçaklarının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde alınan karara aykırı bir şekilde Irak'ı bombalamasına göz yumarak, millî menfaatlan
mıza zarar veren Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasa ve İçtü
zük hükümlerine göre verilmiş bulunan gensoru önergesi üzerinde Refah Partimizin görüşleri
ni açıklamak için söz almış bulunuyorum. Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yapacağımız konuşmanın hukukî müstenidatını başlangıçta belirt
mekte fayda görüyorum. Bu konuşmamızın hukulâ müstenidâtı şunlardır : "Birleşmiş Millet
ler statüsüne göre güç kullanımını gerektiren haller ve bu hallerin prosedürü nedir?"; "İncir
lik Üssünün statüsü nedir?"; "Çekiç Güç Anlaşmasının muhtevası kısaca ve özetle nedir?"; 
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin son olarak Hükümete vermiş olduğu 206 sayılı Yetki Kara
rının şümulü ve hududu nedir?". Bu arada, "Türk Ceza Kanununun, devletin şahsiyetine kar
şı işlenen cürümler konusundaki hükümleri nedir?" 

Bu saydığım hukukî müstenidat yanında, bir de şarapnel parçası olarak delilimiz vardır; 
bunun da manası nedir?.. 

Değerli milletvekilleri, "Birleşmiş Milletler statüsüne göre hangi hallerde güç kullanılabi
lir ve bunun prosedürü nedir?" sorusunun cevabını, bu statünün 39 ile 46 ncı maddeleri ara
sında tespit etmek kolaylıkla mümkündür. 

Statünün 41 inci maddesi, silah kullanmaksızın uygulanacak müeyyideleri belirtiyor; sta
tünün 42 nci maddesi, hangi hallerde kara, hava ve deniz kuvvetleri aracılığıyla silahlı müdahalede 
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bulunulabileceğini beyan ediyor; statünün 43 üncü maddesi ise, Güvenlik Konseyinin çağrısı 
üzerine, Konsey ile örgüt üyeleri arasında yapılacak ve üye devletlerin anayasalarınca onana
cak biçimde silahlı kuvvet kullanma yetkisini geçit hakkını tanıyor ve tanzim ediyor. Statünün 
46 ncı maddesinde ise, Birleşmiş Milletler tarafından silahlı kuvvet kullanılmasını, ilgili plan
ların yapılmasını, daimî üyelerini genelkurmay başkanlarının oluşturduğu kurmay komitesi
nin yardımıyla Güvenlik Konseyi tarafından yapılacağını açıkça hükme bağlıyor. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, işte bu statü çerçevesinde, Irak'ın Kuveyt'i işgalin
den bugüne kadar, doğrudan doğruya Irak ve Kuveyt ile ilgili olarak 24 karar ittihaz etmiştir. 

Bu 24 kararın 12'si, 2 Ağustos - 29 Kasım 1990 tarihleri arasında ve kriz safhasındadır; 
son 12'si ise, savaş sonrası alınan kararlardır ki, bugün tartışacağımız 688 sayılı Karar, bu me-
yanda bir karardır ve bu karar Güvenlik Konseyi tarafından 5 Nisan 1991 tarihinde ittihaz edil
miştir. 

688 sayılı Karar dikkatle incelendiği zaman, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 7 nci bölü
müne atıfta bulunmamaktadır; yani silahlı kuvvet kullanma hususunu içermemektedir. 

Aynı zamanda, yine bu karar, Irak için herhangi bir paralel sınırlaması getirmektedir. Bu 
karar, sadece, Kuzey Irak'ta Saddam güçlerinden kaçanların yerlerine dönebilmelerine imkân 
sağlanmasını ve bu sebeple, bölgedeki hava sahasının, müttefik uçaklarının rahatlıkla uçabil
mesi açısından, Irak uçak ve helikopterleri tarafından kullanılthasınî yasaklamıştır ve böylece 
bir sınırlama getirmiştir. 688 sayılı Kararın mahiyeti budur. 

Üzerinde durmamız gereken ikinci husus, İncirlik Hava Üssünün statüsüdür. 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan, kısa 

adıyla SEİA denilen anlaşmayla düzenlenen bu statü, iki amacı gözetmektedir. Bunlardan bir 
tanesi, Amerika Birleşik Devletlerinin, onaylanmış NATO planları gereği, destek uçakları ve 
personel bulundurması ve eğitmesi hususunu içeriyor. İkinci olarak da, yine NATO savunması 
planları çerçevesinde, diğer Avrupa devletlerinin de, hava birliklerinin eğitimi sırasında, bu üs
leri kullanabilmelerine imkân getiriyor. Görülüyor ki, İncirlik Üssünün stütüsünü tanzim eden 
SEİA bünyesinde, bu üssün hava savaşında kullanılmasına veya kullanılacağına dair bir izin yok. 

Üçüncü olarak, Çekiç Güç Anlaşmasına temas etmek istiyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden 17 Ocak 1991 tarihinde alınan yetkiyle yapılan bu an

laşma, Körfez Savaşı sırasında görev yapan müttefik güçlerin -k{, bu güçlerin sayısı o gün 29 
idi- çekilmesinden doğacak olan boşluğu doldurmak ve Irak'ın yeniden bölgeye müdahalesini 
önlemek ve Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'taki faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yapı
lan bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayla, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Hol
landa ve Türkiye'nin katılımıyla, Incirlik'te 5 00u personel ve 48 uçaklık bir hava gücünden 
meydana gelecek bir kuvvet söz konusuydu. Bu arada, Pirinçlik'te de bir Keşif Koordinasyon 
Merkezi ihdas ediliyor, birleşik gücün uyacağı ilkelerin Bakanalar Kurlunca belirleneceği, bu 
Anlaşmada açıkça ifade ediliyordu. 

Şu anda, incirlik Üssündeki 48 uçağın sadece 4'ü ve yine bu Üsteki 1 800 kişilik persone
lin sadece 70'i Türkiye'ye aittir. Keza, Kuzey Irak'taki gruplara da, Irak Hükümetine karşı tahrik 
edici hareketlerde bulunulmaması, aksi halde işbu gücün bu yöreden desteğini çekeceği de, açıkça 
bu anlaşmada yer almıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Koalisyon ortaklarının,.12.7.1991'de 
bölgeye geldiklerini görüyoruz. Bu, bölgeye gelen kuvvetlerin, Saddam'a karşı da, Irak'ın 36 
ncı paralelinin kuzeyinde uçak uçurmamasını, güvenlik kuvveti bulundurmamasını ihtar etti
ğine şahit oluyoruz; daha sonra bu ihtar, 32 nci paralelin güneyi için de yapılıyor. 
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Çekiç Güç Anlaşması konusundaki bu açıklamayı da yaptıktan sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Çekiç Güç'ün kullanımı konusunda Hükümete verdiği yetkiye temas etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Körfez Savaşı ve sonrası nede
niyle, yabancı güçlerin Türkiye'de konuşlandırılmasıyla ilgili bir dizi karar almıştır. İlk karar, 
5 Eylül 1990 tarihinde ve Körfez Krizi sırasında alman karardır ki, bu karara göre, Hükümete, 
hudut ve şümulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya
bancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulması için izin 
verilmiştir. Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 136 ret oyuna karşılık 246 kabul oyuyla 
kabuledilmiştir. 

İkinci olarak, 17 Ocak 1991 tarihinde, 688 sayılı Birleşmiş Milletler Kararını desteklemek 
ve Körfez krizinde dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere, yine hudut ve şü
mulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak surette, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye'de bulunmasına ve bu küvetlerin kul
lanılmalarına izin verilmesine dair Hükümet talebi, 148 ret oyuna karşılık, 252 kabul oyuyla 
kabul edilmiştir. 

tşte böylece Çekiç Güç, bir huhukîliğe kavuşturulmak istenmiştir. Verilen bu izin, daha 
sonra alınan kararlarla teyit edilmiş, bu konu, son olarak da, 24 Ocak 1992 tarihinde Yüce 
Meclisin huzuruna getirilmiş ve Yüce Meclis, o gün, muhalefetin bütün, gayretine rağmen, 206 
sayılı kararı ittihaz etmiştir. Bu kararla, Anayasanın 92 nci maddesi gereği, Hükümete bir izin 
verilmiştir. 

Şimdi, Hükümete verilen bu iznin şümulü nedir, çerçevesi nedir bunu da üç noktada be
lirtmekte fayda görüyorum. 

Hükümete verilen yetkinin birinci yönü şudur : Körfez Savaşını takiben meydana gelen 
olaylar sonucu ülkeye yönelen ve sınırlarımızı tehdit edip, ekonomik ve sosyal düzenimizi zora 
sokan toplu göç hareketinin tekrarını önlemek amacıyla, buna karşı bir tedbir düşünülüyor. 

İkinci çerçeve olarak, Kuzey Irak bölgesi halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için, Birleşmiş Milletler kuruluşularınca yürütülen faaliyetlerin güvenliğinin sağlanması amaç
lanıyor. 

Üçüncü çerçevede ise, bütün bunlar yapılırken, Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak ve 
buna göre, çokuluslu gücün süresinin altı ay olarak uzatılmasına; bu güce Türkiye'nin katkısı
nın ne olacağına; Bu gücün, amaçlarına uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı hususundaki 
her türlü kararı ittihaza Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Buraya kadar bütün anlatılanlar, Birleşmiş Milletlerin, İncirlik statüsünün, Çekiç Güç'ün 
ve Meclisin almış olduğu kararların kısaca özetlenmesinden ibarettir. 

Bugün bir gensoru önergesi görüşülüyor. Elbette, bu gensoru önergesi, şu anda Hüküme
tin tutum ve davranışlarını -ki, biraz sonra madde madde sıralayacağız- ve birtakım cezaî mü
eyyideleri derpiş edici nitelikte olduğu için, bunları da burada belirtmekte zaruret vardır. O 
nedenle, Türk Ceza Kanununun, devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler babında bazı mad
deleri var ki, bu maddeleri Yüce Meclise ve değerli üyelere hatırlatmakta zaruret görüyoruz. 

Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi, devletin egemenliği aleyhine işlenen suçları ve 
bu suçun cezasını; Türk Ceza Kanununun 127 nci maddesi, yabancı devlet müdahalesine ve 
millî menfaatlar aleyhine yönelik suçlan ve bunların müeyyidelerini; Türk Ceza Kanununun 128 
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inci maddesi, yabancı devletlere karşı düşmanca hareketleri ve Türkiye'yi harp tehlikesine ma
ruz bırakma suçları ve bunların müeyyidelerini; Türk Ceza Kanununun 138 inci maddesi ise, 
devlet hizmetinde sadakatsizlik suçlarını ve bunların müeyyidelerini göstermektedir. 

İşte, bütün buraya kadar anlattıklarımız, konuşmamızın hukukî müstenidatına işaret et
mektedir. Ayrıca, üzerinde konuşurken temas edeceğimiz, bir de, sivil halka yönelik bir saldırı 
olayı var ki -Türkiye de, bu saldırı olayının itham edilen ülkeleri arasındadır- bunu da birkaç 
kelimeyle belirleyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi arz ettiğimiz bütün bu hukukî müstenidatın ışığı altında, Ame
rika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çekiç Güç'-
ün süresinin uzatılmasına karar alınmasından tam 3'gün sonra, Körfezde başlattığı gerginliği 
ve 13 Ocak 1993 tarihinde İncirlik Üssünü kullanmak suretiyle Irak'ı bombalamaya vardırma
sını ve bu bombalama sırasında, sadece 32 nci ve 36 ncı paralellerin dışındaki askerî hedeflerin 
değil, Irak'ın bu paraleller içerisinde kalan bölgelerinin de bombalanmasını ve özellikle, 17 
Ocak günü, Bağdat Elreşid Otelinde, toplu halde çalışmalar yapan 60 islam ülkesinin 450 kişi
lik ilim ve siyaset adamlarına füzeli saldırıda bulunulması -şimdi soruyorum- biraz önce tak
dim etmiş olduğum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarından hangisine uyar; İncir
lik Üssü statüsünün hangi maddesine girer; Çekiç Güç Anlaşmasının hangi hükmüne dahil 
olur; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Hükümete verdiği yetkinin hangi satırına sığıdırılabilir 
ve hangi insafa ve hangi vicdana kabul ettirebilir? (RP sıralarıdan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, müttefik güçlerin, Türkiye'yi de aralarına almak suretiyle yapmış 
otduğu bu son saldırıların, Birleşmiş Milletlerin ittihaz ettiği Güvenlik Konseyi kararına aykırı 
olduğunu, Güvenlik Konseyinin Genel Sekreteri Gali'nin sözcüsü ve Birleşmiş Milletler Hu
kuk Dairesi Üyesi Joe Silis de zaten açıkça itiraf etmektedir. Bu kişi, yapmış olduğu açıklama
da, "688 sayılı karar, askerî güce müsait değildir, çünkü bu karar, sözleşmenin yedinci bölü
müne bir atıf yapmıyor" diyor ve silahlı güç kullanılması için, sözleşmenin yedinci bölümüne 
atıfta bulunulmasını şart görüyor. Hatta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin'in, 
yedinci bölüme atfı engellediğinden bahsediyor görüşmeler sırasında. Yine, bir örnek daha ve
riyor : "Her ne kadar, Kuveyt Harbinde ve Kuveyt Harbinin arkasından, silahlı kuvvetler kul
lanılması istikametinde kararlar alındı ise de, yedinci bölüme atıf yapılarak alındı ve bu karar
lar iki noktaya taalluk etmektedir : Bunlardan bir tanesi Irak'ın Kuveyt'ten çıkarılması kararı; 
diğeri de, Irak'ın, kitlesel imha silahlarının yok edilmesine karşı çıkması halinde almış olduğu 
karardır.," İşte buralarda, yedinci bölüme atıf var; ama, biraz önce konuştuğumuz hususta, bu 
yapılan saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına açık seçik aykırı olduğu 
ortadadır. \ 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizi yöneten, idare eden ve Hükümette ortak olan ta
raflar, Körfez Savaşı sırasında, benzer yetki kararlarının Meclisten çıkarıldığı gün ve Körfez 
Savaşı sırasında, Hükümetin birtakım davranışları karşısında ne diyorlardı? 

Sayın Süleyman Demirel'in, 19 Aralık 1990 tarihinde söylediği söz şu : "Amerika Birleşik 
Devletleri, Türkiye'yi ikinci bir İsrail yapmak istiyor." Yine, aynı tarihte, Sayın Demirel, "Ame
rika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi savaşa sokmaya çalışıyor." Sayın Demirel, 9 Ocak tarihinde 
ise, "Eğer resmî sıfatım olsaydı, Saddam'la görüşürdüm." diyordu. Daha sonraki tarihlerde, 
"İncirlik ve başka yerlerden kalkacak uçakların, Irak'a tecavüzü, Türkiye'yi savaşa sokmak
tır." demiştir. Daha sonra da, "Türkiye topraklarından Irak'a tecavüz olunmuştur; bu, buz gibi 
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bir ikinci cepedir." diyor ve devam ediyor, "biz savaşa girmek, istemiyoruz diyorlar; ama, Türkiye 
savaşa girmiştir zaten" diyor. Kim diyor? Bunları Sayın Demirel diyor; dün muhalefette olan 
Demirel diyor... 

HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Muhalefette mi diyor beyefendi? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yine, o günlerde Sayın tnönü neler demiş? 
2 Eylül 1990 tarihinde, "Türkiye'yi savaşa götürecek izni vermeyiz" demişsiniz. 7 Eylül 

1990 tarihinde, "Hükümete Yüce Divanı hatırlatırım" diyorsunuz. Şimdi, hatırlatma sırası bi
ze geldi! 23 Aralık 1990 tarihinde "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri çıkarları için niye sa
vaşa girsin?" diyorsunuz; Türkiye'nin dört bir yanında, Kocaeli de dahil, İncirlik de dahil ol
mak üzere "savaşa hayır" mitingleri yapıyorsunuz... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Doğru... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ama, Türkiye'nin savaşa girmesinden dolayı değil, Hü

kümetin almış olduğu kararlardan dolayı o mitingleri yapıyorsunuz ve Incirlik'ten uçakların 
kalkıp Irak'ı bombalamasını, Türkiye'nin savaşa girmesi olarak kabul ediyorsunuz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çok güzel; konuya iyi girdiniz beyefendi. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunu siz söylüyordunuz, siz ifade ediyorsunuz. (RP sıra

larından alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yine aynı... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi kalkıyorsunuz, "doğru" diyorsunuz. İşte ben de 

size bu doğruyu tescil ettirmek için konuşuyorum. 
Şimdi, bugün ne diyorsunuz?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Savaşa hayır... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Tabiî bugün bombalanan sizler değilsiniz, bombalanan 

Irak halkı... 
Sayın Demirel, bugün "meşru müdafaadan" bahsediyor; buna karşı Irak yöneticileri de 

"biz ne yaptık ki, meşru müdafaa hakkından bahsediyorsunuz?" diye soruyor. 
Cevap verebilir misiniz? Buna cevap vermekten acizsiniz! Çünkü, Irak'ı gören bir kişi olarak 

birazdan açıklamalarda bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, 10 dakikanız var efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yine, Çekiç Güç'ü savunuyorsunuz, ve Çekiç Güç bostan korkuluğu mu?" diyorsunuz. 
Eğer, siz, Çekiç Güç'ün müzakereleri sırasında, "Çekiç Güç bostan korkuluğu mu?" diye ' 

bir söz söyleseydiniz, bu Meclis size bu Çekiç Güç için yetki vermezdi. (RP sıralarından alkış
lar) Ama, Meclisi de aldattınız. İşte bu davaranışınız, Meclisi aldatmaktan başka bir şey değil
dir; birazdan temas edeceğim. 

Zaman zaman ortalığı bulandırmak için soruyorsunuz, "kimden yanaşınız; Saddam'dan 
yana mısınız?" diyorsunuz. 

Şimdi, ben size soruyorum : Siz, insan haklarından yana mısınız; Birleşmiş Milletler sta
tüsünden yana mısınız; İncirlik Üssünün statüsünden yana mısınız; ÇekiçGüç için bu Mecli
sin verdiği yetkiden yana mısınız; yoksa, birtakım maceralardan yana mısınız? Bunun da ceva
bını siz verin. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Daha anlamadın mı?! 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Tabiî, Sayın Demirel böylesine yürekli konuşmalar ya
parken, Sayın tnönü de savunmasını şöyle dile getiriyor ve "muhalefette iken bilmediğimiz 
şeyler varmış, şimdi iktidara gelince öğrendik" diyor. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Günaydın!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç görüşmeleri sırasında, 

bu Çekiç Güç'ün, bizim kontrolümüz altında olduğunu söylediniz; Genelkurmayın da açıkla
maları var, "her uçakta bir pilotumuz var" ifadeleri kullanıldı. 

Şimdi ben soruyorum : Hangi personelle?.. 
Çekiç Güç'ün şu anda 1 800 personeli var. Bu 1 800 personel içerisinde bizim de 70 tane 

personelimiz var. Bu 70 tane personelin kaçı pilot, kaçı pilot yardımcısı; kaç tane uçak var her 
uçağa bir kişi yetiyor mu? 

Hiç bunları düşünmüyorsunuz!... Bunun yanında bu gücün 48 uçağı bizim ise 4 uçağımız 
var ve biz, Çekiç Güç'ü, bu personel ve bu uçak sayısıyla kontrol altında tutabileceğiz (!). 

Tabiatıyla, o gün bu Meclisten bu karar geçti; ama, bu gerçekler kemaliyle dinlenmiş ve 
bilinmiş olsaydı, herhalde geçmezdi. 

Değerli milletvekilleri, biz Hükümet hakkında bu gensoru önergesini, dokuz konuda suç 
işlediği için vermiş bulunuyoruz. Şimdi laf ortada kalmasın diye bu dokuz suçu madde madde 
sizlere saymak mecburiyetini hissediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Yüce Divana gönderelim! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Birincisi, Anayasayı ihlal suçudur. Türk Ceza Kanunu-/ 

nun 146 ncı maddesini bu Hükümet ihlal etmiştir. Neden ihlal etmiştir? Çünkü, Anayasaya 
göre yetkiler bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermediği bir yetkiyi, bu Hükümet, ve
rilmiş gibi istimal etmiştir, bir yetki tecavüzünde bulunmuştur ve Türkiye'yi, Meclisten izin 
almadan, savaşın, adeta tarafı'haline getirmiştir. 

Birleşmiş Milletler kararlarına göre, hava meydanlarının ve hava sahasının savaş uçakları
na açılması, savaşta taraf olmak demektir. (RP sıralarından alkışlar) 

İkinci bir nokta : Türkiye'yi, yabancı devlet müdahelesine hedef hale getirmiştir ve böyle
ce, Türk Ceza Kanunun 127 nci maddesini bu Hükümet ihlal etmiştir. Hedef haline getirmesi 
de -biraz önce arz ettim- Sayın Başbakanın muhalefetteyken söylediği sözdür : "Siz, şimdi oraya 
bu imkânı sağlarsanız, Irak'a karşı Türkiye'yi hedef haline getirirsiniz." İşte, aynı uygulama 
şimdi de caridir... 

Üçüncü olarak işlenilen suç : Halkı ve Meclisi, gerçek dışı beyanlarla aldatma suçudur. 
Evet, bu Hükümet, "nefis müdafaası, meşru müdafaa" adı altında bir hukukî tabiri, kıy

meti harbiyesi olan bir hukukî mefhumu, adeta, fevkalade gözden düşüren bir ifade kullan
mıştır ve yine bu Hükümet, bu saldırılar karşısında, Birleşmiş Milletler kararına uygunluktan 
bahsetmiştir. • 

Türkiye'ye dönük füzelerden bahsetmektedir bu Hükümet. Türkiye'ye dönük füze filan 
yoktur, bunlar sizin uydurmanızdan ibarettir. (RP sıralarından alkışlar) Eğer, böyle füzeler ol
saydı, -işte, Millî Savunma Bakanı demin buradaydı, şimdi yok, ayrılmışlar- Millî Savunma 
Bakanını Irak'a gönderirsiniz, serbestçe bu bölgeye gidebilir," bu bölgede acaba Türkiye'ye tevcih 
edilmiş füze var mı, yok mu? diye kontrol edebilir. '. 

Irak resmî makamları bu kapıyı açmıştır; ama, Türkiye, Amerika'nın uşağı olduğu için, 
nedense, bu mantık yolundan, bu akıl yolundan yürümeyi hiçe saymıştır. (DYP ve SHP sırala
rından " Uşak sensin" sesleri, gürültüler, RP sıralarından alkışlar) 
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BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep) — Sözünü geri alsın!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sözünü geri al!.. Türkiye, Amerikan uşağı değildir, 

sözünü geri al! 
NAZMt ÇtLOĞLU (Bolu) — Uşak sensin! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, dördüncü suçunuz... (DYP ve SHP sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar gürültüler) Suçlarınızı sayıyorum... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) Suçlarınızı sayıyorum, dinleyin lütfen. 

Dördüncü suçunuz : Kardeş Irak halkıyla ilişkileri tahrip etmek, hatta, tüm Müslüman 
Ülkelerle ilişkileri tahrip, etmek, işte bu Hükümetin kârı olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, iki dakikanız var. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şu anda belirtmek istediğim bir gerçek şu : tncirlik'ten 

kalkan uçakların Irak'ı bombaladığını, Irak Hükümeti, halkından gizlemektedir. (DYP ve SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar.) 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Türkiye, Amerika'nın uşağı olamaz. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Türkiye, Amerikan uşağı değil; sözünü geri al. 
BAHATTtN ALAGÖZ (Gaziantep) — Türkiye'ye Amerikan uşağı diyemezsin. 
NECDET YAZICI (Zonguldak) — Lafını geri al, Türkiye uşak değildir. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Efendiler, devlet adamlığı konusunda şu gerçeği lütfen 

iyi işitin, kulaklarınıza yerleştirin... 
BAŞKAN — Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şu anda, Irak Hükümeti, tncirlik'ten kalkan uçakların, 

Irak'ı bombaladığını halkından gizliyor. Neden gizliyor? Irak halkı, Türk halkına karşı bir düş
manlık beslemesin diye gizliyor; ama, bu basireti, bizim devlet adamlarımızdan maalesef göre
miyoruz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Mesela, şimdi, sen de Saddam'ın uşağı mısın? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Beşinci bir husus... 
BAHATTtN ALAGÖZ (Gaziantep) — Sen ne anlarsın bunlardan?! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Buraya çıkacaksınız, siz de konuşacaksınız... 
Beşinci suçunuz... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, hatip, sözünü geri alsın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Benim burada geri alacak bir tek cümlem yoktur. Onun 

için, lütfen dinleyin. Bir tek cümlemi geri alamam. Gerçekleri konuşuyorum, bu gerçekler işi
nize gelmeyebilir; ama ben, burada gerçekleri konuşuyorum. Dinleyin de, biraz tenebbün edin. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kazan... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen diyorsun bunları ama... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Onu daha önceden de söyledim; ne olduğu belli, ne ol

duğu belli.. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Senin de ne olduğun belli... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Onun kılıfını siz uydurun. Çıkın, burada siz söyleyin, 

Amerikan uşağı değilse, nedir? Çıkın, siz söyleyin. 
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Şimdi beşinci bir suçunuzu arz ediyorum : Türkiye'deki rejimi tahrip ediyorsunuz; hal
kın, siyaset adamlarına olan güvenini sarsıyorsunuz, bu ikili konuşmalarınızla, ifadelerinizle. 

Altıncı suçunuz : "Yeni dünya düzeni" diye, saadet düzeni yerine, zulüm düzenine yar
dımcı oluyorsunuz. • , 

Yedinci bir husus : Bosna için en ufak bir taviz almadan, bir imkân koparmadan birtakım 
maceralara kendinizi atıyorsunuz, "Irak, Birleşmiş Milletler kararına uysun" diyorsunuz. 

Uysun mü, uymasın mı?.. Uysun... 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'la ilgili kararı 15-20 gün sonra veya bir ay sonra önümüze ge

lecek; Türkiye olarak ne yapacağız, biz? Onun için, siyaset adamı olarak, ağzımızdan çıkan 
sözü tartarak konuşmamız lazım. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Senin gibi (!) 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son olarak belirtmek istediğim şudur : "Türkiye, Ame

rika'nın uşağı değildir" diyorsunuz; birtakım güçlerin etkisi altında, Azerbaycan'la her türlü 
münasabetleri kesme pahasına, daha hâlâ Ermenistan'a yardım etmeyi savunuyorsunuz! (RP 
Sıralarından alkışlar) Daha hâlâ Ermenistan'ın silah fabrikalarına enerji verme konusunu dü
şünebiliyorsunuz! 

Bunu siz düşünebilirsiniz... 
Sizin hakkınızda yapılacak bir tek şey vardır; o da, sizin hakkınızda gensoru önergesi ver

mektir. tşte biz de Refah Partisi olarak bu gensoru önergesini vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz doldu efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son cümlelerimi arz ediyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, kimse, bu kürsüden "Türkiye, Ame

rika'nın uşağıdır" diyemez, böyle bir hakkı yoktur. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımıza ithafen söylüyorum : Bu 

şarapnel parçası, İncirlik Üssünden kalkan uçaklarla Bağdat'a atılmış bombaların parçaları
dır ve Türkiye, işte bunun için Amerika'nın tesiri altındadır. Artık, siz bu etkiye, ister uşaklık 
deyin, ister başka bir kılıf bulun... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Evet budur, evet bu
dur; ama, Türkiye'yi, Amerika'nın uşağı olmaktan kurtaracak siyasî kadro burada hazırdır 
ve bütün bu muhalefetiyle Türkiye'yi Amerika'nın uşağı olmaktan er geç kurtaracaktır. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen Saddam'ın uşağı mısın?! (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, teşekkür ediyorum efendim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı, buradan 

bir kişiyi itham edebilir, Hükümeti itham edebilir; ama, "Türkiye, Amerikanın uşağı" lafını 
herhalde heyecanlandı da söyledi!., 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın Çetin, müsaade buyurun efendim. 
Efendim, dikkat buyurursanız, sonradan "tesiri altında" şeklinde düzelttiler efendim. (DYP 

ve SHP sıralarından "hayır" sesleri, gürültüler) 
Sonradan düzelttiler efendim, ben takip ettim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Türkiye, Amerika'nın uşağı de

ğildir. Sözünü geri alsın. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çetin, ben takip ettim düzelttiler efendim. (DYP ve SHP sıralarından 

gürültüler) Türkiye konusunda... (DYP ve SHP sıralanndan "kendisi söylesin" sesleri, gürültüler) 
Kendisi söyledi efendim, kendisi söyledi... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, bu Mecliste, bir 

Başkan olarak sizin de, bu şekilde konuşulmasına müsaade etmemeniz gereken değerler vardır. 
BAŞKAN r- Gayet tabiî efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın konuşmacı açıkça, 

"Türkiye" kelimesini kullanmıştır. 
Siz, Başkan olarak buna müsaade edemezsiniz. Sizin orada işiniz ne; onun burada işi ne? 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir sözün, hatibin ağzından çıkmadan önce Başkanlık tarafından 
tespiti mümkün değildir, bunu siz de takdir edersiniz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Bekledim ve düzeltti, "tesiri altında" dedi. (DYP ve SHP sıralarından "hayır" sesleri, gürül
tüler) Müsaade buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Hükümet hakkında verilmiş olan bu gen

soru önergesinde, hedefimiz, Hükümettir; dolayısıyla, bu konuşmada bütün ifadelerin muha
tabı iktidardır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz; "Türkiye" ifadesini, Hüküme
tin, Türkiye'yi, Amerikan uşağı haline getirmesinden dolayı kullandık. (DYP ve SHP sırala
nndan gürültüler; RP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Sayın Başkan, müsaade eder misizin? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Tutumunuz hakkında, İçtüzük hükmüne göre, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Neden efendim?.. Sayın Hükümet cevap verecek efendim. Hükümet konuş

tuğu zaman gerekli cevabı verir efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Benim üzerinde durduğum başka bir konudur. Biraz 

evvel size yazılı olarak başvuruda bulundum, söz istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Türkiye, Amerika'nın uşağı değildir. 
BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Sayın Müftüoğlu buyurun. 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞIU (Zoguldak) —- Ben size yazılı başvuruda bulundum, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, onu ifade edeceğim, müsaade buyurun; o konuda ben bir 

beyanda bulunmadım ki... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Ben söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; şu yazılı talebiniz değil mi efendim? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Evet. 
BAŞKAN — O hususta ben bir muamele yapmadım, yahut bir beyanda bulunmadım ki! 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Efendim, müsaade buyurun.- •' 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — içtüzükten doğan bir hak; tutumunuz hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Size müracaat edeli yarım saat oldu. 
BAŞKAN — Hatibin sözünü keserek bir işlem yapamam ki... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — İçtüzüğün bana verdiği bir imkân. Grup Başkan-

vekili olarak bunu kullanmak istiyorum; bana söz vermek zorundasınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hangi yetkiyle?.. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Amacınıza ulaştınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendin, müsaade buyurun... Bir talebiniz var, bunu ifade edeceğim müsaa

de buyurun. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Sayın milletvekilleri, bu talep onunla ilgili 
değil; Sayın Müftüoğlu'nun ifade ettiği ayrı bir konu. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Gür kan ve Sayın Müftüoğlu'nun bir önergesi var ve TRT ka
merasının dışında bir başka kameranın salonda bulunmamasını talep ederler. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) —• Şeffaflık anlayışları bu mu? 10 tane de kendileri 
getirtip çektirsinler. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Korktuğunuz bir şey mi var?! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, karşılıklı konuşacaksanız, olmaz; müsâade buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Onlar da getirsin Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Dikici, siz müsaade etmezseniz, ben, kararımı, kanaatimi, görüşümü 

nasıl ifade edeceğim? . * 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Her şeye cevap vermeyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Baş, şu söylediğiniz sözün ciddiyetini, tavrınızla zedelemeyin lütfen; 

rica ediyorum... , 
Değerli milletvekilleri, iki değerli arkadaşımız, Genel Kurul salonunda TRT kamerasının 

dışında bir başka kameranın bulunmasının uygun olmadığı yolunda bir talepte bulundular. 
ORHAN DOĞAN (Sımak) — Şeffaf Türkiye nerede?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) —- Her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Değerli milletvekilleri, TRT kamerasının dışında bir başka kameranın bulunmayacağına 

dair bir kural, bir uygulama, bir karar mevcut değildir, bjr. 
tki, Meclis müzakerelerinde aslolan aleniyettir, şeffaflıktır. (RP sıralarından "Bravo Başkan" 

sesleri, alkışlar) 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Bravo Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bendeniz, dünkü Danışma Kurulunda... (DYP sıralarından gürültüler) 
ALt RIZA SEPTtOĞLU (Elazığ) — O çekime izin veremezsiniz. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O, ne kamerası?.. 
BAŞKAN — Efendim, bir önerge verildi... 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (Bursa) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. , 
Dünkü Danışma Kurulunda, Danışma Kuruluna iştirak eden arkadaşlarımızın çoğunlu

ğu, TRT tarafından, bu müzakerelerin, önemine binaen, ciddiyetine binaen naklen yayınlan
ması yolunda bir görüş ifade ettiler ve TRT Genel Müdürü ile görüşmem hususunda bendeni
ze görev verdiler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Vekili sıfatıyla Sayın TRT Genel Müdürünü ısrarla arattım; nezaketen ve cevaben, arama, ne
zaketini göstermedi. 

Eğer, naklen yayın olsaydı, bunlar olmayacaktı. Üzüntülerimi ifade ediyorum ve Sayın 
Hükümetin de dikkatini çekiyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Meclisi, şu anda Genel Kuruldaki müzakereleri bendeniz yönetiyorum. Bu kame
raman arkadaşımız bendenizden izin aldı ve ben kendilerine izin verdim. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O, ne kamerası?.. 
- BAŞKAN — O, neyin kamerası olursa olsun, arzu edilirse başka bir kamera da olur... 

(DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
/. — TBMM Genel Kurul salonunda, görüşmeleri tespit maksadıyla TRT dışında özel bir 

kameranın bulundurulup, bulundurulmayacağı hakkında 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Benim tutumumda ne var? Buyurun. 7 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, usul hakkında tutumunuzla ilgili 

müzakere açmış oluyorsunuz, bize de hak doğdu, söz talebimiz var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zoguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş

kandan söz talebimin temelinde, Meclis Başkanlık Divanında bu konuda alınan bir karar ol
duğu için söz almakta ısrar ettim. Sayın Başkanvekili, nedense bu kararı hatırlamakta güçlük 
çektiler. Bu kararın amacı şuydu : Bütün parti gruplarının şikâyeti -hepimiz beraber yaşıyorduk-

— 325 —. 



T.B.M.M. B : 62 2 . 2 . 1993 O : 1 

şurada çekim yapan çeşitli özel kuruluşların ve TRT'nin beş, altı kamerası vardı, "Bu kamera
lar buradan kalksın, isterlerse, şu balkondan, değerli basın mensubu arkadaşlarımın şu anda 
izledikleri yerden çekim yapabilirler" dendi ve dikkatinizi çekmiştir, burada bir iki aydır sade
ce Türkiye'nin tek yasal televizyonu olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kameraları çekim 
yapmaktadır. 

Bugün, her ne hikmetse, bu değerli kardeşimiz, şuradan çekim yapıyor. 
Bu alınan kararlara karşı oturuma Başkanlık yapan Başkanvekilleri, kendi partilerinin is

tekleri doğrultusunda hareket eder ve kendilerine has kararlar alırsa, bu Meclisi çalıştıramayız 
değerli arkadaşlarım. Bu Meclis böyle çalışmaz. (DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından 
gürültüler) 

Bu konuda Refah Partisi Grubu müracaat etmiş olabilir; ancak, bir prensip kararı vardır. 
Sayın Başkanın -kendilerine fevkalade saygı duyduğum Sayın Hatipoğlu'nun- bu kameraya izin 
vermemesi gerekirdi. 

Burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Şevket Kazan'ın, burada bas 
bas bağırması, ne Hükümetle ne de Çekiç Güç'le bir zoru olduğundandır; sadece, kendi taba
nına mesaj verebilmek, şu kameranın karşısında konuşabilmek için bu şekilde hareket ediyor
lar ve kendilerine, siyasî tecrübelerine, milliyetçiliğine yakıştıramadığım o cümleyi de şiddetle 
kınıyorum, protesto ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Müftüoğlu. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... (DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, müsaade buyurun... 
Değerli milletvekilleri, böylece usul müzakeresi açılmış oldu. tki lehte, iki aleyhte, değerli 

üyelere söz vereceğim. 
Tumumum hakkında, aleyhte, Sayın Müftüoğlu konuştular. Arzu edilirse, bir aleyhte, iki 

lehte sayın değerli üyeye söz vereceğim. 
Söz talebi var mı efendim? ( 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tutumunuzun lehinde söz istiyorum. ( 

BAŞKAN — Lehte Sayın Asiltürk, buyurun efendim. 
HALİL DEMİR (Aksaray) — Humeyni'niri uşağı!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok değerli 

Grup Başkanvekili arkadaşımızı, bu müzakerelerin, TRT dışında bir başka kamera tarafından 
tespit edilmesine karşı reaksiyon gösterdi ve bunun olmaması gerektiğini ifade etti. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Menşei ne o televizyonun; tran televizyonu mu yoksa?! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Dolayısıyla, TRT dışında başka bir kameranın bu 

müzakereleri tespit etmesi* temel kurallar açısından değerlendirildiğinde, Meclisin, açık olma
sı, aleni olması; Meclisin, burada değerli dinleyiciler de var, onlar tarafından nasıl izleniyorsa, 
bu konuşmaların; imkân varsa TRT tarafından eğer, TRT bu kanalı kapatıyorsa, bu yolu en
gelliyorsa başka kameralar tarafından da tespit edilip, topluma ulaştırılmasında, temel kural
lar açısından hiçbir mahzur yoktur; tam tersine, gerek vardır. 
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Bu ihtiyaç nereden doğuyor? Bu ihtiyaç şundan doğuyor : Şimdi, şu anda TRT'yi yöne
tenler, şu anda TRT'yi idare edenler, bu İktidarın emri altındalar, bundan evvel de başka ikti
darların emri altındalardı, dün muhalefetteyken DYP Grubu, burada TRT'nin Hükümetin bo
razanı olduğundan bahsederek, bu tabiri kullanarak, "TRT, Hükümetin borazanıdır" diyerek 
hücum ediyordu. Ne zaman iktidara geldi, TRT idarecileri, başındaki Genel Müdür, bu İkti
dara bende oldu; şimdi o kadar rahatlar ki, hiçbir şikâyetleri yok! Niye şikâyetleri yok? Çün
kü, istemedikleri hiçbir şey halka intikal etmiyor. 

Şimdi, bu durum karşısında, bu müzakerelerin topluma intikal etmesini, halka intikal et
mesini isteyenler, eğer burada hiçbir kurala aykırı olmadan bu çekimleri yapıyorlarsa, buna, 
aslında şeffaf olduğunu söyleyen, temel insan haklarına saygılı olduğunu söyleyen her insanın, 
sadece saygı göstermesi lazımdır. 

Bunun dışında, hiçbir kural da yoktur. Bu yetki.nereden alınıyor, bilmiyorum, tçtüzüğü, 
herhalde, ben bu arkadaşlarım kadar, belki de bu arkadaşlarımdan daha iyi bilirim; içtüzükte 
engelleyici hiçbir madde yok, Danışma Kurulunda alınmış bir karar da yok. Peki, niçin TRT'nin 
dışında bir kameranın buradaki müzakereleri tespit etmesine karşı çıkıyoruz? Şunun için çıkı
yoruz : Burada söylenen sözler, beylerin hoşlarına gitmiyor; ama, hoşlarına gitmese de, kural
lar geçerlidir, açıklık geçerlidir, bu Meclisin, milletten saklanmaması kaidesi geçerlidir ve bu 
cereyan ediyor, işte, şu anda yapılan şey, bunun tespitinden ibarettir ve kimseye de özel mua
mele yapılmıyor. 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — İran televizyonu mu bu?! 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Ben Sayın Başkandan, "Başka bir kameranın bu

rada çekim yapması talebi oldu mu?" diye sordum; Sayın Başkan, "Hayır, böyle bir talep 
olmadı" dedi. 

Şayet, burada herhangi bir kameranın daha çekim yapma talebi olsa da, Başkan bunu 
engelleyip, siyasî tercihini kullanıp, sadece bir kameraya izin verse, ben sizinle beraber sizin 
hakkınızı korurum. (RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
Ama, böyle bir şey yok ki, böyle bir talep de yok... 

HAYRt DOĞAN (Antalya) — Sen bizim hakkımızı koruyamazsın! 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Tabiî siz hak yönünde değilsiniz ki, zorbalık yö-

nündesiniz... 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Öyle bir şey yok. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Siz, "bizim ekseriyetimiz var, biz burada hiçbir 

şeyi yürütmeyeceğiz, bizim dışımızdaki isteklerin hiçbirisine rıza göstermeyeceğiz" diyorsunuz; 
ama, bu memlekette hakka saygılı başkanlar da var, bu memlekette hakka saygılı milletvekille
ri de var... Sizin bu isteğiniz yerine gelmeyecek. 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — öyle ise, herkes kendi televizyonunu getirsin. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — İkinci konuyada temas edeyim. 
Türkiye, genel bir tanımdır; Türkiye'nin içerisinde siz de varsınız, biz de varız. Türkiye'

nin içerisinde başka birçok kurumlar, kuruluşlar da var... Bu bakımdan, Grup Başkanvekili-
mizin Grup adına yaptığı konuşmada kastı, böylece Türkiye'nin topyekûnu değildir, bunu ifa
de etti; Türkiye Cumhuriyeti de değildir, işte açıklıyorum, net olarak ifade ediyorum : Burada 
muhatap, Türkiye'yi Batı'nın uydusu haline getiren, Batı'nın emrettiği her şeyi yapan, bir nevi 
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bendelik halinde olan -ki, buna Sayın Grup Başkanvekilimiz, "uşaklık" tabirini kullandı- bu 
hale getiren İktidardır; iktidarların yardımcılarıdır, bu yönde hareket edenlerdir, Çekiç Güç'ü 
başlarına taç edenlerdir! Tavzih ediyorum ve herkesin de bunu böyle bilmesinin gereki olduğu
nu ifade ediyorum. l 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, teşekkür ediyorum. 
Usul hakkında tente aleyhte başka söz talebi olan var mı? 
BAKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Daçe lehte mi, aleyhte mi? 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; meseleyi yine İçtü

zük çerçevesi içerisinde halletmek mecburiyetimiz vardır. 
Şimdi, İçtüzüğün 142 nci maddesini, Sayın Başkanımın ve değerli Genel Kurul üyelerinin 

dikkatine sunmak istiyorum : "Genel Kurul salonu ile komisyon odalarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için gönderdiği 
memurlardan ve çağrılan uzmanlardan başka kimselerin girmesi yasaktır. 

Girenler Başkanlıkça dışarı çıkartılır. 
Ziyaretçilerin ziyaret usulleri, bir yönetmelik ile düzenlenir." 
Gayet açık bir hükümle karşı karşıyayız. 
İkincisi: Şayet Sayın Meclis Başkanımız bu kanaatte değillerse, 64 üncü maddeyi uygula

ma ihtiyacını, sanıyorum ki, hissedeceklerdir. Usul hakkındaki konuşmalardan sonra Sayın Baş
kanın konuyu oylamaya sunması ve Genel Kurulun oyuyla halletmesi gerekmektedir. "Bu gö
rüşme sonunda oya başvurmak gerekirse, oylama, işaretle yapılır" şeklinde, Tüzüğümüzün 64 
üncü maddesinde açık bir hüküm vardır. 

Bu kamera, bir televizyon kanalının kamerası değildir. Eğer televizyon kanalıysa, Genel 
Kurula girebiliyorsa, yukarıdaki televizyon kameralarının günahı nedir? Bunu Sayın başkana 
sormak gerekmez mi? (DYP sıralarından alkışlar) 

Onun için, Sayın Başkanın usul hükümlerine harfiyyen -bundan önce olduğu gibi- riayet 
edeceğini umuyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

.' BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Daçe. ' 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sayın Başkan, kameraman, ziyaretçi kartıyla gir

miş, onu da mı görmüyorsun?! ı 
BAŞKAN—Lehte, Sayın Gökçek buyurunuz. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; özellikle bu dönem 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açılışında Sayın Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye'de 
bundan böyle en şeffaf dönemin yaşanacağını ifade etmelerdi. (DYP sıralarından "doğru" 
sesleri) 

Ayrıca da demişti ki, "Konuşan Türkiye olacak" (DYP sıralarından "ilgisi ne?" sesleri, 
gürültüler) ' 

İlgisini söyleyeceğim efendim, sabredin. Biz çok "ne ilgisi var?" dedik de cevap verme
den, indiniz aşağıya; ama, müsaade edin, buna rağmen, biz, ilgisini söyleyeceğiz. 

"Şeffaflık, şeffaflık" diye ifade edildikten sonra, arkadan ifade edilen bir ikinci husus, 
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bundan sonra, mevcut olan siyasal partilerin görüşmeleri televizyonun bir kanalından devamlı 
olarak Türkiye'ye yayınlanacağı hususuydu. 

Bu, Sayın Süleyman Demirel'in, şu kürsüden bize vermiş olduğu vaatti; bütün arkadaşla
rımız biliyor. Aradan birbuçuk sene geçti; ama, birbuçuk sene geçmesine rağmen, daha bir 
kanal tahsisi filan söz konusu değil. 

Gene, Sayın Süleyman Demirel'in ifadesidir; liderler her ay açıkoturuma çıkacaktır; arria, 
maalesef, aşağı yukarı sekiz aydan beri liderleri açıkoturumda göremiyoruz. 

Televizyonda, günde 15-20'dakika Sayın Süleyman Demirel konuşuyor, Sayın İnönü'ye de 
5-10 dakika veriliyor; Sayın Mesut Yılmaz'a 2 dakika, ondan sonra Sayın Necmettin Erbakan'a 
45 saniye, Sayın Baykal'a 45 saniye ayrılıyor ve bunun adı "şeffaflık" bunun adı 
"demokrasi" (!).. 

Televizyonu sabahtan akşama kadar kullanıyorsunuz, kimsenin şikâyeti yok; müsaade edin, 
hiç olmazsa kendi imkânlarımızı kullanarak buradaki görüşmeleri banda alıp, millete kendi
mizi öyle duyuralım. Bu ne biçim şeffaflık arkadaşlar?!. (RP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

Daha yeni, bir genelge yayınlattınız; Türkiye'deki bütün televizyonların yayın hayatından 
çekilmesini, özellikle, kanunlara ve Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiniz. 

Birbuçuk seneden beri farkında değildiniz, nedense aniden aklınıza geliverdi! Hani nere
de şeffaflık?.. Bu mu şeffaflık?!. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Bırak demogojiyi şimdi. O televizyon senin mi? 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bakınız, eğer siz gerçekten haklı olduğunuza inansa-

nız, bugün şu TRT'den naklen yayını engellemezdiniz. Haksızsınız. Bugün, şurada mevcut olan 
gensoru görüşmelerini şu millet dinleseydi, siz mi haklısınız, biz mi haklıyız, karar verseydi, 
kötü mü olurdu? Niye cesaretiniz yok televizyondan naklen yayına? Ne zaman şeffaflığa baş
layacaksınız; soruyoruz! (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu banttan çok korkuyorsanız, bir tane de size hediye ederiz, onu da kendi partili
lerinize özellikle, dağıtırsanız!.'. (RP sıralarından alkışlar) 

Yani, bizden böyle bir arzunuz varsa, siyasal parti olarak biz bunu reddetmeyiz; ama, bun
dan lütfen çekinmeyiniz, şeffaflığın gereği bu. ,. 

Siz, televizyonları bize kapattığınız için, biz de hiç olmazsa bu imkânları arıyoruz ve Tür
kiye'ye dağıtıp, hiç olmazsa, "Meclisteki konuşmalarımız bunlar" diyebiliyoruz. 

Bize TRT'de yer vermiyorsunuz. Ne zaman ki, Refah Partili birtakım gönüldaşlar özel 
televizyonlara el attı -dikkat ediyorsanız- onları da hemen ortadan kaldırmayı tercih ettiniz. 

Türkiye'de böyle şeffaflık olmaz beyler. O bakımdan, hiç gocunmayın ve lütfen müsaade 
edin, şu kürsüden herkes konuşsun, kanaatini açık ve net olarak belirtsin. 

Sinop Televizyonuna bir gün çıktım, konuştum -özel televizyona- ertesi günü bir sayın ba
kanın emriyle, Sinop TV derdest edildi, gece yarısı 03'te görevlileri ifadeye götürdüler ve onu 
da inkâr etmedi sayın Bakan. 

Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de bu kadar mı şeffaflık var?! Ondan sonra "demokra
si, şeffaflık"... 

Olmaz arkadaşlar... 
O bakımdan, bundan böyle, lütfediniz, arkadaşlarımız istediği zaman çeksinler. 
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Sayın Başkanın tutumunu da son derece haklı görüyoruz. Şu konuşan Türkiye ve şeffaf
lık konusunda da lütfen samimi olunuz. 

Son olarak şu hususu ifade etmek istiyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen daha, şeffaflığı anlayamamışsın. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Daçe 142 nci maddeyi okudu. Ben de 144 üncü 

maddeyi okuyorum : "Madde 144 -Milet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlardaki çalışmaları 
. takip edecek basın ve yayın mensuplarına, Başkanlıkça özel bir giriş kartı verilir. Bu kartı taşı
mayan basın ve yayın mensupları, Millet Meclisinde..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu basın mensubu değil! 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Müsaade buyurun efendim, bu da bizim basınımız. 

Basın müşavirimiz, evet... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Basın kartı nerede? 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Partimin basın müşaviri. Benim partimin basın müşa

virini sen mi tayin ediyorsun?! (Gürültüler) 
Devam ediyor, "basına ayrılan yerlere giremezler. Bu özel kartlarla ilgili esaslar, Başkan

lık Divanınca, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanıyla anlaşmak suretiyle kararlaştırılır..." 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sahtekâr!.. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Terbiyesizlik etmenin âlemi yok. Sahtekâr, onu söyle

yen kişidir. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Yakasında basın kartı yok... 
Sayın Başkan, içtüzüğü uygulayın, çıkarın dışarı. " 
t. MELlH GÖKÇEK (Devamla)— "... Türk ve yabancı basın mensuplarına özel dinleme 

locaları ve çalışma büroları ayrılması, Meclis binasının diğer kısımlarına girebilmeleri ve basın 
ve yayın mensuplarına ilişkin sair hususlar, Başkanlık Divanınca hazırlanacak bir yönetmelik
le düzenlenir." 

O bakımdan, arkadaşımızın girmesinde de bir engel yoktur. Yalnız, şuradan şunu söyleye
yim : Bu Meclisin içerisinde herkes birbirine laf atar; ama, kimsenin kimseye kalkıp, saygısız
lık etmeye hakkı yoktur, "sahtekâr" demeye hakkı yoktur. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sen yapmıyor musun sahtekârlığı?! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Lütfen... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bunun hesabını inşallah mahkemede vereceksin; sah

tekârlığın nasıl olduğunun hesabını mahkemede vereceksin. 
Hepinize saygılar sunuyorum; sağolun, varolun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökçek. 
Değerli milletvekilleri.. 
A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, önce içtüzüğü uygulayın. Bu 

şahıs Meclisin Genel Kuruluna giremez. Eline kamera alan herkes buraya giremez. Nedir bu?! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu, Başkanlığın vermiş olduğu kart. 

Onun kartı nerede? Onun kartı, misafir kartı... 
* BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Ne basın, ne de tescilli bir televizyon temsilcisi bu... (Gürültüler) 
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A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Meclisi bu hale düşüren sizsizin Sayın Başkan. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztaylan. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, zatı âlinizin de bulunduğu 

Başkanlık Divanı toplantısında, diğer parti mensubu arkadaşlarımız, partimizi ve bizi rencide 
edici ifadeler kullanmıştı. Biz bir yıldan beri, bu kanalı, Meclisten yayını oluşturamadık ama, 
biliyorsunuz ki, zatı âlinizin de bulunduğu toplantıda, Başkanlık Divanı olarak, Meclisin büt
çesinden pay ayırarak, Türkiye'mize yayın yapmak için gerekti sistematik çalışmaları yaptığı
mızı, bunun kolay bir iş olmadığını bunun sistem olarak, yayın olarak ekipman olarak karşılı
ğı paranın da ayrıldığını; arkadaşlarımızın da partimi ve Hükümeti tenkit etmeye hakları ol
madığını ve Meclisten yayın hakkındaki gerekli çalışmaları, Genel Kurula ve bilhassa zatı âli
lerinin izah etmesini rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Öztaylan. 
Değerli milletvekilleri, konu vuzuha ermiştir. Bu konuda Başkanlık Divanından Genel Ku

rula öneri getirme yolu her zaman açıktır; Danışma Kurulundan öneri getirme yolu her zaman 
açıktır. Geçmişteki uygulamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ana işlevini ve temel espiri-
sini nazarı itibara alarak, usulümde, uygulamamda hata olmadığı kanaatimi ifade ediyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, A nayasa

yı İhlal Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri T.BMM. ve Kamuo
yundan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hak
kında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/14) (Devam) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 
H. Uluç Gürkan'm, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kul
lanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/15) 
(Devam) 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün, T.&M.M. Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bomba
lamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri İddiasıyla, Başbakan Süley
man Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/16) 
(Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, SHP Grubu adına... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) Efendim müsaade buyurun... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Sayın milletve
killeri, müsaade buyurun. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, İçtüzüğü uygulayın, 
oylayın. 

BAŞKAN.— Sayın Topçu, müsaade buyurun... Ben ihtiyaç duyarsam oylarım. (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) Sayın Topçu, ben ihtiyaç duyarsam oylarım. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman, bu
yurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Sayın Mutman, buyurun efendim. 
Siz gelmezseniz, DYP Grubu adına Sayın Bilget'i davet edeceğim, Sayın Mutman. (DYP 

ve SHP sıralarından sıra.kapaklarına vurmaları, gürültüler, "Onu dışarı at" sesleri) 
Müsaade buyurun.., (DYP ve SHP sıralarından "at dışarı" sesleri gürültüler) 
Şayıh milletvekilleri, eğer sükûnet avdet etmezse, birleşime ara vereceğim. 
(Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu, kameramanın yanına gelerek, kameramanı, dışarı çık

maya davet etti; daha sonra DYP ve RP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları; müna
kaşalar) 

HAYRÎ DOĞAN (Antalya) — Oylayınız... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, saat 17.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 
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İKİNCİOTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboglu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işıl ay Saygın (İzmir) 

————— e 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, gördüğünüz kamereman, bizim ko

nuşmacımızın konuşmasını tespit etmek için bulunuyordu ve maksat hâsıl oldu. Verdiğiniz izin 
muvacehesinde, kameramanın dışarıya çıkması için izin talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. İzin verilmiştin. 
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. —Bitlis MilletvekiliKâmran İnan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, Anayasa

yı İhlal Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri TBMM ve Kamuo
yundan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hak
kında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (11/14) (Devam) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 
H. Uluç Gürkan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kul
lanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (U/15) 
(Devam) 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün, TBMM Kararma Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bombala
malarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Tarar Verdikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi (U/16) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman, buyurun. 
Sayın Mutman, saat 17.20; konuşma süreniz yarım saattir, rica ediyorum. 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; sözlerime başlarken, Yüce Meclisi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Zaman zaman konuların dışına kaçarak Meclisin çalışmalarını zor durumda bırakan ar

kadaşları dikkatli davranmaya, ağızlarından çıkan sözleri düşünerek sarf etmeye çağırıyorum. 
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Türkiye uşak değildir; Türkiye, bağımsız, laik bir cumhuriyettir. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) Eğer uşaklık için bir adres aranacaksa, o adres, o lafı sarf edenlerdir. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak'ın yeniden bombalanmasıyla sonuçlanan olayla
rın daha iyi tahlil edilebilmesi için, konunun başlangıcına dönmek ve huzur harekâtını gerekti
ren nedenleri sergilemek istiyorum. (RP sıralarından "Neresi huzur?" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; ne huzuru olduğunu sayın hatip ifade buyura
caklar. 

Siz buyurun efendim. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bilineceği gibi, Körfez savaşının sona ermesinin he

men ardından Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar üzerine Irak ordusunun saldırısından ka
çan bölge halkı, kitleler halinde, komşu ülkelere sığınmaya çalışmıştı. Bunlardan yaklaşık 500 
bini, Irak ile olan sınırımıza yığılmış ve bir kısmı da ülkemize geçmişti. 

Sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit eden bu olay karşısında, Türkiye, Birleşmiş Millet
lere başvurmuş ve hızla önlem alınmasını talep etmişti. 

Başvurumuz üzerine Güvenlik Konseyi 5 Nisan 1991 tarihli ve 688 sayılı kararı almıştı. 
İlgili kararda, bu göç olayının bölgede uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye soktuğu gerek
çesiyle, bu eylemleri durdurması isteniyordu. 

Ayrıca kararda, üye ülkelerin, ihtiyaç halinde bulunan bölge halkına yardım yapması çağ
rısı da vardı. ' 

Üye ülkelerden 13'ünün Birleşmiş Milletlerin bu kararına olumlu karşılık vermesi sonucu, 
Huzur Harekâtının birinci bölümü başlamıştı. Bu operasyonla beraber, 20 bini aşkın asker Tür
kiye üzerinden Irak'a giderek, sınırlarımız boyunca bir güvenlik kuşağı oluşturmuştu. Burada
ki Irak aslcerî ve sivil güvenlik güçleri bölge dışına çıkarıldıktan sonra, önce barınak, yiyecek 
gibi acil ihtiyaçları sağlanmış olan sığınmacılar, ikna yoluyla, bu bölgeye 3 ay gibi kısa bir za
manda yerleştirilmişlerdi. 15 Temmuz 1991'de görevlerini bu şekilde tamamlayan koalisyon bir
likleri Irak'tan geri çekilmişlerdi. Böylece, Huzur Harekâtının birinci bölümü sona ermiştir. 

Uluslararası askerî kuvvet bölgeyi terkettikten sonra meydana gelecek boşluğun yeni ça
tışmalara neden olmaması ve yeni bir göç dalgası yaratmaması için, Türkiye ve müttefikleri 
arasında yapılan danışmalar sonucunda, huzur harekâtının ikinci bölümü başlatılmıştır. 

Alınan bu yeni tedbir, Türkiye'de konuşlanacak olandan daha küçük bir askerî varlıkla 
bölgedeki gelişmeleri denetim altında tutmak amacını taşımıştır. 

Uluslararası hukuku hiçe sayarak, geçerli bir sebep olmadan komşusunu işgal edebilen, 
kendi öz halkını dahi ezmekten çekinmeyen Saddam yönetimini, ileride girişebileceği benzer 
eylemlerden caydırmak amacını taşıyan bu operasyona Türkiye de katılmıştır. 

Türkiye'nin JJU askerî güce katkısı, tncirlik'te birleşik görev karargâhına eleman sağlamak, 
bir mekanize piyade bölüğü tahsis etmek ve askerî koordinasyon merkezine bir temsilci ver
mek şeklinde olmuştur. 

Kuzey Irak'ta huzur ve istikrarın tam olarak sağlanamaması, Irak yönetiminin kuzeydeki 
halkına karşı ekonomik ambargoyu sürdürmesi üzerine, koalisyon güçleri, Irak yönetimine aşa
ğıdaki uyarıları yapmışlardır ; 
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Koalisyon, Irak'ta iç barışın korunmasına önem vermektedir. Buna ters düşen davranış
lar, askerî yöntemlerle karşılık bulacaktır. 

Irak'a ait uçak ve helikopterler, 36 ncı paralelin kuzeyine geçmeyeceklerdir. 
Irak ordusu, polisi ve hudut muhafızları, koalisyonun kurmuş olduğu güvenlik,bölgesine 

girmeyeceklerdir. 
Koalisyon uçakları, 36 ncı paralelin kuzeyindeki bölgede keşif ve denetim amacıyla uçuş 

yapacaklardır. 
Koalisyon temsilcileri ile Irak askerî makamları arasında, haftada en az bir kez olmak üzere, 

koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Buna paralel olarak, Kuzey Irak'taki gruplar da, Irak 
Hükümetine karşı kışkırtıcı her hangi bir harekette bulunmamaları, aksi halde yardımların ke
sileceği yolunda ikaz edilmişlerdir. 

Huzur harekâtının ikinci bölümüyle ilgili tüm düzenlemeler, Irak tarafına yapılan bu teb
ligatın içeriğine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Caydırıcı gücü oluşturan hava birliğinde görev yapan müttefik uçakların adedi, ülkemiz
de, NATO çerçevesinde görevli olan uçaklardan fazla değildir. Görev kapsamındaki tek fark, 
bunların Kuzey Irak'ta keşif uçuşları yapmalarına izin verilmesidir. 

Keşif uçuşlarını düzenleyen haftalık programların, Diyarbakır'daki tkinci Taktik Hava Kuv
vet Komutanlığının onayından geçerek, uçuşların belirli zaman dilimi ve rotalar içinde yapıl
ması gerçekleştirilmiştir. 

Keşif uçuşları, içinde bir Türk görevlinin de bulunduğu Awacs uçaklarınca izlenmiş ve 
keşifte elde edilen bilgiler paylaşılmıştır. 

tikeleri yukarıda izah eldilmeye çalışılan Huzur Harekâtının ikinci bölümü, Bakanlar Ku
rulunun 12 Temmuz 1991 tarihli kararıyla resmiyet kazanmıştır. 18 Temmuzda ise, çok uluslu 
gücün incirlik'te konuşlandırılmış bulunan hava unsuru 36 ncı paralelin kuzeyinde keşif ve de
netim uçuşlarına başlamıştır. 

Bu şekilde faaliyete geçen askerî güç hakkında, ülkemizde, zaman zaman, olumsuz görüş
ler de olmuştur. Bu gücün, Türkiye'nin egemenlik haklarını zedelediği, Kürt özerkliğini cesa
retlendirdiği, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasını teşvik ettiği, Kuzey Irak'ta bir otorite 
boşluğu yarattığı gibi, çeşitli olumsuz iddialar ortaya atılmıştır. 

Bütün bu sakıncalara karşın, Saddam Yönetiminin zamanında Halepçe'de yaptığı katli
am gibi bir saldırıya yeniden başvurmasının, ancak bu güç sayesinde önlenebileceğini düşü
nenler Huzur Harekâtını desteklemişlerdir. Başka bir anlatımla, bu gücün sağladığı uluslara-
sarı caydırıcılık boyutu, yarattığı bütün sakıncalara karşın ağırlık kazanmıştır. 

Yüce Meclisimiz de karar aşamasında, -Türkiye'nin elindeki bütün kozları inceleyerek- en 
uygun yolun Huzur Harekâtının devamı olduğu kabul edilmiştir. 

Irak halkıyla iyi ilişkilerin devamına büyük önem veren Hükümetimiz, başarılı bir giri
şimle İran ve Suriye gibi bölgenin iki önemli ülkesini de yanına alarak dışişleri bakanları düze
yinde bir toplantı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasî 
birliğinin korunması ve bölgede oldu bittilerle kurulacak bir Kürt devletinin kabul edilmeyece
ği mesajları dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Daha sonra, Ankara'da yapılan görüşmelerde 
ise, Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD, Irak'ın bölünmesini istemediklerini, bu ülkelerde ba
ğımsız bir Kürt.devletinin kurulmasına karşı olduklarını bir kez daha açıkça belirtmişlerdi. 
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Böylece, bölgenin ciddî ve sorumlu bir devleti-olarak, hem kendi çıkarlarını hem de dost 
ve kardeş Irak Devletinin çıkarlarını güvence altına almaya çalışmıştır. 

Türkiye, ayrıca, Irak'ın yeniden uluslararası toplumun onurlu bir üyesi olması için Birleş
miş Milletlerle olan sorunlarını zaman geçirmeden çözmesi gerektiğine de işaret etmiştir. 

Bu ülkeyle ilişkileri geliştirmek amacıyla da Bağdat'a bir maslahatgüzar atamıştır. Türki
ye, Irak halkının idarecilerini kendi özgür iradesiyle belirleme hakkına sahip olduğunu her za
man kabul etmiş ve Irak liderinin yıkılmasıyla ilgili hiçbir hesap içinde bulunmamıştır. Sad-
dam yönetiminin maceraperest politikaları sonucu, Irak halkına reva görülen askerî operas
yonlar Türk halkını derinden üzmüştür. Türk Hükümeti, Iraklı idarecilere, son derece ezilmiş 
olan Irak halkının daha fâzla mağdur olmaması için, maceradan uzak, temkinli ve dengeli bir 
politika izlemelerini her zaman tavsiye etmiştir. ' 

Gösterilen bütün bu iyi niyetlere karşın, Irak yönetimi, Ocak 1993'ün ilk günlerinden iti
baren, sessizce, 36 ncı paralelin kuzeyine ve 32 nci paralelin güneyine füzeler ve radarlar yerleş
tirmeye başlamıştır. Fransa, İngiltere, ABD ve Rusya Federasyonunun güney Irak'taki uçuş ya
sağı bölgesine yönelik ihlal olayları üzerine, Irak'a verdikleri ültimatoma karşılık olarak, Irak 
Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz 7 Ocak tarihinde ülkesinin herhangi bir yerine hava savunma 
sistemleri yerleştirme hakkı olduğunu, Irak pilotlarının da Irak hava sahasında uçuşlarının ya
saklanmayacağını belirtmiştir. 11 Ocak tarihinde Saddam Gölü civarında ve Musul'un kuzey
doğusunda karadan havaya SA-2 ve SA-6 füze bataryalarının konuşlandırıldığı keşif uçuşlarıy
la saptanmıştır. 12 Ocakta koalisyon gücü ve Irak askerî makamları arasında Kuzey Irak'ta 
Faydah'ta yapılan görüşmede bu faaliyetlere ve Öirleşmiş Milletlerin yardım çalışmalarına mü
dahale edilmesine göz yumulmayacağı açıkça ifade edilmiştir. 

Saddam Hüseyin, koalisyonu teşkil eden ülkelerin Güney Irak'taki uçuşa yasaklı bölgeye 
yönelik operasyonları üzerine, 13 Ocak tarihinde yaptığı konuşmada, Irak semalarında görü
lecek bütün yabancı uçakların düşürülmesini istemiştir. 15 Ocakta birleşik görev komutanlığı, 
Irak'ın kuzey bölgesinde 10'dan fazla yerde SA-2 ve SA-6 füzelerine ilaveten, SA-3, SA43 ve 
Roland-II füzelerini de konuşlandırdığını bildirmiştir. Ayrıca, bölgedeki Irak kara birlikleri
nin artırıldığı da saptanmıştır. 

15 Ocak tarihini izleyen üç gün içinde, Huzur Harekâtı çerçevesinde, Kuzey Irak'ta olağan 
keşif uçuşlarını gerçekleştiren koalisyon uçakları, uçaksavar ateşi ve füze bataryalarının radar 
kilitlemelerine maruz kalmıştır. Koalisyon uçakları, Irak'ın 20 kadar müdahaleyi gerektiren 
kışkırtıcı eyleminin bir bölümüne cevap vermemiştir; ancak, tehdidin ciddiyet kazandığı bazı 
önemli hallerde uçaklar meşru savunma haklarını kullanmış ve kendilerini vurulmamak işin 
17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde meydana gelen üç ayrı olayda tehdidine maruz kaldıkları radar
ları zorunlu olarak imha etmişlerdir. 

Yine, aynı çerçevede, 17 Ocak târihinde, 36 ncı paralelin kuzeyine geçen bir Mig uçağı 
düşürülmüştür. Hükümetimiz, Irak makamları nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmuş, olayla
rın tırmanma eğilimi göstermesinden duyduğumuz kaygı ve endişe Iraklılara izah edilmiş, tah
rik edici eylemlerden vazgeçmeleri istenmiştir. 

Bu olaylar ve bu konudaki görüşler, yapılan devamlı açıklamalarla kamuoyuna da duyurul
muştur; ancak, Irak, maalesef, yapılan uyarıları ve haklı telkinleri dikkate almamış, kışkırtıcı 
eylemlerini sürdürmeye devam etmiştir. Irak, herhalde Washington'daki iktidar değişikliğinden 
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faydalanarak, Başkan Bush'un giderayak silahlı bir müdahaleyi göze almayacağı hesabı içinde 
olmuş, böylece, ABD'nin kararlılığını bir kez daha ölçmek istemiştir. 

Irak yönetiminin taktiği: Körfez savaşından sonra kendisine empoze edilen koşullardan 
yavaş yavaş sıyrılarak, sinsice hareket ederek, eski güçlü durumuna tekrar dönmeye çalışmıştır. 

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Bağdat'ı, bu konuda, defalarca uyarmalarına karşın, Irak 
yönetimi, meydan okumaktan vazgeçmemiş ve gene Irak halkına bedel ödetmiştir. 

Huzur Harekâtı çerçevesinde, Kuzey Irak'taki çokuluslu gücün tabi olduğu, ilke ve kural
lar, bu gücün göreve başladığı tarihten itibaren, Türkiye tarafından saptanmış ve ilgili ülkelere 
bildirilmiştir. Bu kurallar çerçevesinde çokuluslu güç uçaklarının, keşif uçuşu için olağan sınır 
geçişlerinde, meşru savunma dışında, kuvvete başvurma yetkileri hiçbir zaman olmamıştır. Başka 
bir deyimle, Irak'tan bir saldırı olmadan, planlı bir güç kullanımı için tncirlik'in tahsisi hiçbir 
zaman düşünülmemiştir. 

Bu gerçeği müttefik ülkeler de açıkça bilmektedirler. Bu bakımdan, incirlik Üssünden kalkan 
uçakların saldırı amacıyla Kuzey Irak'a geçtikleri ve bazı hedefleri vurdukları doğru değildir. 
Bu iddiaları ileri sürenlerin savlarını kanıtlamaları da mümkün değildir. 

Diğer taraftan, mütefiklerin, Irak'a karşı giriştikleri harekâtın yasal bir temele dayanıp 
dayanmadığı konusu da gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Hukuk dairesi, Güvenlik Kon
seyinin kararının böyle bir operasyona yetki vermediği yargısına varmıştır. Gerçekten de, Gü
venlik Konseyinin 688 sayılı Kararında, müttefik uçaklara, Irak hedeflerine karşı operasyona 
girişmek yetkisini veren bir ibare yoktur. 

Yukarıdaki açıklamalardan da kolayca anlaşılacağı gibi, Huzur Harekâtı operasyonu, kon
seyin 688 sayılı Kararı uyarınca değil, bölgede sağlanmış genel sükûnetin devamında yarar gö
ren ülkelerin, kendi aralarında oluşturduğu bir siyasî mutabakat yönünde gerçekleşmiştir. 

Bu arada, belirtilmesi gereken önemli bir gerçek, bu harekâtın, 688 sayılı Kararın amacı
na tamamen uygun olarak yapılmış olmasıdır. Irak, Clinton'un yönetimi devir alacağı 20 Ocak 
1993 günü, tek yanlı olarak ateş kestiğini ve yeni bombardımanlara hedef olmazsa, müttefik 
uçaklarına ateş açmayacağını açıklamıştır. Bu, Irak'ın fiilen 32 nci paralelin güneyindeki ve 
36 nci paralelin kuzeyindeki bölgelerde koalisyon uçaklarının uçuşlarını engellemeyeceği ve do
layısıyla uçuş yasaklı bölgeler kavramını kabullendiği anlamını taşımaktadır. 

Bağdat'ın benimsediği ikinci gerçek de, Birleşmiş Milletler denetimiyle ilgilidir. Irak yö
netimi, bu konuda koyduğu kısıtlamalar ve şartlardan da vazgeçmiştir. Buna göre, Birleşmiş 
Milletler gözlemcileri, Irak'a istedikleri yoldan ve Birleşmiş Milletler uçaklarıyla gelebilecek
lerdir. Saddam, herhalde sonunda bir kez daha yinelediği tarihsel hatayı anlamış, Irak'ın ege
menliğini ileri sürerek, kabul ettirmeye çalıştığı şartları bir yana bırakmış ve yaratmaya çalıştı
ğı fiilî durumu sona erdirmiştir. Irak yönetimi, gayet uygun olan bu esnek tutumunu sürdür
meye devam eder, Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin çalışmalarını engellemez ve uçuşa yasak 
bölgelerde yeni tahriklere başvurmaz ise, bu son bunalım kolaylıkla atlatılmış olur. Bölgede, 
barış ve istikrardan yana olan tüm ülkelerin dileği bu doğrultudadır. 

Bu arada, Huzur Harekâtıyla ilgili partimize yöneltilen bir eleştiri de, muhalefette bu as
kerî güce karşı çıkarken, bugün, bunu benimsemiş olmamızdır. Koalisyon Hükümetinin ortağı 
olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, devlet geleneğine sahip bir siyasî parti olarak, ülkenin 
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yararına olacak her şeyi, tereddütsüz kabul edeceği aşikârdır. Biz, gerçekten muhalefetteyken 
Huzur Harekâtına karşı çıktık; ancak, göreve geldiğimizde bunu doğmuş olarak kucağımızda 
bulduk, yani sistem kurulmuş ve işliyordu. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Her şeyi kucağınızda buldunuz! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Sayenizde! 
Bir yandan devletin devamlılığını düşündük, bir yandan da, içinde bulunduğumuz şartla

ra bakarak, bu sistemin ne getirdiğini ne götürdüğünü hesap ettik. Değerlendirmemiz sonu
cunda, bugünün koşullarında caydırıcılık yönünden yararının zararından daha fazla olduğunu 
saptayınca da, şartlar gerektirdiği kadar onu muhafaza etmeye karar verdik. 

Sonuç olarak, Huzur Harekâtına, yukarıda işaret ettiğim 12 Temmuz 1991 tarihli Bakan
lar Kurulu Kararıyla izin verilmiş; Türkiye, güvenlik endişelerini karşılamak için, kendi özgür 
iradesiyle bu kararı almış, yasal dayanak da Yüce Meclisimiz tarafından sağlanmıştır. İleride 
şartların değişmesiyle, Yüce Meclisimizin Huzur Harekâtının sona ermesini uygun gördüğü 
tarihte de, hiç şüphesiz, son bulacaktır. 

Burada konuşmama son verirken, yukarıda açıklamaya çalıştığım düşüncelerim doğrul
tusunda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, Hükümete verilmiş olan gensoruyu yer
siz buluyor, ret oyu kullanacağımızı açıklıyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mutman, teşekkür ederim efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu, adına, Sayın Tunç Bilget, buyurun efendim. (DYP ve SHP sıra

larından alkışlar) 
Sayın Bilget, süreniz yarım saattir; saat 17.41'dir efendim. 
DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

son zamanlarda Türkiye ne zaman bir dış olayla karşılaşsa, konu, olayın soğukkanlılıkla de
ğerlendirilmesine olanak vermeyen bir süratle Meclise intikal ediyor ve Meclisteki tartışmala
rın ilk zayiatını akıl, mantık ve uygar bir dil teşkil edebiliyor. Bunun güncel örneği, son Irak 
olaylarıyla ilgili olarak bir süre önce bu kürsüden yapılan tartışmalar, bugün önümüzdeki gen
soru önergeleri ve yine bu kürsüden bugün söylenen bazı sözlerdir. x 

Bu gensoru gerekçelerinin haklı ve mantıklı olabilmesi için, son olaylarda Çokuluslu Güç 
uçaklarının Meclis kararının lafzına ve ruhuna açıkça aykırı hareket etmiş olması, bu hareke
tin Hükümet tarafından onaylanmış olması ve ayrıca, hem Hükümetin tutumunun ve hem de 
operasyonların Türkiye'nin çıkarlarını açıkça ihlal ettiğinin alternatifi belirtilerek ve savunula
rak ortaya konulabilmiş olması gerekirdi. Bu üç koşul ve gerekçeden değil hepsi, bir teki dahi 
geçerli değilse ve Doğru Yol Partisi Grubu adına eğer bugün ben bunu ortaya koyabilirsem, 
işte o takdirde önergeleri verenler ya duygusal nedenlerle veya dış siyaset kaygıları dışındaki 
gerekçelerle hareket etmişler demektir. 

Doğru Yol Partisi Grubu, bu gensoru önergelerine, istemlerine ret oyu verecektir. Benim 
bugün görevim, ret oyunun nedenlerini, Önümüzdeki gensoru gerekçelerini hukukîlik, Hükü
metin tutumu ve Türkiye'nin çıkarı şeklinde özetleyebileceğim bu üç koşulun testine, ayrı ayrı 
tabi tutarak sıralamaktır. Tabiî, bunu, sadece son olayları değil, geleceği de düşünerek yapmak 
istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, aslında, gensorulara hukuken şu şekilde cevap vermek mümkün
dür ve yeterlidir : 17 Ocak 1991 tarihli Meclis kararıyla Çekiç Güç'ü Türkiye'ye getiren iktidar 
Anavatan Partisi İktidarıdır. Son olaylar, 1991'deki Meclis kararında belirtilen ve her uzatma
da tekrarlanan temel maksada uygun olarak ortaya çıktığına göre, ANAP neye itiraz ediyor? 
Peki, Meclis kararı, Yüce Meclisin tümünü bağladığına göre, CHP ve Refah Partisi neye itiraz 
ediyor? 

Değerli milletvekilleri, 24 Aralık tarihli son Meclis kararıyla, Yüce Meclisin, Çokuluslu 
Güç uçaklarına bir defa daha verdiği talimat, farklı yorumlara imkân vermeyecek kadar açık 
ve kesindir. Çokuluslu Güç'ün görev süresi, toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek ge
lişmeleri caydırmak, gerekirse, bu gelişmelere mani olmak ve bölge halkına yardım faaliyetle
rinin güvenlik içinde devamını sağlamak maksadıyla uzatılmıştır. Şimdi, bu kararı ve son olay
ları adım adım irdeleyelim. 

Karara göre, caydıracak, mani olacak ve güvenliği sağlayacak güç, tncirlik'te konuşlandı
rılmış olan uçaklardır. Karara göre, uçaklar, bu işi bölge üzerinde uçarak, uçtuğunu bölge hal
kına göstererek ve uçmaya devam ederek yapacaklardır. 

Son olaylarda, Irak uçaksavar bataryaları ve Sam,füz'eleri, Yüce Meclisin bu iş için görev
lendirdiği uçakların işlevlerini yapmasına mani olmak, onları düşürmek istemiştir. Çünkü uçak
savarda radar aydınlatması ve kitlemesi, bir tarafın öbür tarafa silah çekmesidir. Kendisine si
lah çekilen, tetiğin düşmesini beklemez. 

Yüce Meclisin, tncirlik'te konuşlandırılmış uçaklara 24 Aralık tarihinde verdiği talimat, 
görevini engelleyenlere mani olmak, silah çekene silahla mukabele etmektir. Son olaylarda ya
pılan bu değil mi? Karara aykırılık bunun neresinde? 24 Aralıkta, biz Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak tasarıya olumlu oy kullanırken, kararın açıkça içerdiği bu talimatın bilinci içinde hare
ket ettik. Peki ANAP, RP ve CHP grupları bu kararı ne zannetmişti ki?.. 

Bağdat, uçuşları tehdit edip, onlara silah çekince, uçaklar bölgeden kaçıp, görevden der
hal vazgeçecekler mi zannetmişlerdi?! 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Irak'ın meşru müdafaa hakkı yok mu? 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Ne oldu?.. Kararı dikkatle okumamış mı idik? Yoksa, bu 

Üç değerli partimizin Meclis grupları, radar aydınlatması ve Sam tuzağı meselelerinde, özgür 
basınlı ve demokratik ABD Hükümetinin ısrarla yalan söyleyebilme yeteneğinin -bu yetenek 
herkeste var- Irak'ın diktatörünün Saddam'ınkinden daha fazla olduğuna mı inanıyorlar? Bu 
alanda Saddam'a haksızlık etmiyorlar mı, onu küçümsemiyorlar mı? Sanmıyorum; ama eğer 
öyleyse, komşu diktatörler ve onların istihbarat servisleri, herhalde ellerini ovuşturacaklardır. 

De,ğerli milletvekilleri, Hükümet açıkladı; üç ülke (ABD, İngiltere ve Fransa) Çokuluslu 
Güç'ün, Kuzey Irak'taki kendisine tehdit oluşturan Irak askerî varlığını tamamen ortadan kal
dırma veya büyük ölçüde ona zayiat verdirmek için Hükümetimizden izin istedi. Kimilerinin 
ABD'ye bağımlı olmakla suçladığı bu Hükümet, bu izni yermedi; "Normal görev uçuşlarınızı 
yapın, eğer size bir tecavüz olursa, gereğini yaparsınız" dedi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — İzin almadan gittiler... 
TUNÇ BİLGET (Devamla) —Soruyorum sizlere : Bu üç ülke, İncirlikte kendini tama

men rahat hissetseydi, ABD'nin bölgeye Kennedy Uçak Gemisini göndermesine ne gerek vardı? 
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Değerli milletvekilleri, astında, önergelere verilecek cevap, hukuken bundan ibarettir, bu
rada dursam bile yeter. Ancak, işte bu noktada, güney Irak'ta olanları, Irak'ın bir süredir ba
şına gelenleri düşünüp, "Canım, böyle hareket ettiniz de ne fark etti ki" gibi düşünenler ve 
bunu diyenler çıkıyor. Neyi kastettiklerini belirtmeden, "tutarlı politika, bağımsız politika, hay
siyetli politika" çağrıları yapanlar çıkıyor. Hatta, bugün bunun da ötesine geçildi.. Emin deği
lim; çünkü, Sayın Başkan kuşku beyan ettiler, onu için şartlı konuşacağım; ama eğer bugün 
bu kürseden birisi, Türkiye'ye veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, "Amerikan uşağı" de
mişse, onu söyleyenler de bilsinler ki, birileri de kalkar, onu söyleyenlere, "Arap uşağı, Sad-
dam'ın uşağı, paralı uşaklar" der ve böylece bu Meclisteki konuşmanın kalitesi de çok düşmüş 
olur. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÜSEYtN ERDAL (Yozgat) — Biz Arap uşaklığını kabul etmiyoruz; siz de, "Amerikan 
uşaklığını kabul etmiyoruz" dersiniz. 

TUNÇ BİLGET (Devamla) — Buraya bir şapka koydum; başımıza uydu diyorsanız, güle 
güle giyin!.. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — O suçlamalar size ait... 
TUNÇ BİLGET (Devamla) -— O suçlamaları, ARAMCO parasıyla kimler besleniyorsa, 

onlara yapın. Şimdi beni söyletmeyin... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bizce, çirkin hareketler bir yana, bu deyişler ve bu çağrılar, belki de şu gensorudan çok 
daha önemli ve kaygı vericidir, öyleyse, gelin, bu kavramları, hem genelde ve hem de Irak'la 
ilgili olarak açıkça tartışalım ve kestirmeden cevap vermekle yetinmeyelim. 

Değerli milletvekilleri, 70 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin dış politikadaki ayırıcı özelliği, 
hepimizin iyice içine sindirmesi lazım. Bu özellik, tek kelimeyle, hukuk temeline oturtulmuş
tur. Türkiye kendi çıkarlarını, cumhuriyetin taraf olduğunu,'iki taraflı, çok taraflı anlaşmala
ra aksettirmeye çalışmıştır. Bunun dışına kendisi çıkmamıştır ve başkalarının da çıkmasına izin 
vermemeye çalışmıştır. 

) • 
Cumhuriyetin Iegalistik dış politikasının çıkarlarımızla ilgili son derece sağlam gerekçele

ri vardır. Körfez krizinde Türkiye'nin tutumunun berisinde de bu gerekçe vardır. 
Cumhuriyet hükümetlerinden beklenen, işte bu hukukî çerçeve üzerine oturtulmuş bir dış 

politikayı fevkalade dikkatle, ılımlı ve istikrarlı bir şekilde uygulaması; ancak, Türkiye'nin ve 
Türk halkının temel çıkarlarına tecavüze de asla izin vermemesidir. 

Yüce Meclis, dış politikada, Hükümetten reaksiyoner bir duygusallık değil, dikkat ve ihti
yat beklemelidir. Unutmayalım ki, bir olayda, sadece bizim göstermemiz gereken reaksiyonu, 
sözümona, düşünüp, onun orada biteceğini sanmak, karşı tarafın bizim hareketimize ne reak
siyon göstereceğini ve o takdirde bizim ne yapmamız gerektiğini gözardı etmek; dış politikada, 
daima, sonu hüsranla bitmiş olan bir yoldur, satranç tahtasında üç taşla oynamaktır. 

Şimdi, tutarlılık arayanlara sesleniyorum : Sorumlu hükümetler, bu hızla değişen dünya
da, tehlikeli dünyada, sadece ve sadece kendi ülkelerinin çıkarlarıyla tutarlı şekilde hareket et
mek zorundadırlar. Dış politikada, bunun dışında herhangi bir tutarlılık ölçüsü yoktur. Hele 
Körfez meselesi ve sonrası gibi bir kriz anında, sadece kendi çıkarlarıyla tutarlı ve sadece temel 
çıkarlarına bağlı olmaya çalışan bir ülke, dış politikada, hem tutarlıdır ve hem de bağımsızdır. 
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Değerli milletvekilleri, daha açık seçik konuşacağım. Geçen 70 yılda, kişi başına gelir ola
rak, 68 dolardan 2 500 dolara ancak gelebildik. Bugün ve daha epeyce bir süre, bu nedenle 
Meclisin ve hükümetlerinin görevi, her şeyden önce, Türk Milletini düşünmek, onun refah ve 
güvenliğini teminat altına almak ve diğer bütün olayları. Türkiye'nin çıkarlarını etkileyebilece
ği ölçüde ve imkânlarımız nispetinde değerlendirmektir. İşte bu nedenle, dış politika tartışma
larında, her milletvekilinin ve siyasî partinin görevi Hükümetimiz, cumhuriyetimizin dış poli
tika yolunu izlerken, sanki Türk Milleti için risksiz ve faydalı bir yol varmış da. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, korkaklığından bunu izlemiyormuş gibi bir eleştiriyi, üslubunu ve de içeri
ğini reddetmektedir. Eleştiride, özellikle liderlerin dikkatli ve ölçülü olması gereken bir alan 
varsa, o alan dış politikadır. Aksi halde : 

1. Denetini görevimizi iyi yapamayız, 
2. Türk Milletini tedirgin ederiz, 
3. Bir müddet sonra dünya, bu Meclisin dış politika beyanlarına dikkat etmemeye, ku

lak asmamaya başlayabilir. , 
Değerli milletvekilleri, şimdi, Irak olaylarına dönüyorum. 
İster son olaylarda olsun, ister Irak'ta bundan sonra ortaya çıkabilecek olaylarda olsun, 

bir olayı münferit olarak ele alıp, orada haklıyı ve haksızı ayırmaya çalışmak, meseleyi bu şe
kilde vazedip, dış politikamızın ona göre reaksiyon göstermesini istemek yanlıştır, gerçekçi de
ğildir ve Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırıdır. 

Körfez Krizi bir bütündür; geçmişte başlamıştır, maalesef, geleceğe doğru uzanacak gibi 
görünmektedir; hiçbir noktası tek başına değerlendirilemez. Haksızlığı ilk yaratan, belki uzun 
süre daha haksızlıklarla da karşılaşabilecektir. Buna son vermek Irak Milletinin elindedir. Tür
kiye, olsa olsa, süreyi kısaltmak için yardımcı olabilir; bunun dışında kimse Türkiye'den başka 
bir şey beklemesin. 

Değerli milletvekilleri, Saddam'ı unutmayalım. Eğer, Saddam, Kuveyt petrollerini ele ge
çirmiş olsaydı, bugün ne durumda olurduk? 

BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Şimdi petrol sağlam ellerde. 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Eğer, Koalisyon buna karşı çıkmamış olsaydı, Türkiye'nin, 

Saddam'lı Irak ile er geç bir çatışmaya girmemesi mümkün müydü? 
HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Muhalefetteyken öyle demiyordunuz ama. 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Hayal gücümüzü tamamen mi kaybettik? Saddam, Orta

doğu'da kuvvetler dengesini, Türkiye'nin aleyhine de olmak üzere, altüst etmek istedi. 
Türkiye, buna izin veremezdi... 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Aynı şeyi Amerika yapıyor şimdi... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Halepçe'de katliam yapılırken nere

deydiniz? 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Dinleyin, dinleyin... 
Saddam, Batı'nın petrolle ilgili çıkarlarını yok saydı; Batı da buna izin veremezdi. Çıkar

larımız ortaklaştı, birlikte hareket ettik. Türkiye'nin tutumuyla ilgili bir gerekçe budur. 
Amerika ile ilgili olarak fazla laf söylerseniz, Amerikanın uşaklarının kimler olduğunu, 

kimlerin savunmalarını Amerika'ya ihale ettiğini bana buradan söyletirsiniz. (DYP sıraların
dan alkışlar) 
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KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Söyle, söyle! 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Söyle, söyle! 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Söyle, söyle; millet de duysun! 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Değerli milletvekilleri, tabiî, keşke Kuveyt'in işgali önlene-

bilseydi, keşke savaş olmasaydı; ama önlenemedi ve oldu. 
Türkiye, ne krizden ne de savaştan sorumludur. Aksine kim iddia edebilir? Kaldı ki, hu

kuktan bahsettim biraz önce, bir de hukuku çiğneme meselesi var. Kuzeyde kuvvetli bir kom
şuyla uzun süre yaşamış olan Türk Milleti, cumhuriyet döneminde, tabiî ki, kim olursa olsun, 
kuvvetlinin zayıfı ezmesine izin veremezdi.' 

Değerli milletvekilleri, Saddam, oyunun kurallarını çiğnedi. Tek oyun bu, başka oyun yok. 
Saddam, bu kuralları, hem çiğnedi, hem de her fırsatta tekrar ve tekrar çiğneyebileceğim sergi
liyor. Türkiye'ye, Cumhuriyet Hükümetine ve Başbakanına hakaretler yağdırıyor. Evet, Irak 
halkı büyük sıkıntı ve ıstırap içinde. Evet, ne tek tek, ne de millet olarak, bu ıstırabı içimizde 
hissetmemek mümkün değil, ötesi, her savaşta olduğu gibi, Irak Savaşı sırasında da yenen ta
raf, yer yer çok acımasızca davrandı, aşırılıklar oldu, çok insan öldü. Nihayet, aynı oyunun 
kurallarını Saddam'dan çok daha acımasızca çiğneyenler de var; Bosna-Hersek'teki etnik kı
yım ve toplu ırza geçme olayları yanında, belki Halepçe ve Kuveyt olayları bile cüceleşiyoh 
Buna, Dağlık Karabağ ve Filistin meselelerini- de ekleyin. 

ALI OĞUZ (istanbul) — O da sayenizde. 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Geliniz, hep beraber, bütün partiler olarak, bütün bunla

rın bir tesadüf olmadığını, çok tehlikeli bir ortamın işareti olduğunu varsayalım. Peki, o tak
dirde çözüm yolu ne? 

Değerli milletvekilleri, eğer etraf bu kadar tehlikeli ve acımasızsa, çözüm yolu, tehlikenin 
üstüne üstüne gitmek değil, bu tehlikeli sulardan Türk Milletini sağ salim geçirmektir. Biz, 
akılla, mantıkla ve çıkarlarımıza dikkat ederek hareket edeceğiz; Batı da, o çok övündüğü yüksek 
değerleri her yerde sahiplenmeye, bizim tarafımızdan davet edilecek; iki yüzlü davranmamaya 
davet edilecek ve sağduyuya davet edilecek. Peki, Koalisyon Hükümeti bundan başka bir şey 
mi yapıyor? Hayır; yapılan bu, durum bu... 

Bakınız, bu durum Irak'ta yok. Maalesef, Irak'ta uzun bir süredir akıl ve mantık da yok. 
işte, Irak ve Saddam meselesinin can alıcı noktası da budur. Bugün, büyük ıstıraplar çeken 
Irak halkının bu ıstırabını içimizde hissederken, aynı Irak halkının, Saddam'dan dolayı, dün
yaya karşı birinci derecede sorumlu olduğu da unutmayalım. Benzetmek gibi olmasın ama, 
bugün Sırplar karşımıza geçse, Müslümanlara yaptıkları katliamı, sadece kendi liderleri üzeri
ne atsalar, sorumluluktan kurtulmak isteseler, buna inanır mıyız? Ayrıca, Kuveyt'in işgalinde, 
Irak halkı, Kuveyt petrollerine karşı biraz açgözlüce davranmadı mı? 

Değerli milletvekilleri, soruyorum sizlere Irak halkı dünyaya ne demek istiyor? Acaba, "Biz 
Saddam'ı deviremiyoruz, ona boyun eğiyoruz; eh, siz de sonuçlarına katlanın" mı demek isti
yor? Peki, bırakalım dünyayı; Irak halkı ve Saddam, Türkiye'ye ne demek istiyorlar? "Siz, 
Türkiye olarak Kerkük ve Musul petrollerine sakın göz koymayın, onlar bizim; Basra petrolle
ri zaten bizim; bir de, biz, Kuveyt petrollerine göz koyduk; Fırat ve Dicleniz varya, ona da or-, 
tağız, ona da göz yumun; Halepçe'yi unutun: sınırlarınıza gönderdiğimiz yüzbinleri unutun; 
nihayet, saldırıp on yıl savaştığımız İran'ın Müslüman olduğunu unutun; yok etmeye çalıştığı
mız Kuveyt'in Müslüman olduğunu unutun: biz Müslümanız, siz de Müslümanstnız; ey Müs
lüman Türkiye, biz ne yaparsak yapalım, siz Müslüman Irak halkının yanında yer alın ve so
nuçlarına katlanın" bunu mu demek istiyorlar?! 
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Gitsinler, bu lafları, Körfez'deki Arap ve Müslüman ülkelere anlatsınlar, onları ikna et
sinler, sonra gelip bizimle konuşsunlar... (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilget, 9 dakikanız kaldı efendim. 
TUNÇ BÎLGET (Devamla) — Sağ olun efendim. 
Değerli milletvekilleri, bakınız, Batı'ya ve Birleşmiş Milletlere, şuradaki veya buradaki olay

lardan dolayı haklı nedenlerle kızabiliriz. Ben de kendi öfkemi, bir vesileyle bu kürsüden dile 
getirmiştim; ancak, bu kızgınlığı sergilemenin alanı, Saddam'ın Irak'ı değildir. Saddam'ın Irak'ı 
ile, ona karşı çıkanlar arasında, bugün, haysiyetli bir orta yer aramayalım; çünkü, yoktur. Orta 
yerde veya Saddam'ın yanında yer almak, bağımsızlık da değildir, ötesi; bu, Türkiye'nin çı
karlarına da aykırıdır. Eğer, bunun aksini iddia eden varsa, sadece Saddam'ın geçmişini sa
vunmakla kalmamalı, aynı zamanda gelecekte ne yapacağıyla ilgili olarak da teminat verebil-
melidir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit'in çok çarpıcı bir dille iddia ettiği bir şey var, ona da 
değinmek istiyorum : Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun, PKK'nın, Türk sınır karakollarına 
büyücek baskınlar düzenlemesine ve Kuzeyde fiilen kukla bir Kürt devletçiliğinin kurulmasına 
yol açtığı doğrudur. Ancak, dikkat buyursunlar; otorite boşluğuyla Çekiç Güç arasında bire 
bir ilişki kurmak,,pek öyle göründüğü kadar mantıklı olmayabilir. Evet, Incirlik'in stratejik 
önemi büyüktür; ancak, bu üç ülke gerçekten kararlıysa, yapacakları şey, onlar için, nihayet, 
biraz daha zahmetli ve pahalı bir şekilde, tncirlik yerine ikame edebilecekleri büyücek ve sabit 
bir uçak gemisidir. 

"tncirlik'i Çekiç Güç'e kapasaydık ne olurdu?" sualine, bu işi yapmadan kesinkes bir ce
vap vermek mümkün değildir. Ancak, tabiî ki, iki şeyden biri olurdu : Ya bu üç ülke, yine de 
uçuş yasağını uygularlardı -ki, o takdirde, hem orada PKK'ya karşı Türkiye o kadar kolay ope
rasyon düzenleyemeyebilirdi ve hem de Türkiye, başka maliyetlerle de karşılaşırdı- veya uygu
lamazlardı, uygulayamazlardı -ki, o takdirde, yine göçle karşılaşırdık- Bu ikinci olasılıkta; ya
ni, ikinci bir göç dalgası halinde, Türkiye ile Irak arasında bir askerî çatışmayı önlemek müm
kün olur muydu? Yoksa, Saddam ile işbirliği yapıp, Irak Kürtlerini beraberce ezmemizi öne
renler mi var?!.. Herhalde yok. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğim hususların bir kısmı, sadece son olaylarla ve bu genso
runun dar kapsamıyla ilgili değil, uzun vadeyle ilgili: çünkü, uzun vade önümüzde olabilir. 
Körfez krizi, büyük bir hesap hatası ve talihsizliktir. Kolay çözüm gözükmüyor, ortada, şeytan 
ve melek aramayın; ortada, ne şeytan var, ne melek; herkes, yarı melek ve yarı şeytan; dünya bu... 

Söylediğim şeyin bugün özeti şu : son olaylarda, Meclis kararının maksadını aşan bir şey 
olmamıştır; Hükümetimiz, diğer taleplere "hayır" demiştir. 

Bu iki açıdan, gensoru, gerekçeden tamamen yoksundur. Bunun ötesinde, Türkiye'nin, 
Saddam'a sempatiyle bakması, Irak'ı desteklemesi, Türkiye'nin çıkarlarına ters düşer. Herkes 
yaptığından sorumludur. Irak'ın bu kavgaya son vermesi, kavgadan tekrar bir bütün olarak 
çıkması için, Türkiye, elinden geleni yapıyor. Birleşmiş Milletlerin ve koalisyonun maksadı aşan 
hareketlere girişmemesi için de, elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Kimsenin, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinden, daha fazla bir şey beklemeye hakkı yoktur. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bilget, teşekkür ediyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 
Sayın Gürkan, süreniz yarım saattir. Şu anda saat 18.06. 

V 

CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün bir sözü var. Gerçi bizim Partimiz için söylemiş ama, 
tek parti devrinde söylediği için, özünde bütün Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir an
lam içeriyor : "Cumhuriyet Halk Partisinin ruhu, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız 
egemenliktir" diyor. . ' 

Bunu, Partimin bir ayrıcalığı olarak söylemiyorum. Bu ruhu, tam bağımsızlık ve kayıtsız 
şartsız egemenlik ruhunu, elbette ki, bütün bugün Türkiye'de var olan siyasal kuruluşlarla, 
bu cumhuriyete omuz ve gönül veren herkesle gönüllü olarak paylaşmak durumundayız; çün
kü, Atatürk'ün tanımladığı bu tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız egemenlik ruhu, anlayışı, 
bu cumhuriyetin varlık nedenidir. 

Bu nedenle de, İncirlik Üssünün bugün kullanımıyla ilgili gensoru önergelerimizin görü
şülmesinde, değerlendirmelerin bu anlayışla yapılması gerekir; ama, lafta değil, yürekte ve be
yinde bu anlayışla yapılması gerekir. 

DYP sözcüsü biraz önce burada, "dış politikada eleştiri dikkatli sözcüklerle yapılmalı" dedi. 
Doğru; ama, dış politikada, dikkatli sözcüklerle yapılacak dış politikada, hiç kuşku yok 

ki, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız egemenlik anlayışından en ufak bir sapma göstermeme
li; eğer gösteriyorsa, kimse, eleştirilerin dozajı için kimsenin küsuruna bakmasın. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: gensoru konusunda bir noktaya daha değinmek isti
yorum: özellikle de, Sayın Başbakan geldikleri için, biraz ayrıntıya girerek değinmek istiyorum 
bu noktaya. 

Olay, bu gensorunun televizyondan -biraz önce tartışılan naklen yayınıyla ilgili. Basına 
yansıyan haberlere göre, bu konuda, Sayın Başbakanın bir taahhüdü var: kendisine, gensoru 
verildiği, tncirlik'le ilgili soru sorulduğunda, Sayın Başbakan "kamuoyu önünde bu konuyu 
tartışabileceği "yolunda bir güvence vermişti, meydan okumuştu; ama bu taahhüdün, bu meydan 
okumanın gereği yapılmadı, yapılamadı. Meclis Başkanı Vekili, bütün siyasî parti gruplarının 
iradesi naklen yayın konusunda belirdiğinde, işin peşine düştüğü halde, gereği yapılamadı. 

. Değerli arkadaşlar, bunun çok önemli bir anlamı var : Galiba, İktidarımız (DYP ve SHP 
Hükümeti) halktan çekinmeye başladı, halktan uzak durma ihtiyacı içinde! Neden bu ihtiya
cın içinde? 

1. Bu olayda, tncirlik'ten kalkan uçakların, Irak'ı bombalamasıyla ilgili gensoru kbnu-
-su olayında bütünüyle haksız. Ortaya getirdikleri gerekçelerin hiçbir ciddiyeti yok. 

2. Halktan uzak durma, halkın önünde bu konuyu tartışamama konumunda. Çünkü, ken
disiyle açık bir çelişki içinde. Bunu açıklayalım : İncirlik Üssünün kullanımıyla ilgili tartışmalar 
Ocak 1991 de başladı. O günle, bugünü çok fazla birbirine karıştırmamak lazım. O gün müda
haleye destek veren, Irak'a müdahale etmeye destek veren ülkeler, bir Ibüyük koalisyon oluştur
muşlardı; "Bütün dünya kamuoyu" desek yerinde olur. Bu koalisyonun dışında, topu topu iki 
ülke vardı; bir Ürdün, iki Libya, önemli bir siyasal güç de yoktu, eğer FKÖ'yü, Arafat'ın Filis
tin Kurtuluş örgütünü saymazsak. Buna karşın, İspanya'dan, Japonya'ya bütün dünya bütün 
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İslam âlemi, Irak'ın, Kuveyt'ten çıkarılması için, gerekirse askerî müdahalede bulunulması için 
bir kamuoyu oluşturmuştu, koalisyon yaratmıştı ve o gün, müdahalenin arkasında, uluslararası 
bir hukuk dayanağı vardı; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ve Güvenlik Konseyinin, birbiri
ni izleyen kararları vardı: ama, şimdi, 1993 yılının Ocak ayında, iki yıl sonra durum oldukça 
farklı: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'dan ibaret hale düşmüş olan -geçmişte 
29 ülkenin katılımıyken, sadece bu üç ülkenin katılımına düşmüş olan- Çekiç Güç'ün iradesi ve 
artı, konuşlandırıldığı Türkiye'nin katkısı. Başka bir uluslararası anlayış yok, katılan yok, arka
sında, uluslararası bir hukuk dayanağı yok: hukuksuzluk var. Birleşmiş Milletler Hukuk Komis
yonu gayri meşru, gayri hukukî ilan etmiş bu müdahaleyi. Olay, birbirinden farklı... 

Onun için, Sayın SHP sözcüsünün burada getirdiği iki tez, kökten yanlış. Birincisi, o üç 
ülkenin kendi arasındaki mutabakat (Amerika'nın, Fransa'nın ve Ilgiltere'nin) dünyayı, dünya 
kamuoyunun iradesini belirlemez. Diğer bütün ülkeler karşı, tepki halinde. 

İkincisi : Bu olayı, "Biz geldik kucağımızda bulduk, sistem devam ediyor, devletin de
vamlılığı anlayışı" türü gerekçelerle açıklamanın imkânı yoktur. Kucakta bulunan olay ve bu
gün yürütülen olay, bütünüyle birbirinden farklıdır. 

Ayrıca, ortada, uluslararası hukukî dayanağı olmayan bir fiilî durum da var; o da, Irak'ın 
egemenlik haklarına ciddî tecavüzle ilgili bir karar. Deniliyor ki, "Uçuşa yasak bölge var. 32 
nci paralelin altı, 36 ncı paralelin üstü uçuşa yasak." 

Bunun arkasında, bir uluslararası hukuk dayanağı yok, bir karar yok... Bosna-Hersek'te 
var; suskun kaldığımız, sessiz kaldığımız, pek fazla kolumuzu kıpırdatmadığımız Bosna-
Hersek'te var bir uluslararası hukuk kararı, uluslararası hukuk dayanağı, uçuşa yasaklı bölge 
için; ama, Irak'ta yok. Hem, öyle, uçuşa yasaklı hukukî bir bölge yok, hem de o bölgede uçuş 
yasağının ihlaliyle ilgili, fiilî, kanıtlanmış bir durum da yok. 

Bu kürsüde, Hükümet sözcüleri, daha önce bü konu konuşulurken, iki kere dikkatli bir 
sözcük kullandılar, "ihlal ihtimali var" dediler; sözcük budur tutanaklarda, Hükümet adına. 
İhlal de yok... Hukukî olmayan, o paralelin altı ve üstü... O paralellerin altı ve üstüyle ilgili 
kararlarla, uçuşa yasaklı" denilen bölgelerde ihlal de yok, ihlal ihtimali var. 

Bunun için, önce şu tespiti yapmamız gerekir.: Çok doğal bir davranıştır ki, Ocak 1991'de 
Irak'a yapılan müdahale desteklenmiş olabilir. Doğal olmayan, o karara, Ürdün'ün, Libya'nın 
ve bir siyasî güç olarak Filistin Kurtuluş örgütünün yanında karşı çıkıp, bugün üç ülke dışında 
(Amerika birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa) bütün dünyanın karşı çıktığı bir noktada, Ame
rika, Fransa, ve İngiltere'ye destek vermektir. 

Bütün dünyada, bu garipliği gösteren, ne yazık ki, sadece iki lider var, sadece ve sadece 
iki lider var : Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı; başka yok... (CHP ve RP sırala
rından alkışlar) Ve bu çok önemli bir konudur; çünkü, tarihsel olarak da, çok*değil, iki yılda 
böylesine değişen siyaset adamlarının ne dünyada ne de Türkiye'de başkaca bir örneği yok. 
Siyaset ve siyasetçiler adına, bu, son derece kötü bir örnektir. 

Neden böyle bir noktada, neden bu değişme? 
Bugün, ortak hükümet sorumluluğunu üstlenmiş olan iki lider, maalesef, dış politikada 

Türkiye adına kendi hedeflerini, Türkiye'nin ulusal hedeflerini ortaya koyup, bu doğrultuda 
yürüyecek, siyasî iradeyi gösterecek, konumda veya güçte görünmüyorlar. Genel olarak mütte
fiklerimizin, özel olarak Washington'un, yani, dünün bu bölgedeki mandacı ülkelerin 
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hedeflerini, ulusal hedeflerimiz sanıyorlar, bize de öyle saydırmaya çalışıyorlar. O hedefler doğ
rultusunda, Amerika Birleşik Devletlerinin bu bölgeyle ilgili hedefleri doğrultusunda uyumlu 
davranmayı marifet sayıyorlar! 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, başkalarının dış politika tercihlerinin taşeronu olamaz, 
olmamalıdır. (CHP sıralarından alkışlar) Siz, Hükümet olarak böyle bir taşeronluk görevini 
kendinize biçemezsiniz, bicmemelisiniz. Ulusal hedeflerimizi, bize, Türkiye'ye, halka unuttu
ramazsınız, unutmamalısınız. Çünkü olay, yalnız incirlik'teki şu an tartıştığımız olaydan iba
ret değil, Ermenistan'a yardım meselesi var... 

Ermenistan'a giden petrolün geçişine boyun eğdik veya eğdirildik... 
Petrol, insanî yardım değil, buğday değil; stratejik bir madde. Azerbaycan'ın ambargo uy

guluyor, Ernemistan'a karşı, Ermenistan'ı da kıskaca almış durumda.. Şimdi, Azerbaycan'ın 
sonuç almaya dönük ambargosunu biz deliyoruz! 

Müttefiklerimizin, bu kolaylığı, bu yardımı bizden istemesini doğal, anlayışla karşılayabi
liriz: ama, doğal karşılayamayacağımız, anlayışla karşılayamayacağımız, bizim, Azerbaycan'
ın ambargosunu delmek üzere müttefiklerimizin bu talebine boyun eğmemizdir. 

Bosna-Hersek konusu, eğer ulusal hedeflerimizden vazgeçersek, bugünkü gibi kalır. Ya
rın 17 Martta karşımıza gelecek olan Birleşmiş Milletlerde kıbrıs'tan önemli ölçüde yürekliliği, 
cesareti gösteremez, müttefiklerimizin hedefiyle uyumlu davranmayı marifet saymaya devam 
edersek... 

Bu noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çekiç Güç kararını kısaca ve hızlıca oku
mak ihtiyacı içindeyim; çünkü, DYP sözcüsü, ne yazık ki, vazgeçildiğini sandığım, "Çekiç Güç 
bostan korkuluğu mu?" mantığını burada anlattı. 

Bu mantık geçerli değil... Karan okuyorum : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda, ülkemizde yö

nelen ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve 
sosyal düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabile
cek gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani 
olmak, Kuzey Irak'ta sağlanmış bulunan nispî sükûnetin ve bölge halkının insanî ihtiyaçları
nın karşılanabilmesi için, Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin gü
venlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı 
Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayı
lı kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort" "Harekâtı çerçevesinde ülkemizde ko
nuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin, 31 Aralık 1992 tarihinden itibaren altı ay sürey
le uzatılmasına, çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin 
ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısıve bu gücün amaçlarına uy
gun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdir
meye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin ve
rilmesini arz ederim." 

Verilen izin budur. 
Bu izinde, o uçakların İncirlik'te konuşlandırılması vardır. Eğer, burada kendisine verilen 

yetkiyi, Bakanlar Kurulu, aşarak ve bize bilgi vermeyerek, gidip, bu uçaklar Irak'ı bombalar filan 
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gibi bir karar almadıysa, burada o yetki yoktur. Bu uçakların kalkıp, orayı burayı, başka bir 
ülkenin topraklarını bombalama yetldsi yoktur. Bu yetki, "Çekiç Güç bostan korkuluğu mudur" 
gerekçesiyle de üretilemez, üretilmemelidir. (CHP sıralarından alkışlar) Çünkü, sonunda, geli
yorsunuz, dayanıyorsunuz, "meşru müdafaa" diye bir gerekçe uyduruyorsunuz. 

Meşru müdafaa, özel hukuktan gelen, ceza hukukundan gelen bir kavram. Sağlam bir 
hukukîliği olması gerekir... Aranızda çok sayıda hukukçu var... 32 nci paralelin güneyi ve 36 
ncı paralelin kuzeyini -uluslararası bir hukuk dayanağı olmadan- yasak bölge ilan edip, uçuş 
yasaldan koyduğunuzda, aslında yaptığınız, Irak'ı parçalamak; ama, "Hayır, parçalamıyoruz, 
toprak bütünlüğüne saygılıyız" falan diyorsunuz... 

Ondan sonra, şu gerekçeler, bu kürsüden Hükümet adına ifade edilen gerekçeler... tuta
naklardan aynen aldım "füze bataryaları yerleştirmiş" diyorsunuz... 

Nereye? Kendi ülkesine 
Radarla, gelen uçakları gözetleme yapmış... Ne yapacaktı Irak?... Bize yapılsa, ne yapacak

tık?.. Egemenlik haklarını ihlale dönük birtakım uçaklar filan gidiyor... Birleşmiş Milletler karar
larına aykırılık filan diye, Birleşmiş Milletlerin hükmettiği bir karar da yok; böyle bir şey yok... 
Birtakım uçaklar geliyor... Ne yapacaktı? Radarla gözetleme yapacakün... Başka ne yapacak?.. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Çiçek atacak; çiçek atacak aşağıda
kilere!.. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Ama, bu göz ardı ediliyor... Deniyor ki : "Füzelerin 
varlığı, radar gözetlemesi, Çekiç Güç'ün uçaklarına ışık tevcihi, bir ateş başlangıcı ihtimali..." 

Hükümetin kullandığı sözcük budur: "bir ateş başlangıcı ihtimali"! DYP sözcüsü dedi 
ki : "Silah çekene, silah çekmekten başka ne yaparsınız?" . 

Hayır, öyle silah çeken filan yok. Işık tevcihi, uçaklara var. Bu da, herhalde Çekiç Güç'te-
ki pilotlardan gelen raporlar doğrultusunda, ateş başlangıç ihtimali diye yorumlanıyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, meşru müdafaa filan olmaz; meşru müdafaanın, saldırıyla orantı
lı olması gerekir. 

Şimdi, çok açık bir şey soracağım : Siz hanginiz, birisi gözünüze fener tuttu diye, o fener 
tutanı öldürmeye kalkarsınız, sonra da mahkemeye gidip, meşru müdafaa gerekçesine sığın
maya kalkabilirsiniz?! Olur mu böyle şey?.. Olmaz. 

Onun için, "bostan korkuluğu" edebiyatının da, meşru müdafaa gerekçesinin de hiçbir 
ciddiyeti, geçerliliği yoktur. Nitekim, bu gerekçeler Türkiye'de üretildi; bizi, yazılı ve sözlü ba
sınımızı, özellikle sözlü basınımızı çok meşgul etti; ama, bu konuyla günün 24 saatinde ilgili 
GNN yahut BBC gibi, dünyanın başkaca hiçbir medyasında tek satırlık haber dahi olmadı. 

Çünkü, haber değeri yoktu,anlamı yoktu; ciddiyeti yoktu... 
Şimdi, acaba, Hükümetimiz, bu mantıksızlığa niye sığınıyor; bile bile niye sığınıyor? Bu

nu araştırmak, bunu irdelemek gerekiyor. Galiba, olay konusundaki bilgisizliğini, habersizli
ğini örtmek, gizlemek için sığınıyor} bu olayı, Beyaz Saray sözcüğünden öğrendiğini gizlemek 
için bu mantıksızlığa sığınıyor; Çekiç Güç'e bağlı her uçakta bir türk pilotnun bulunduğu şek
linde -bu kürsüden ifade edilmiş olan- Meclisi gerçek dışı bilgilendirme olayını örtmek için 
sığınıyor... Çünkü, çok açık -o zaman da söylendi; bugün, artık yazılıyor, çiziliyor- F-16 uçak
larında veya diğer " F " serisi olan uçaklarda, pilot dışında, bırakın bir başka insanı, bir kuş 
misali başka bir canlı dahi taşınamıyor! 
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Bu da yetmedi, nitekim bu mantıksızlık da çözüldü; Hükümet, bir başka gerekçeye daha 
sığındı, son tartışmalar sırasında; "Türkiye'ye yönelik bir askerî tehdit var" diye. Füzelerden 
söz edildi, radar.lardan söz edildi... Bunları tehdit saymak -Irak'ın elbette radarı, füzesi, bir 
şeyi olacak; egemen bir ülke- o ülkenin egemenlik hakkını tanımamakla eşanlamlıdır. 

Eğer bu konuda Hükümetimiz çok hassassa, Türkiye'nin güvenliği bakımından... Bakın, 
bu konuda ciddiye alınması gereken ve arkamızda uluslararası bir hukuk dayanağı olan ciddî 
bir tehdit yar türkiye'nin üzerinde : Biliyorsunuz, şu yanı başımızdaki, ege'deki adalar, Lo
zan'a göre silahsız olmalı. Silahlandığını biliyoruz; Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturduğunu 
biliyoruz. 

Acaba, Irak'ın füzelerini, egemenlik hakkriçindeki füzelerini, radarlarını bu kadar büyü
ten Hükümetimiz, Yunan adalarındaki, Lozan Antlaşmasına aykırı silahlar konusunda niçin 
bu kadar suskun?! (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Müttefiklerimiz, bu konuda, "konuşun" 
demediği için mi?!. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, 7 dakikanız var efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Tamam efendim, bitirdim zaten. 
Aslında daha fazla konuşmaya gerek yok. Sayın Başkan "7 dakika..." diye uyardığında, 

ben, konuşmamın sonuna gelmiştim. 
Değerli milletvekilleri, bu gensoru, ciddî bir gensorudur, gerekçeli bir gensorudur ve Türk

iye'nin, Atatürk'ten miras, bizim de gelecek nesillere emanet edeceğimiz bağımsızlık ve ege
menlik anlayışımızla ilgili bir gensorudur. 

tktidar tutsaklığı içinde bu gensoruya"hayır" oyu vermenin vebalini bu Meclis taşıyamaz* 
taşımamalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —' Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bahattin Yücel buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Yücel, süreniz yarım saat ve saat 18.30. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İncirlik Askerî Üssünde konuşlandırılan, Provide Comfort II adı veri
len birliklerin ve bu birliklere mensup hava kuvvetinin, 27 Aralık 1992 gününden başlayarak, 
geniş bir biçimde tırmanan Irak bunalımında kullandırılmasına ilişkin gensoru konusunda, 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sözlerimin hemen başında, Türkiye'yi ve dünyayı böylesine açık bir biçimde ilgilendiren, 
böylesine önemli bir konunun tartışıldığı bugün, başlangıç konuşmaları sırasında, Refah Par
tisi Grubu adına konuşan Sayın Kazan'm, Türkiye'nin, Amerika Birleşik devletleri ile uşaklık 
ilişkisi içerisinde bulunduğu izlenimi veren sözlerine, böylesine önemli bir konuda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve kamuoyuna haber vermekten çekinmesine ve gelişmeleri gizlemesine rağ
men, Sayın Demirel Başkanlığındaki Hükümete böyle bir sıfatın yakıştırılrnasına katılmadığı
mızı vurgulamak istiyorum. 
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İnanıyoruz ki, ne Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri ne de cumhuriyet hükümetleri, 
hiçbir gücün ve ülkenin uşağı değillerdir. Bu konuda, yakın tarihimiz, eşsiz ve çarpıcı örnekler
le doludur. 

Ancak, konuşmaların başlangıcında ve ardından ortaya çıkan gelişmeler sırasında, özel
likle kamuoyunun, bu gensoru nedeniyle, Parlamentodan ve milletvekillerinden neler bekledi
ği konusundaki gerçeğin altını çizmemizde de sanıyorum yarar var. Herhalde, hırçınlıkla, bir
birimizi çok ağır şekilde suçlayarak, Ortadoğu gibi çok önemli bir konuda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çözüm üretmesini çabuklaştıramayız, kolaylaştıranlayız, 

özellikle şu gerçeğin de vurgulanmasında yarar umuyoruz : Artık, günümüzde ve yeni or
taya çıkan dünya dengesinde, iç politikayla dış politikayı çok kesin hatlarla ayıran sınırlar yok
tur. tç politikada neyi düşünüyor ve neyi uygulamayı kararlaştırıyorsanız, bunun, dış politika
ya yansımasını engelleyemezsiniz, ikisini birbirinden ayrı düşünemeyiz. 

Bu gensorunun yerilmesinde iki temel amaç var. Amaçlardan bir tanesi, son günlerde or
taya çıkan ve 27 Aralık 1992 gününden bu yana giderek tırmanmaya başlayan Körfez bunalı
mının sonucu, Irak ile müttefikler arasındaki ilişkilerde, yetkinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, Hükümete vermiş olduğu yetki dışına çıkılarak kullanılması ve bu konuda kamuoyuna 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yeterli bilgi verilmeyişidir. 

Ancak, konunun teknik yanına girmeden önce, hukukî gerekçelerini tartışmadan önce, 
sanıyorum, böylesine önemli bir konuda, bir farklı, gerçeğin de ortaya çıktığını görmemiz la
zım. Bu gerçek, iktidarda iken başka, muhalefette iken ise, bunun taban tabana zıddı, birbiriy
le tam anlayışla çelişen görüşleri seslendiren politikacı kimliği ve bu kimlik üzerinde, kamuo
yumuzda yavaş yavaş tartışılmaya başlanan aşınma gerçeğidir. 

Gerçekten, uluslararası hukuk kurallarına göre, savaşan taraflardan birine, sadece havaa
lanlarını değil, hava sahasını kullanma kolaylığını sağlamak bile, sağlayan ülkeyi, savaşta taraf 
konumuna getirmektedir. 

Bu alandaki gelişmeler ve bu gelişmeleri gizleme çabaları, öyle birbelirginlikle ortaya çık
mıştır ki, 19 Ocak 1993 günü, Başbakan Vekili kimliğiyle, bu kürsüden, Türkiye büyük Millet 
Meclisine bilgi veren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü, nerede ise, İncirlik 
Havaalanının, müttefiklerce, Irak'a karşı kullanılmadığını söylemiştir. 

Aslında, hafızalarımızı şöyle, kısaca bir yokladığımızda, Sayın İnönü'nün böylesine bir 
gereği inkâra yeltenmesini anlayışla, karşılamak mümkündür. En azından, geçmişteki beyanla
rı ile, bugün, kendi kendisiyle hesaplaşmak ihtiyacı içerisinde olması nedeniyle bunu anlamak 
mümkündür. 19 Ocak 1993 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan ta
lihsiz açıklamalardan tam iki yıl önce, bu kez, Anamuhalefet Partisi lideri kimliğiyle Sayın 
İnönü, İncirlik Hava Üssünün önünde, "savaşa hayır" pankartlarıyla yürüyordu... 

Elbette, bu yürüyüşünün, kendisini iki yıl sonra iktidara getireceğini bilmiyordu, umdu
ğunu da söyleyemeyiz. Zaten, o gün " savaşa hayır" denmesinin ve bu yürüyüşün, şimdi tktU 
darda iken, "bu üs, kullanılmadı" biçiminde yorumlanması veya açıklanması, bir iktidar ha
zırlığı içinde olmadıklarının, sanıyorum en belirgin kanıtıdır. 

Dünyada yeni ortaya çıkan bu yeni dünya dengesinin tanımına, Körfez bunalımının ol
dukça önemli katkılar yaptığını görüyoruz ve buna inanıyoruz. Ama, ayrı ölçüde, belki de bi
zim siyasal yaşamımıza, gerçekleri saptırmakta usta politikacı tipinden çok, gerçekçi ve tutarlı 
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politikacı kimliği tartışmasını da getirmiş olmasını, sevinerek karşıladığımızı burada belirtmek 
istiyorum. Bu konuda gelişmelere değindikçe, sanıyorum, vereceğimiz örneklerin çarpıcı nite
likleri, hiç kimseyi ve başta kamuoyumuzu şaşırtmayacaktır. 

Başlangıçta, gensoruya ilişkin görüşlerimizi açıklarken, Türkiye'nin, neredeyse, savaşa ta
raf olabilecek ölçüde bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir konuma getirildiğinden söz 
ettik. Gerçekten, 2 Ağustos 1990 günü, Irak'ın, Kuveyt'i işgaliyle, ortaya çıkan gelişmelere kı
saca göz atarsak, 27 Aralık 1992 gününden sonra tırmanmaya başlayan bu gerginliğin, Türki
ye'yi, haksız bir biçimde, kendi iradesini de aşar anlamda, iradesini kullanma fırsatı olmadan 
bir savaşa götürebileceğini görürüz. 

Burada bir gerçeğin altını çizmekte, en azından, tutarlılığın kanıtlanması anlamında yarar 
görüyoruz. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu gelişmeler üzerine 12 Ağustos 1990 gü
nü, 107 sayılı; 5 Eylül 1990 günü ise, 108 sayılı kararlarıyla, o günün Hükümetine, bugünün 
İktidarı partilerinin çok acımasız bir biçimde eleştirmelerine rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye'ye davetine ilişkin yetki 
vermiştir. * « 

Tabiî, bu yetkinin gerekçesi, ülkemizin çıkarlarını gözetmek ve Türkiye'nin, Körfez buna
lımını en az zararla aşmasını, geçmesini sağlamaktır. 

-Ancak, bu kararla/ alınırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Irak'ın, Kuveyt'i 
işgalinin ardından, ilhak ederek, Birleşmiş Milletlerin kuruluş ilkeleriyle tamamen çelişen bir 
tavır içerisinde olmasının da büyük ölçüde etkisi vardır. 

Türkiye ile birlikte 29 ülkenin oluşturduğu bir koalisyon, o güne kadar dünya tarihinin 
görmediği ölçüde teknolojik araçlarla teçhiz edilmiş bir silahlı kuvveti, yine o güne kadar gö
rülmemiş bir süre içerisinde Körfez'e indirmiş ve konuşlandırmıştır. 

İşte, Türkiye, böylesine bir savaş tehdidi altında ve sınırlarında sıcak bir savaş varken, bağlı 
olduğu NATO İttifakı çerçevesinde, anlaşmalardan,doğan haklarını kullanarak, o zamanki adıyla 
Çevik Müdahale Gücü olan bir askerî kuvvetin, Türkiye sınırları içerisinde, bu oluşuma katkı
da bulunmak anlamında, bulunmasına neden olmuştur, bulunması çağrısında bulunmuştur. 

Bu kararın alınması ve gerginliğin tırmanması Üzerine, özellikle 12 Ağustos ve 5 Eylül ka
rarlarından sonra, o dönemin muhalefet, bugünün ise sorumluluk almış iktidar partilerinin 
en üst düzey yöneticilerinin görüşlerine kısaca bakalım. 

Bu konudaki örnekleri, burada daha önce dile getirilmiş olmasına rağmen, en azından 
bir tarihî gerçeği tespit etmek ve belki de tarihe tanıklık etme açısından bir kez daha vermekte 
yarar görüyoruz. \ 

Bakınız, "Türkiye'yi savaşa götürecek izni vermeyiz" Eylül 1990 "Bu dış politikada biz 
yokuz. Yetkinin iptali için Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Yüce Divanı hatırlatırım;" 7 Ey
lül 1990. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kim dedi?.. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) — Sayın Erdal İnönü. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bilelim onları... 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) — Acaba, bu sözlerin söylenmesinden sonra 

geçen üç yıl içerisinde ne değişti? Değişen bir tekşey var; o gün muhalefet, bugün İktidar... Ama, 
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değişmeyen ve hepimizin ibretle izlemesi gereken bir başka nokta daha var : sorumsuzluğun 
ölçüsü değişmedi; muhalefetteyken hangi ölçülerdeyse, iktidardayken de de aynı ölçülerde sü
rüp gidiyor!.. (ANAP sıralarından alkışlar) bu örnekleri çoğaltmak istemiyoruz. 

Oysa, savaşın hemen arifesinde, 17 Ocak 1991 günü Hükümetin aldığı bir yetki daha var; 
126 sayılı karar. Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin almış olduğu 678 sayılı kararın des
teklenmesi amacıyla alınmış. Bütün dünyayı karşısına almış bir yönetime karşı askerî müdaha
lede bulunulacağı artık açık ve bundan kaçınmanın yolunu kimse bulamıyor. - Biraz önce, bu 
müdahalenin, oyunun kurallarından olduğunu, Doğru Yol Partisinin sözcüsü Sayın Bilget de 
burada vurguladı, özellikle bu hatırlatması için kendilerine teşekkür ediyorum.- tşte, bu kara
ra dayalı olarak geliyor Çevik Müdahale Gücü; ama, hemen, 23 Aralık 1990 günü -bir başka 
örnek vermek istiyorum- "Çevik Kuvvet, Saddam'ı kışkırtır..." deniyor ve bu sözün arkasın
dan bir ekleme yapılıyor : "Biz iktidarda olsaydık, hiçbir şekilde tncirlik Üssünü kullandır-
mazdık." 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Kim söylemiş? 

MEHMET BAHATTtN YÜCEL (Devamla) — Ama, kullandırılıyor, önce gizleniyor, sonra 
televizyon haberlerinden duyulunca, artık, gerçeğin saklanacak yanı kalmıyor. 

Şimdi, ben de buradan soruyorum; Sayın İnönü, acaba, İktidarın neresindesiniz şu anda? 
Yoksa, İktidarda değil misiniz?!.. 

tşte, belki de böylesine önemli bir konuda gensorunun gündeme getirilmesinin temel amacı 
böylece ortaya çıkmış oluyor. 

Dilerseniz, teknik yöne ilişkin değerlendirmelerimizi kısaca sürdürelim. 

Son müdahale sırasında, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu herhangi bir karar yoktur; öy
lesine yoktur ki, Birleşmiş Milletlerin hukuk uzmanları, son müdahalenin, uluslararası huku
ka aykırı olduğunu belirlemişlerdir. 

Tabiî, bu arada, 32 ve 36 ncı enlemler arasındaki tartışmaya da dikkat etmek gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, 32 nci enlemin güneyine, ya da 36 ncı enlemin kuzeyine Irak'ın uç
maması anlamında alınmış bir Birleşmiş Milletler kararı yoktur. Yani, egemen Irak topraklan 
üzerinde, uçuşa kapalı bir bölge yoktur; ama, Irak, öylesine bir kıskaç altındadır ki, sivil uçak
larını bile Bağdat Havaalanına indirememektedir. • 

Bu son müdahalenin gerekçelerinden belki en belli başlısı da, Irak'ın, kitle imha silahları
nı üretip üretmediğine ilişkin, kontrol amacıyla ülkesine gelecek birleşmiş Milletler teknisyen
lerine, Irak Havayolu uçaklarıyla, Amman'dan Bağdat'a gelmeleri konusundaki ısrarıdır; ama, 
Birleşmiş Milletlerin bu anlamda alınmış bir kararı da yoktur. 

Bu olayda olmayan başka bir şey daha var : Artık, Körfez bunalımı sırasında, 29 ülkeden 
oluşan aktif bir müdahale gücü ve bu konuda sağlanmış bir anlaşma da sözkonusu değildir. 
öylesine değildir'ki, Körfez bunalımının başlarında, kuvvet kullanılarak, Kuveyt üzerindeki 
işgalin kaldırılmasını savunan, belki bu konuda şahinlik yapan, o zamanki Fransa Savunma 
Bakanı, bugün -Fransa'da milletvekili kimliğiyle siyasal yaşamını sürdürmektedir- Fransız Hü
kümetini çok ağır bir şekilde eleştirerek, bu tavra açıkça karşı çıkmıştır. 

Amerika ile birlikte hareket eden İngiltere Hükümeti ise, Avam Kamarasının kendisine 
tavır alması karşısında, Türkiye'yi örnek göstermekte ve son harekât sırasında, Amerika ile 
birlikte en çarpıcı biçimde tavır alan ülkenin Türkiye olduğunu söylemektedir. 
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Acaba, Batı kamuoyunun tartıştığı, aşağı yukarı, dünyanın yarısına hizmet veren televiz
yon yayınlarının sık sık tekrarladığı bir gerçek, kamuoyundan gizlenmekle, şeffaflığın gerekle
ri mi yerine getirilmektedir?!.. 

Dün, "Türkiye'nin savunması ihaleye mi çıktı? Türkiye, kendi gücünü ne yapacak? Türk
iye, kendini koruyacak durumda değil mi?. Ne zaman, Türkiye, kendi sınırlarını korumak için 
dışarıdan üçbeş bin kişilik kuvvet getirdi? Bizim bildiğimiz savunma millîdir" sözlerini söyle
yenler, bugün, Irak'ın, sınırlarımıza yakın bölgede konuşlandırdığı füzelerden söz eder oldular!.. 

Egemen her ülkenin, kendisini savunmak amacıyla, silahlarını, kendi savunma planları 
çerçevesinde konuşlandıracağı açıktır. Irak'da, özellikle bu konuda, belki savaşın getirmiş ol
duğu yıkıntılar ve moral bozukluğu nedeniyle, böylesine bir tavır içerisinde olmuş olabilir; ama, 
ben, size, çok daha yakın bir yerden örnek vermek istiyorum : -Biraz evvel, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü Sayın Gürkan burada verdiği için, aynı örneği tekrarlamak istemiyorum ama-
Bugün, Güney Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik çok ciddî bir yığınak var. 
Bu yığınağın, Batı tarafından da desteklendiği açıktır. 

Acaba, bu yığınak, Irak ölçüsünde tehlikesiz mi görülüyor; yoksa, bu yığınağı ortadan 
kaldıracak başka taşeronlar da bulunacak mı? Bu konuyu da, sanıyorum bu gensoru nedeniy
le öğrenmiş oluruz ve cevabı da gelir. 

öte yandan, Birleşmiş Milletlerin, bu konuda henüz somut olarak ortaya çıkmayan bir 
kararı dayanak gösterilirken, çok daha somut, çok daha caydırıcı olarak uygulanması gereken 
bir başka kararına, bu gensoru önergesi nedeniyle değinmek, herhalde, gensorunun amacını 
aşan bir tavır olmaz. 

Bakınız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali açıkça, çekinmeden, hem de dip
lomatik bir dil kullanmadan, gayet yalın bir biçimde ifade ediyor, "Bosna'da da uçaşa yasak 
bölgeler vardır ve Birleşmiş Milletler kararıyla bu bölgeler belirlenmiştir; ama, Bosna'da pet
rol yoktur" diyor. 

Bosna'ya askerî müdahalenin önündeki en ciddî, en etkin engel, İngiltere Hükümetidir. 
İngiltere Hükümeti, Bosna'ya askerî müdahalenin önündeki en büyük engeldir: ama, aynı İn
giltere Hükümetinden emir alan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçakları, bi
zim Hükümetimizin izniyle, tncirlik'ten kalkarak, Irak'ta, Birleşmiş Milletler kararıyla belir
lenmeyen bir görevi yapmakta ve bu görevi sürdürmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, 9 dakikanız var efendim. , 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) — Şimdi, acaba, böylesine bir tavır karşısın

da "Türkiye, bana göre, bir oyuna gelmiştir. Bağdat Büyükelçimizin oraya niçin gitmediğini 
anlamak mümkün değil. Sefirin, hiç durmadan Irak'a gitmesi lazım. Irak'la devletlerarası mü
nasebetlerimiz kesik değil. Ambargo kaldırılmalı. Boru hattı, hiç vakit geçirilmeden açılmalıdır" 
derseniz, hangi gerçeği ifade etmiş olursunuz? 

Hele hele "Sınırlarımızda, bize yönelik konuşlandırılmış 200'ün üzerinde füze var" biçi
mindeki açıklamalarla, hayalî ve büyük düşmanlar yaraursanız, iki şey ortaya çıkar : bunlar
dan birincisi, geçmişteki beyanlarınızla tutarlı olmadığınız, açık bir biçimde çeliştiğiniz; ikin
cisi ve belki de daha önemlisi, daha ağırı, Ortadoğuya ye Özel olarak Kuzey Irak'a yönelik, 
ciddî, tutarlı ve kalıcı bir politikanızın olmadığı,.. 
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Dün burada sayıldı, Yemen ve Libya'yla birlikte davranıp, savaşın öncesinde Saddam'a 
destek vermeye gidenler ve bu desteği verip, gelip, gazetelerde günlerce sürdürenler, şimdi İkti
dara gelince, bu kez, Bağdat'a füzeler gönderilmesine destek olmaya başladılar!.. O zaman, 
belki bir politika izliyor olabilirsiniz; ama, inandırıcı olamazsınız. 

Bu gensorunun asıl amacı, sıralayageldiğimiz bu temel olaylar içerisinde, geçmişle günü
müz arasındaki tutarsız davranışlar ve bu davranışlara dayalı olarak da, Türk halkının çıkarla
rının savunulamayacağı gerçeğidir. Ama yine de, böylesine olumsuz bir örneği, olumlu biçime 
dönüştürmek kendi ellerinde. Burada, geçmişteki tutarsızlıklarının özeleştirisini yapabilirler; 
çıkarlar, "geçmişte hatalıydık, o zaman haksızlık yaptık" derler, Türk halkından özür diler
ler; ama, başka büyük bir hizmet imkânı daha var; çıkarlar, özür dilemeden, istifa ederler ve 
geçmişteki hatalarını söylerler... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sanıyorum, siyasette yanlış kararlar alan politikacılardan daha da kötüsü, daha da tehli
keli olanı, tutarsız politikacı kimliğini taşımaktır. O zaman, siyasetteki aşınmanın ve Türkiye'
nin umudu konumundaki bu Parlamentonun, ne etkinliği kalır ne saygınlığı kalır. 

Ben bugün.bu gensoru önergesinin oylamasına sıra geldiğinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, geçmişte uygulanan, -günümüzdeki adıyla çifte standart; ama, Türkçe çok güzel bir 
deyimi var- ikiyüzlülüğün yarattığı çemberi kıracağına ve bu gensoru önergesinin kabulü yö
nünde oy kullanacağına inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yücel, teşekkür ediyorum efendim. 
Hükümet adına, Sayın Başbakan Süleyman Demirel, buyurun efendim. (DYP sıraların

dan ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başbakan, süreniz yarım saattir efendim; buyurun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hükümete bir gensoru önergesi yöneltilmiştir. Bu gensorunun hedefinde, aslında, Hükü

meti suçlamak vardır; "bir iş yapılmıştır, yapılan iş yanlıştır, yanlış yaptınız, onun için 
suçlusunuz" maksadı vardır. ' -. 

Bunun, eskiden ismi, istizah takriri idi. Yani, bu, bir şeyi öğrenme, bir şeyi tartışma değil. 
Görüşmeler sonunda, gensoru .açılıp açılmamasına karar verilecek; açılırsa tekrar müzakereler 
yapılacak, müzakereler sonunda da Hükümet güvenoyu isteyecek veya güvensizlik oyuna mu
hatap olacak. Böyle ciddî bir müessesedir bu. Bu, her önünüze geldiği zaman kullanılırsa, cid
diyetini yitirir. Bizim Parlamentoda da, zaman zaman çok kullanılmıştır ve "bir gensoru önergesi 
verelim; birtakım şeyleri söyleme fırsatı olur..." Olur hakikaten. Burada da işte konuşuluyor... 

Bizim, bundan şikâyetimiz yoktur. Çünkü, biz aslında, bu kürsünün hür olmasını, bu kür
süden her şeyin konuşulmasını bir siyasî akide haline getirmiş insanlarız ve her şeyin buradan 
başladığı kanaatindeyiz. 

Tabiî ki, tartışmaların, gensorunun hudutları içerisinde kalması, her zaman da mümkün 
değildir, bugün de kalmamıştır. 

Gerçeğe eğilmekte yarar var. Ne deniyor? "Adana'nın İncirlik Havaalanında Çekiç Güç, 
diye bir güç varmış; bu güç gidip, komşumuz olan Irak'ın topraklarına, bu topraklar üzerinde
ki füzelere ve radarlara vesaireye füze atmış, bomba atmış... Binaenaleyh, komşumuz olan Irak'a 
biz nasıl böyle davranabilir misiz? Bütün bu olaylar olurken, Hükümet buna nasıl müsaade etmiş 
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ve Hükümet niye kamuoyunu kâfi. derecede aydınlatmamış; Hükümet, hangi yetkiye dayana
rak bu müsaadeyi vermiş?" 

Gensorunun içeriği bu, gensorunun aslı, özü bu. Yani, Hükümet ne müsaadesi vermiş, 
müsaadeyi kime vermiş? Gensoruya muhatap olan bu Hükümet, kime, ne müsaadesi vermiş? 
Onlara bakacağız tabiî. 

Yalnız, bugünkü olay, yani, İncirlik Havaalanındaki Çekiç Güç olayı, aslında bu Hükü
metle ilgisi olan bir olay değil. Yani, bu Çekiç Güç, gelmiş, getirilmiş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin almış bulunduğu bir karardan yararlanmak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bile getirilmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izni olmadan, Hükümet kararıyla ge
tirilmiş, orada duruyor, Biz, Hükümete geldik, Çekiç Güç'ü orada bulduk. Bizim yapacağımız 
iş, bu Çekiç Güç'e çıkın gidin demekti. 

RAStM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Diyemedik! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Öyle canım; işte hadise öyle... 
Bizim Hükümete geldiğimiz zaman yapacağımız iş, bu Çekiç Güç'e "çıkın gidin" demek

ti; demedik. Eğer muahezeniz bundan dolayı ise, bunun da sebebi var. Çünkü, hükümetlerin, 
Türkiye'nin menfaatlannı düşünmesi ve olayları o günkü şartları içerisinde düşünmesi kadar 
normal bir şey olmaz. 

Neden demedik; onu da söyleyelim; neden demediğimizi de bu kürsüden birçok kere gel
dik anlattık : Biz, en son 26.12.1992 tarihinde, yani bundan aşağı yukarı 1 ay 10 gün önce bu 
kürsüye geldik, Çekiç Güç'ün orada 6 ay daha kalmasının zaruretini yine size izah ettik. Yani, 
bu Çekiç Güç'e cevaz veren, öncesinde olduğu gibi, Hükümet değil, getiren de Hükümet değil; 
Hükümet, bunun 6 ay daha kalması için Meclise gelip, Meclisten yetki almıştır. Anayasanın 
92 nci maddesindeki yetkiyi, Hükümet kendisine devralmış saymamış, -sayabilirdi; çünkü da
ha önceki karar vardı- gelmiş, Büyük Meclise demiş ki, bu 92 nci maddedeki yetki sizindir, 
bu yetkiyi kullanalım; 6 ay daha bunu uzatalım... 

Binaenaleyh, evvela işin hukukî tarafına bakacaksınız, işin hukuka uymayan bir tarafı yok. 
Bu Çekiç Güç olayını Hükümet bir kararla getirmiş değil; Anayasanın 92 nci maddesine daya
narak; yani Türkiye'de yabancı güçler bulundurma müsaadesini Meclisten almış. Bu, ilk defa 
olarak alınıyor değil. Bu müsaade, aslında bir genel yetki devrine dayanarak, daha önceki Hü
kümet tarafından uygulanmış ve ona göre olmuş. 

Neden olmuş bu, bir de ona bakalım. Yani, Çekiç Güç dün sabahleyin meydana gelmiş 
bir olay değil kiL. 

2 Ağustos 1990 tarihinde Irak Kuveyt'i işgal etmiş... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Zamlar gibi!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hafızalarınızı tazeleyin; bu işgal olayı 

dünyada bir büyük panik yaratmıştır. Çünkü, Kuveyt aslında küçük bir devlettir. Bu küçük 
devletin büyük petrol kaynakları vardır. Arkasında gene birçok devletler vardır, bunların da 
petrol kaynakları vardır. Dünyadaki bilinen petrol rezervi olan 1 trilyon varile yakın rezervin, 
aşağı yukarı yüzde 66'sı buradadır. ( ' 

Kuveyt'in işgaliyle olay kalmaz; bu olay Kuveyt'ten sonra diğer yerlere de intikal eder... 
Çünkü, Irak silahlanmıştır; Irak, İran'a karşı silahlanmıştır; hatta, işgal edilen bu ülke, Irak'a, 
silahlanması için 20 milyar dolar da para vermiştir ve hatta yanındaki komşuda 50 milyar dolar 
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vermiştir! Irak, İçendi kaynaklarını ve bu kaynakları kullanarak 100 milyar dolarlık silah al
mış, ondan sonra tran-Irak Savaşı, kazananı ve kaybedeni olmadan bitince, işi etrafına çevir
miştir. Hatta, bu kürsüden günün hükümetinin başkanı da beyan etti ki, Irak bize de bu silahı 
çevirebilecek bir tavrın içindedir. Kendilerini Bağdat'ta ziyaret ettiğimiz zaman, açık açık bize 
bunu da ihsas ettirdiler. 

Değerli milletvekilleri, Saddam'ı Frankenstein yapan biz değiliz. Saddam ülkemizde Fran-
kenstein yapılmıştır ki, NATO'ya müraccat etmek suretiyle, "Aman! Saddam bizim üzerimize 
gelirse biz na yaparız?!" diyerek, 42 uçaktan müteşekkil bir Çevik Kuvvet Türkiye'ye getiril
miştir. Hafızalarınızı tazeleyin; bu Çevik Kuuvet, aşağı yukarı bir miktar İtalyan uçağı, bir miktar 
Alman uçağı, bir miktar Belçika uçağı olmak üzere Türkiye'ye getirilmiştir, "Aman, Saddam 
geliyor" korkusu içerisinde... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Oldu mu yani!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Oldu mu yani" si var mı?.. Bu, 

işte Çevik Kuvvet; Çevik Kuvvet buydu... 
Bu kuvvet getirilmiş, konuşlandırılmış ve Birleşmiş Milletlerin 670 sayılı karan gereğince, 

Türkiye, gelmiş Türkiye'de yabana kuvvetler bulundurulmasıyla ilgili olarak, 17 Ocak 1991 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığı yetkiye dayanarak, yabancılara, "gelin, Türkiye'de 
bulunun" demiş. 

Türkiye'ye gelmişler. 137 uçak gelmiş Türkiye'ye; İncirlik Meydanına gelmiş, Muş meyda
nına gelmiş, Malatya meydanına gelmiş... Bunlar, 2 bin küsur sorti yapmışlar. 

t. MELİH GÖKÖÇEK (Ankara) — Sayın başbakan, siz o zaman hangi oyu verdiniz? (DYP 
sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, ben, şu anlattığım şeyi bıra
kıp, sana cevap vermem Sayın Gökçek. Otur oturuğun yerde, yani beni tahrik etmeye kalkma! 

Şimdi, şunu söyleyelim : 2 bin küsur sorti yapılmak suretiyle, Irak'ın üstüne tonlarla bomba 
atılmış. Yani, tonlarla bomba atıldığı zaman, Türkiye bağımsızlığını yitirmemiş (!) Türkiye, 
"6u fiıkara Irak'a yazık oluyor" dememiş (!) Niçin? Çünkü, Türkiye dünya ile beraber olmuş. 
Kim, ki, kendi gücüne dayanarak, silaha dayanarak komşusunun toprağını işgal etmeye kal
karsa, dünya bir araya gelip, onun karşısına çıkacaktır; ister petrolden dolayı olsun, ister şun
dan dolayı olsun, ister bundan dolayı olsun; ama, ana prensip, eğer dünyada barış korunacak-
sa, barış, artık, hudutlann asker kullanmak suretiyle bozulmasına dünyanın beraberce karşı 
çıkmasıyla korunacaktır; hukukun üstünlüğü böyle korunacaktır. 

Artık bugün dünyada, dünya kamuoyu denen bir güç, dünyadaki dengeleri sağlamakta 
en önemli faktör haline gelmiştir, öyledir ki, Birleşmiş Milletlerin kararı üzerine 29 ülke bir 
araya gelmiştir; bü ülkelerden birisi de Türkiye'dir. 

Türkiye oraya kuvvet göndermemiştir; ama, kendi topraklarını, kendi komşusu aleyhinde 
kullanmak üzere açmıştır. Bugünkü olay zaten bunun devamı... 

Bunun devamı şöyle : Bakın, ne olmuştur?.. Evet, Irak'ın üzerine aşağıdan dünyanın bom
bası atılmış, Türkiye'den de dünyanın bombası atılmıştır. Yalnız; "efendim, Türkiye'den bom
ba atılmasına Müslüman memleketler kızıyor; aman, Müslüman memleketlerle aramızı bozu
yor bu iş binaenaleyh, Müslüman memleketlerle iyi geçinebilmek için, bunları incitmemek için, 
bu bombalan Türkiye'den atmayalım" diyenler olabilir. Yalnız, o Müslüman memleketler denilen 
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memleketler, Suudî Arabistan'dır, Hâdim-ül-haremeyn'dir ve Müslüman memleket denilen ül
kenin havaalanlarından Irak'a bomba atılmıştır... 

Müslüman memleket dediği Bahreyn'dir; Bahreny'in havaalanlarından da, -aşağı yukarı 
300'e yakın amerikan tayyaresi vardır, hâlâ bugün de vardır- yine oraya bomba atılmıştır. 

Müslüman memleket dediğiniz... Kuveyt Müslüman memleket değil mi?.. Irak, Müslü
man memleket değil mi?. Bir Müslüman memleket, diğer Müslüman memleketi işgal ettiği za
man mesele yok! Sonra?.. Kuveyt Arap değil mi?.. Evet, Arap. Irak da Arap. Bir Arap ülkesi, 
bir Arap ülkesini işgal ettiği zaman mesele yok! Nihayet, dünyadaki hukuk orta yerde... Kuv
vet kullanmak suretiyle birtakım istediklerinizi yaptırma gibi bir duruma devlet girmeyecektir; 
ona da girmiştir. Binaenaleyh, Irak'ın, Kuveyt'i işgali, insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa 
da aykırıdır, Araplığa da aykırıdır. 

BAHATTtN ELÇt (Bayburt).— Onlar da bağımlı. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Binaenaleyh, şimdi, işte böyle bu

lunduğu için, Irak'ın Kuveyt'i işgalini kimse tasvip etmedi. 
Bunun karşısında Türkiye'nin aldığı vaziyet... Şimdi, bakınız, o günkü Hükümetin aldığı 

vaziyet... O günkü hükümeti biz eleştirmişizdir, şu veya bu sebeple eleştirmişizdir; eleştirme, 
bizim hakkımız, eliştirmişizdir [ANAP ve RP sıralarından alkışlar (!)] ama, gelin, bugün siz 
neyi, eliştiriyorsunuz, bugünkü eleştiriye bir bakalım. 

Nihayet, 100 saatlik bir hareket sonunda da Irak'ın, Kuveyt'e götürdüğü 5 bin tank tahrip 
edilmiştir ki, bu 5 bin tankın 2 500'ünü Kuveyt'te sergilemişler; gördük, bir hafta evvel. Neyi, 
nasıl tahrip etmişler, bunların hepsini gördük. 

Buradan birtakım şeyler çıkarmak lazım : Yani, bir ülkenin aşırı silahlanmasının komşu
larına verebileceği zararlar, komşularını gayet tabiî ki, birtakım kaygılara sevk etmesi gibi du
rumlar vardır. 

Şimdi, tncirlik'teki "Çekiç Güç" denen güç, böyle kaygılardan da doğmuyor. Bakın, ne
reden doğuyor... Ve Irak, Kuveyt'te mağlup edildikten, oradan çıkarıldıktan sonra, mesele bit
memiş, mesele yeni başlamış. Beyefendiler, değerli milletvekilleri; Kuveyt krzi bitmiş değil, ya
ni Kuveyt ile başlayan kriz bitmiş değil; bu, devam ediyor ve bu henüz bir neticeye bağlanmış 
değil. Henüz Irak, dünya ile barışmış değil, henüz Irak kendi içinde de barışmış değil. Binae
naleyh, fevkalade zor bir durum vardır; Irak için de zor bir durum vardır, bölge içinde fevkala
de zor bir durum vardır ve bizim de içinde bulunduğumuz bölge fevkalade rahatsızdır. 

Nitekim birinci harekâtta, biz 137 tane uçağın buraya getirilmesine razı olmuşuz, biz iste
mişiz Çevik Güç'ü, "gelin, bizim topraklarımızda durun, bizi, Irak'ın yapabileceği çılgınlıkla
ra karşı koruyun" demişiz; Çevik Kuvvetin anlamı o. Biz buna itiraz ettik. "Türkiye, herhalde 
kendi kendini savunacak kadar bir güce sahiptir. Çevik Kuvvet falan istemeyin; bu, bizi küçül
ten bir olaydır" demiş olmamıza rağmen, böyle bir olay meydana gelmiştir. Bizim dediğimiz 
o, başka şeyler de demişizdir... 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, şunu dediniz, bunu ettiniz, 

onu bilmem ne yaptınız diye istediğiniz kadar konuşun, ama, bu, meseleyi çözmek, burada 
dile getirmek istediğiniz konuya bir şey ilaye etmez, bir şey de çıkarmaz. Esas konunun ruhuna 
gelelim. 
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Şimdi, netice itibariyle ne olmuş?.. Irak Kuveyt'ten çıkarıldıktan sonra boş durmamış, Kuzey 
Irak'a gelmiş. 21 tane tümenle, Kuzey Irak'taki, Kürt kökenli, Türkmen kökenli, Arap kökenli 
insanların üstüne, Mart ayının ortasından başlayarak saldırmış. Bu insanlardan 550 bini, Türk
iye'nin 2 400 metre yüksekliğindeki Cilo Dağlarının eteklerine dökülmüş; kadını, kızı, çoluğu 
çocuğuyla. Bu, gerçekten bir insanlık ayıbıdır; yani, o zaman insanı utandıran bir manzara 
meydana gelmiştir ve o günkü muhalefeti temsil eden olarak, "İşte, insanlık, burada, bu dağ
larda sınavdan. Ey dünya neredesiniz?!" çağrısını ben yaptım. 

RAStM ZAtMOĞLU (Giresun) — Şimdi Bösna-da var aynı şey... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Anladım canım... Bosna'da olma

sı, onu değiştirmez ki... "Bosna'da varsın olsun" diyen var mı?.. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Seyrediyoruz... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bakın, ne olmuş; 550 bin kişi... Ve 

herkes eğri oturup doğru konuşsun; bu Kuzey Irak'taki insanlar, Kürt kökenlisi, Türkmen kö
kenlisi, Arap kökenlisi, bizim kardeşlerimizdir ve Türkiye, bu insanların yerlerinden süpürül-
mesine müstağni kalamaz; Türkiye, ikinci bir Hal epçe yapılmasına da müstağni kalamaz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Yani, bu insanlara yöneltilecek vahşete Türkiye seyirci kalamaz. 
Türkiye o kadar seyirci kalamaz ki, dünyanın başka ülkeleri Türkiye'ye yardımcı olmasa bile, 
Türkiye tek başına seyirci kalamaz. (DYP sıralarındansalktşlar) Ama, buradaki vahşete, Türki
ye, dünyanın başka ülkeleriyle beraber karşı çıkarsa, bunda ayıplanacak ne var?! Ayıplanacak 
bir şey yok. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nahcivan'da, Azerbaycan'a niye seyirci kaldınız?.. 
t. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — Onlara da aynı tepkiyi gösterelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Canım, burada Azerbaycan'a şu

nun yapılmış olması, bunun yapılmamış olması, buradaki olayı değiştirmez ki... Yanlışlardan, 
doğru çıkmaz beyler, dinleyin. Evvela bu olaya bir bakalım. Yani, küçücük mantıklarla, hisle
re dayanarak yapacağınız kıyaslamaların bir öneıni yoktur... (DYP sıralarından alkışlar) Ve 
Türkiye, Nisan ayı başında Birleşmiş Milletlere gitmiş, demiş ki : "Bir karar çıkarın; ey dünya, 
neredesiniz?.. Gelin bizim yardımımıza!" Bunu diyen Türkiye ve bunu diyen Türkiye'nin Bir
leşmiş Milletlerdeki delegesi ve Birleşmiş Milletlerde yapmış bulunduğu beyan»da burada... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tek başına yapacaktı... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Tek başına yapamamış canım. Ya-

nf, dünyanın diğer memleketlerini yardıma çağırmakta o kadar utanılacak bir şey yoktur ve 
sizin dünya görüşünüze, bu sığmayabilir; ama bugünkü... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bence, 5 Nisan 1993 tarihinde Birleşmiş Milletlere müracaat etmek yanlış değildir ve dün
yaya, böyle bir vahşiyane hareket karşısında, "gelin, neredesiniz?!" demek yanlış değildir ve 
dünya gelmiş, 21 bin kişiyle gelmiş... Bu 21 bin kişi, bizim hudutlarımızdan Kuzey Irak'a geç
miş. Bu insanlar bizim kardeşlerimiz... 

Beyler, bu vahşeti görmek lazımdı. Oradaki, kadınlı kızlı kalabalığın, kamyonların üze
rinden ekmek kapışacağız diye sergiledikleri manzara, hâlâ benim içimi sızlatıyor, gözlerimin 
önündedir. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Bugün öyle bir durum var mı? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bu 21 bin kişinin tesis ettiği barış, 

bu insanları götürmüş, yerlerine oturtmuş. 

— 357 — 



T.B.M.M. B : 62 2 . 2 . 1993 0 : 2 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karabağ'daki vahşeti de gör. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Karabağ'daki vahşet... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Biz Karabag'daki vahşeti de gördük ama... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Karabağ'daki vahşet buraya el uza

tılmamasını gerektirmez ki... 
MAHMUT ORHAN (Yozgat) — Burada, Ermenistan'a hâlâ petrol göndermeye ön ayak 

oluyorsunuz! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yani, Karabag'daki vahşete de el 

uzatılmıştır... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Destek oluyorsunuz, Ermenistan'a destek oluyorsunuz 

Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, bir dinleyin bakalım. 
O noktada biz hükümet değiliz; biz, Türkiye'de olup biteni size anlatmaya çalışıyoruz. 

Türkiye, burada, sulh ve sükûn temin edildikten sonra, yani barış tesis edildikten sonra, bu 
insanlar köylerine, kasabalarına döndükten sonra, gitmiş, bu devletlere demiş ki, "Siz şimdi 
bırakıp gidiyorsunuz; ama, yarın gene Saddam bir iş çıkarabilir..." bunuj Türkiye, buraya ge
len 13 devlete demiş; çünkü buraya gelen 13 devletin askerleridir ve 13 devletin hava gücüdür; 
"Aman, buradan gitmeyin, gelin, bu İncirlik Havameydanında -Provide Comfort 2, yani "Ra
hatlık Sağlama Orerasyonu" biz ona "Çekiç Güç" diye bir unvan takmışızdır- oturun "demi-
şizdir ve bunu diyen Türkiye'dir. Türkiye, bunu derken, acaba birilerinin müstemlekesi mi ol
muş veya Türkiye bunu derken bağımsızlığınımı zedelemiş?!. Meseleye böyle bakanlar olabilir. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Hikmet Çetin'in beyanatı var, o da söylüyor... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Siz de reddettiniz?.. Yalnız, konuşmanın tamamını nazarı 

itibara alın Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz burada konuşmadınız mı?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hükümet açısından konuşuyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sayın Şevket Kazan, siz burada ko

nuşmadınız mı?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hükümet açısından diyorum... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz buraya gelip, hem de o kadar 

ileri kunuştunuz ki... Türkiye'yi Amerikan uşağı yapacak kadar ileri gitmediniz mi?!. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İcraatınıza bakın, icraatınıza. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Türkiye, Amerikan uşağı olur mu?!. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İspat edin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — İçinde yaşadığınız Türkiye ve şu sı

rada oturma hakkını kazandığınız Türkiye, Amerikan uşağı olur mu?!. (DYP ve SHP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İspat edin Sayın Başbakan. 
BAŞKAN — Sayın Kazan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti kurulduğun

dan beri gelmiş geçmiş hükümetlerin hiçbirisi, Amerikan uşağı falan olmamıştır; Türkiye'nin 
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menfaatlarını, imkânları nispetinde savunmaya gayret sarf etmişlerdir: eğri yapmışlardır, doğ
ru yapmışlardır; ama, "Amerikan uşaklığı" tabirini, doğrusunu isterseniz size yakıştıramıyo
rum; bu, sizi büyütmez, küçültür. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bizi küçültmez. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Partinizi de küçültür. (DYP ve SHP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Ve eğer bundan daha büyük bir tepki göstermiyorsak, sözünüze bu kadar önem vermenin 

yettiği kanaatinde olduğumuz içindir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz vazifemizi yapıyoruz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ayıp denen bir şey var... Bu kürsü

den yemin edeceksiniz, sonra gelip, Türkiye'yi» Amerikan uşaklığı ile itham edeceksiniz!.. Ne 
oturuyorsunuz burada? Burada ne oturuyorsunuz?!. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" ses-

' Ieri, alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — "işgal kuvveti" dediniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, devam edeyim konuşmama. 
Şimdi, bu "Çekiç Güç" denen gücü isteyen biziz, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti..." 
Efendim, siz buna itiraz ettiniz" diyorsunuz. Evet, biz buna itiraz etmiş olabiliriz. Belki 

hadise bugün başlamış olsa, biz gene itiraz edebiliriz. 
"Niçin bizim irademizi şuraya, buraya bağlıyorsunuz?.." 
Biz kimsenin iradesini bir yere bağlamıyoruz; ama bizim devraldığımız Türkiye'de şöyle 

bir durum vardı : Kuzey Irak'ta, yerinden edilmiş, "bizim kardeşimiz" dediğimiz, gerçekten 
"bizim kardeşimiz" dediğimiz 1,5-2 milyon insan var. Bir yapay sınırla, eğer Musul vilayeti 
Osmanlı idaresinden Türkiye'ye kalsaydı -ki, 1926 yılında kopmuştur- şimdi onların hepsi bi
zim vatandaşımızdı... Böylesine bizden zorla koparılmış bir bölgedeki bizim kardeşlerimiz olan 
bu insanların üzerine gelindiği zaman, dünyayı ayağa kaldırmışız, gelinmemesi için de tadbir 
almışız; gelinmemesi için, "Aman dünya, siz buradan gitmeyin, bir caydırıcılık unsuru olur" 
demişiz. Evet, onlar da gelmişler, 48 tane uçakla incirlik Havameydanında oturuyorlar... 

Bu İncirlik Havameydanı Türkiye'de otuz seneye yakın bir zamandır tartışılır. Evvelâ, NATO 
dolayısıyla tartışılmıştır... • 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Bugünkü tartışma ayrı ama! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Canım, bir müşterek savunmanın 

içine girdiyseniz, olacaktır. Siz, ülkenize uçak getirtmeyeceksiniz, siz ülkenizin limanlarına ge
mi getirtmeyeceksiniz, siz ülkenize başka insanları getirtmeyeceksiniz; başka bir yerde bir şey 
olursa, siz oralara gidip onlar için savaş vereceksiniz !.. Böyle bir müşterek savunma olmazdı, 
hele,komünizme karşı olmazdı... 

Bakın, hükümetler değişerek gelmiş; Demokrat Parti Hükümetleri gelmiş, arkasından Cum
huriyet Halk Paprtisi Hükümeti olmuş, arkasından Adalet Partisi Hükümetleri olmuş; bütün 
bu hükümetler, şöyle demiş böyle demiş, muhalefetteyken öyle demiş; ama, işi ele aldıkları 
zaman, Türkiye'nin menfaatları neyse, onları yapmaya çalışmışlar, doğrusuyla, eğrisiyle... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başbakan, muhalefetteyken yanlış mı söy
lediniz? 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, muhalefetteyken şöyle, yap
tım, iktidardayken böyle yaptım davası, kuru dava; bir yere varmaz o; gelin bu lafa bakalım... 

Şimdi, bu Çekiç Güç kendiliğinden mi gelmiş oraya oturmuş?.. Hayır. Kim istemiş?.. Biz 
istemişiz, Türkiye istemiş ve bizim Hükümetimiz zamanında istenmiş değil, bizden evvelki Hü
kümet zamanında istenmiş. Doğru yapılmış... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Ama, bakın şimdi; niçin?.. Kuzey Irak'taki birkaç milyon insanın yeniden Saddam zulmüne 
uğrayarak hudutlara yığılmaması için, yapılmış. Peki, bu Saddam meselesi, Irak meselesi çö
zülmüş mü?.. Hayır, çözülmemiş; hâlâ çözülmemiş. t 

Şimdi, İncirlik üzerine üç beş cümle söyleyeyim : İncirlik konusunda, savunmada iştirak 
halinde bulunduğunuz başka ülkelere -15 tane NATO üyesi devlet olarak berabersiniz- "arka
daş, ben seninle yemede içmede beraberim; ama, müşterek savunmanın icap ettirdiği hallerde, 
aman benim memleketime gelme; çünkü, benim memleketime gelirsen, ben senin müstemle
ken sayılırım (!) "diyeceksiniz... İtalya'ya geliyor, Yunanistan'a geliyor, Almanya'nın her tara
fına geliyor, Belçika'ya geliyor, İspanya'ya geliyor, Fransa'ya geliyor, İngiltere'ye geliyor, "aman 
bana gelme; çünkü, bana gelirsen, ben Amerikan uşağı olurum (!..)" 

Böyle kafa olmaz ve adam da gelmez. Zaten NATO'yu kurduğu zaman, adam sizi içine 
almamış ki! Sonradan, üç sene sonra onun içerisine girmişsiniz. Evet, Türkiye çok önemli bir 
memleket; sizi kara gözünüz için almamış, değer taşıdığınız için almış; ama, onlar da sizin için 
değer taşıyor; karşı karşıya kaldığınız harp makinesi karşısında onlar da sizin için değer taşıyor. 

Netice itibariyle, bakınız, biz şunları tenkit ettik : Bilhassa bu Körfez Savaşı başladığı za
man, "arkadaş, biz bu 29 memleketle beraberiz: biz onlara gitmeyeceğiz; ama, ülkemize onla
rın gelmesine müsaade edeceğiz; topraklarımızın kullanılarak oraların bombalanmasına mü
saade edeceğiz; bu bir müşterek iştir" denilmedi; ne denildi?.. 'Canım, bunda Türkiye'nin men
faati var!" Nasıl var?.. "Bir koyup üç alacağız..." bizim itirazımız bunaydı veya "masaya otu-
racağızj pastanın büyüğünü alacağız" veya "coğrafya değişecek" gibi, halka bu hereketin doğ
ruluğunu anlatmak için, halkta bu intihaların yaratılmış olmasıydı bizim itiraz ettiğimiz.Gayet 
mertçe, çıkardınız, "bu iş, alışveriş işi değildir; bu iş, bir müşterek dava işidir; bu müşterek 
dava, bir milletin içinde, milletin fertlerinin tümünün bir araya gelmesiyle savunulur: milletle
rarası davaları da, milletlerin, milletlerarası dayanışma yapmak suretiyle savunmaları 
mümkündür" derdiniz ve işte buraya gelmiş mesele... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Saddam'a kadar gitmedi mi ortağınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, geliyoruz bu Çekiç Güç ola

yına... Çekiç Güç orada duruyor. Niçin duruyor?.. Caydırıcılık için... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bizim kaymakamı niye dövüyor?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakın, 5 Eylül 1990 tarihinde yani, 

Birleşmiş Milletlerin 670 sayılı kararından hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ka
rar vermiş. Bu kararda, "Kriz süresince ve sonrasında hâsıl olabilecek gelişmeler istikametin
de, Türkiye'nin yüksek menfaatlarını etkili bir şekilde kollamak, hadiselerin seyrine göre ileri
de telafisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik süratli ve dinamik bir politika izlenmesine 
yardımcı olmak üzere, lüzum, hudut ve şümulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, 
Türk Silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türk
iye'de bulunmasına, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince izin verilmesi..." deniliyor. Yani, yalnız 
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kriz esnasında değil, kriz sonrasında da çıkabilecek olaylara göre, sizin yabancı ülkelere kuvvet 
göndermenize ve yabancı kuvvetleri de ülkenizde bulundurmanıza izin veriyor bu karar. Böyle 
başlamışsınız işe. Yani, halin icabına göre, ülkenin, Türkiye'nin menfaatları neyi icap ettiriyor
sa, önu yapacaksınız. 

Şimdi, bu Çekiç Kuvvet buraya gelmiş; biz çağırmışız, oturmuş ve bizden önceki hükü
met, bunu kendi yetkisi dahilinde saymış, uzatmış. Bize gelince; biz bunu kendi yetkimiz dahi
linde saymamışız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dahilinde saymışız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelmişiz, ondan yetki almışız. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hayır, hayır! f 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Neyi hayır, ne hayır?.. Çekiç Kuv
vet burada kalsın diye alacak değildi İd, yetkiyi. Çekiç Kuvvet'i neye dayanarak getirdiyseniz, 
aynı yetkiyi biz de almışız, İşte, 26.12.1992 tarihli karar burada, aynı karar, aynı şekilde yazılmış... 

DENİZ BAYKAN (Antalya) — Aynı değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, efendim, siz öyle deyin, ama 

bir de beni dinleyin bakalım; Allah Allah!.. 
Peki, biz Çekiç Kuvvet'in müddetini uzatmayı istemedik mi, 26.12.1992 tarihinde Meclis

ten karar isterken? 26.12.1992 tarihli karar neydi? Meclisten istediğimiz neydi? Aldığımız ney
di? Niye "hayır' diyorsunuz?.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — 1991 sonundaki uzatmayı söyleyin Sayın başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, 1991 sonunda da bu Mec

listen almışsınız, 1992 sonunda da buradan almışsınız. 1991 kararıyla 1992 kararı arasında bir 
şey yok. 1992 kararını Meclis verirken, siz bu kürsülere çıkıp, Çekiç Güç'ü konuşmadınız da, 
neyi konuştunuz?.. Yani, biz bu kararı bu Meclisten isterken, Çekiç Güç'ün gitmesi istikame
tinde değil, kalması istikametinde karar aldık. Alınan karar o değil mi?.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Meclis kararı değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — O zaman bu Meclis karar verme-

diyse, Çekiç Güç Adana'da ne arıyor? İtirazınız ona mı? İtirazınız, Çekiç Güç Adanâ'da ne 
orıyor, Incirlik'te ne arıyor; ona mı? (ANAP sıralarından gürültüler) Biz de diyoruz ki: İtira
zınız ona olamaz; çünkü biz, Türkiye Büyük Miltet Meclisinden, gelmişiz, bu kararı almışız. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Siz uzattınız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 1991 sonunda Meclise gelmeden uzattınız... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1991'de bu karar, Meclisten alınan 

bir şekilde değil; Meclisten alınmış bir karara dayanılarak bunlar yapılmıştır diyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şimdi oldu efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi devam edelim... 
Meclisten alınan bir karar değil. Meclisten alınan bir yetki kararına dayanarak Hükümet 

buna karar vermiş. (ANAP sıralarından "tamam şimdi oldu" sesleri, alkışlar) 
Hükümet, bu Çekiç Güç'ü getirirken neye karar vermiş aynı zamanda? Bakalım : 

i . . 

Hükümet diyor ki; "bu Çekiç Güç, bir caydırıcı güçtür." Nasıl caydırıcı bir güçtür?.. "Yeni
den, Bağdat İdaresinin, Kuzey Irak'a hücum edip, Kuzey Irak'taki insanları yine hudutlara sığın
maya mecbur etmesine karşı, onlan yerinde tutmaya yarayacak bir caydırıcı güçtür..." Tamam mı?.. 
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M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) —' Vallahi bravo! Ne güzel!.! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu caydırıcı güç, 48 tane uçağıyla 

Adana tncirlik'te bulunacak. Bulunduğu yerde bu caydırıcılığı sağlar mı?.. Hiçbir şey yapma
dan, bu caydırıcılığı sağlar mı?!. Yani, bu Çekiç Güç, elinden ayağından bağlı, Adana Hava-
meydanına çakılmış ve Adana Havameydanından kıpırdamayan bir Çekiç Güç, ne caydırıcılığı 
sağlayacak?.. Bu düşünülmüş; Türkiye Hükümeti, aslında bu Çekiç Güç'ü ne yapacağına dair 
bir karar vermiş. Bu karar, 12 Temmuz 1991 tarihlidir ve altında da Sayın Mesut Yılmaz'ın, 
Başbakan olarak imzası vardır. 

Bu karara göre, Çekiç Güç ne yapacak?.. Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta uçacak. Tamam mı?.. 
Kuzey Irak'ta uçacak, yani sınırı geçecek, gerekirse karadan da sınırı geçecek, havadan da sını
rı geçecek... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Keşif yapacak, kara unsuru kalkmış. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Peki, sınırı geçtiği zaman ne yapa

cak?.. Keşif yapacak. Sonra?.. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Bomba atacak!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Müsaade buyurun; onu da yapa

cak, onu da yapacak... 
Ve bu Çekiç Güç, yani keşif yapan bu Çekiç Güç, aynı zamanda aşağıdaki halka şunu 

diyecek yani o anlama gelecek : Hiç korkmayın, biz buradayız, biz şemsiyeyiz size. 
Uçmadığı takdirde, Çekiç Güç'ün nerede olduğunu, oradaki halkın nasıl koruyacağını, 

oradaki halk nereden bilecek?.. Onun için Çekiç Güç, geldiğinden itibaren; yani, temmuz 
1991'den itibaren geçen 18 ay zarfında, her gün uçmuştur ve Türkiye Genelkurmayının müsaa
desi nispetinde, onun yönlendirdiği şekilde uçmuştur ve her gün aşağıya bu mesajı vermiştir... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O kararla, bu son karar aynı karar değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Kararı sen mi verdin?.. Nereden bi

liyorsun?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Karşılaştırın metinleri, bakın... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Nereden biliyorsun?.. 
Şimdi, işe gelelim... İş, böyle mi?.. Evet, uçmuş. Peki, Çekiç Güç dediğiniz bu güç, teca-

vüzî bir tavır takınabilir mi?.. Takınabilir. Ne zaman takınabilir?.. Hükümet müsaade ederse 
takınabilir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) —• Yani Şevket Kazan'ı otelde vurmasına siz mi 
müsaade ettiniz?! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hükümet müsaade ederse, bu Çe
kiç Güç, bu 36 ncı paralel içerisinde, oralarda tecavüzî bir tavır takınabilir. 

Peki, ne olmuş?.. Bir şey daha var : Bu Çekiç Güç kendisi hücuma maruz kalırsa ne yapa
caktır? Çekiç Güç'ün uçakları Kuzey Irak'ta uçuyor; aşağıdan füze gelecek, aşağıdan top ate
şine tutulacak; bu takirde ne yapacak?.. Bu takdirde, bu uçaklar... 

t. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — Otelden mi bombalamışlar?!, 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Aşağıdan ateş var mı? ' 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu uçaklar Kuzey Irak'ta uçarken, 
aşağıdaki halka, "biz burada varız" cesaretini vermeye çalışırken, "aman, yerlerinizde otu
run, göçmeyin, biz burada sizleri korumak için varız "intibaını vermeye çalışırken, eğer aşağı
dan kendisine ateş edilirse ne yapacak veya ateş edilme ihtimalini gördüğü zaman ne yapa
cak?.. işte bu meşru müdafaadır! Binaenaleyh, 12 Temmuz 1991 tarihli şu mektupla, Çekiç 
Güç, yani bu uçaklar, eğer bir tecavüze maruz kalırlarsa, bu meşru müdafaadır ve kendisini 
müdafaa edecektir.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Bağdat'ta ne işi var?. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bakınız, Bağdat'ta, İncirlik Üssün

den kalkmış bir tek uçak yoktur. Ben bunu, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı olarak söylü
yorum, zabıtlara geçiyor ve bunu söylediğim zaman, birisi bunu araştırıp da aksini bulursa, 
o zaman ben fevkalade zor duruma düşerim. Onu bilerek söylüyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bağdat'takine tepkiniz ne oldu Sayın Başbakan?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bize gelerek dediler ki: "32 nci pa

ralelin altında birtakım hareketler yapıyoruz, Türkiye'den hiçbir şey istemiyoruz." Yine, bize, 
"36 na paralelin üstünde meşru savunma durumunda kaldığımız sürece, bunun gereğini yaparız" 
dediler. Bu; bu mektupta da yazıyor, "izne tabi değildir" diyor; yani... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bağdat'taki meşru müdafaa mı?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Burada uçan uçaklar meşru müda

faa haline girdiği vakit, koşup gelip, Türkiye'ye "bana izin verin, ben onların hakkından geleyim" 
diyecek hali yok. Bu iş zaten dakikalıktır: ya aşağıdan füzeyi yiyecek ya da kendisini koruyacaktır. 

İşte, 15 Ocak-28 Ocak arasında, 21 defa, aşağıdan kendisine füze yöneltileceği veya top 
ateşine tutulduğu şeklinde meşru müdafaa durumu hâsıl olmuştur. Bu uçaklar, bu 21 defanın, 
ancak 11 defasında buna karşılık vermişlerdir. Olay bundan ibarettir. Bizim müsaademize bağ
lı bir iş yoktur. Bir meşru müdafaa olayıdır ve bu meşru müdafaa Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bağdat konusunda protestonuz nedir? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — ... giriştiği bir taahhüt gereğince-

dir : yani, Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği müsaadeyledir. Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti, ancak tecavüzkâr bir hadise olacaksa, ona izin verecektir. Böyle bir olay olmamış ve açık
lıkla da söyleyelim, bize gelip bir istimzaç yapıldığı zaman, biz böyle bir şeye müsaade etmeye
ceğimizi ve bu meseleyi, meşru müdafaanın sınırlarının dışına çıkarmamalarını da söyledik. 
Hadise budur. 

Şimdi, bu hadise karşısında, gensoru veren gruplara soruyorum : bu Hükümetin, burada 
kusuru nedir?!. (RP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Bostan korkuluğu olması! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu olayın nesi Anayasaya aykırı?! 
26 Aralık 1992 tarihinde, gelmişiz -daha bir ay evvel- Meclisten, bu gücün burada olması, 

gördüğü işi görmesi, caydırıcılık vazifesini yapması için karar almışız. Siz buna muarız kalmış 
olabilirsiniz; sizin muarız kalmanız da bence değerlidir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muarız kalmamız değil; ne 688 sayılı karara uyar ne de 
Meclisin aldığı karara... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Yani, birçok kere söylüyoruz ki, bir 
Mecliste herkesin bir karara iştirak etmesi ne lazımdır, ne şarttır; kararlar, aslında, müspet oy
ların yanında, menfi oylarla oluşur. Bir kararda menfi oy olursa, o, daha iyi bir karardır; bu, 
demokrasidir; ama... (DYP sıralarından, "sataşmalara niye müdahale etmiyorsunuz Sayın Baş
kan?!" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim.. 
Sayın milletvekilleri, uyarmam gerekirse, tabiî, Sayın Kazan'ı uyarırım... (DYP sıraların

dan, "ama uyarmıyorsunuz" sesleri) 
Müsaade buyurun... 
Sayın Başbakanı da, süresini 10 dakika geçtiği hususunda uyarmam gerekir. (DYP sırala

rından, "Misal mi veriyorsunuz?" sesleri) ı 
Hayır efendim, misal vermiyorum, müsamaha gösteriyorum. 
Buyurun Sayın Başbakan. 
Sürenizi 10 dakika aştınız efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Bakınız, bu mektupta ne diyor : 

"Türk-Irak sınırının, ancak taarruzı amaçlarla geçişi, Hükümetimizin ayrıca alacağı bir kara
ra bağlanmıştır. Bu durum muvacehesinde, gayri taarruzî sınır geçişler için yeni bir Hükümet 
kararına gerek görülmemektedir," 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başbakan, bu mektupta bir tahrifat olabilir; 
bir fotokopisini bize verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Mektup burada, sana vereyim, ya

rın sabahleyin yahut akşam buradan çıkınca vereyim... akşam vereyim mi sana? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bakanlar Kurulu kararında tahrifat olduğu için şüp

helendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, bırakın demagojiyi, bura

da çok ciddî bir iş konuşuluyor. 
Şimdi, dönüp soruyorum : Elinizi vicdanınıza koyun, gensoru veren gruplar; burada, bu 

Hükümete yöneltebileceğiniz ne var? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 9 tane suç. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çekiç Güç'ü getirmek mi? Biz ge

tirmedik; ama, lazım diyoruz biz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 9 tane suç... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir dakika, bir dakika beyim... Bir 

soralım canım! Bu Hükümete yöneltebileceğiniz ne var?.. Çekiç Güç'ü getirmek mi?.. Biz ge
tirmedik: ama, lazım. 

Bu Çekiç Güç'ü kovmamak mı?.. Çekiç Güç'ü kovmadık; çünkü Meclisin kararına bağla
dık. Binaenaleyh, bu Çekiç Güç'ün, meşru müdafaa halinde kendisini savunmasını mı kabul 
etmiyorsunuz? 

. HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim karar veriyor? 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — O, daha evvel... Gensoru verenlere 
söylüyorum : "Yetkiniz yoktu" diyorsunuz. Neye yetkimiz yoktu? "Yetkiniz olmadığı halde 
bunlara izin verdiniz.." Biz kimseye izin falan vermedik. 

Bize şunu diyebilirdiniz : Eğer, tecavüzî maksatlarla... 
ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Gazeteler öyle yazmadı ama, Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — ... tecavüzî maksatlarla İncirlik kul-

Ianılsaydı, bize gelip diyebilirdiniz ki : "Bunu niye yaptınız?" Biz de derdik ki, bunu yapmaya 
hakkımız vardır, yaptık. "Yapmasaydınız..." Diyebileceğiniz bundan ibarettir. 

Kuzey Irak üzerinde uçak uçtuğuna mı karşısınız? İşte, aşağıdaki insanların korunması 
için uçuyor. Buna mı karşısınız, neye karşısınız? Bu Hükümetin gayri hukukî olan tavrı nedir? 
"Efendim, kamuoyunu kâfi derecede aydınlatmadınız...' Geldi, iki defa, Sayın İnönü burada 
izahat verdi, hepiniz konuştunuz, lazım gelen şeyleri söylediniz: her gün Dışişleri Bakanı açık
lama yaptı; ne olup ne bittiğine dair, en ufak detayına kadar her gün kamuoyuna bilgi verdik. 
Yani, oturup kalkıp, haftanın üç gününde Parlamentoyu bununla işgal edemeyiz. Lazım gelen 
her şey yapılmıştır. Biz, saklayıp da neyi saklayacağız, neden saklayacağız?.. Neyi saklayaca
ğız, soruyorum size?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başbakan, meşru müdafaaya kim karar 
veriyor? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, Kuzey Irak'taki insanların ko
runması için gelmiş bulunan bu uçaklar, bu vazifelerini yapıyorsa, burada bizim kusurumuz 
ne, bizim günahımız ne, bizim suçumuz ne?.. Bu uçaklar, işte bu görevi yapmak için var bura
da ve bu görev... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Muşru müdafaaya kim karar veriyor? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Muşru müdafaaya, elinde silah olan 

adam karar verir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O zaman, her zaman bombalanacak beyefen

di! Denetleyebiliyor musunuz? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Bakınız, İç Hizmet Kanununun 87 

nci maddesine göre, eline silah verilen adam, eline silah verilen kişi, bu silahı kendi iradesi 
istikametinde kullanır; 88 inci maddesine göre, yanlış bir şey yaparsa muahese edilir. İşte odur. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O zaman bostan korkuluğu kim?! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, bu Çekiç Güç, hiçbir şey yap

mayacak, uçmayacak, Kuzey Irak'a gitmeyecek!.. Oradaki adamlar nasıl korunacak!?.. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Ortak ne diyor? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Caydırıcılık görevini nasıl yapacak?.. 
Şimdi, neyi muahese ediyorsunuz? Neyi takbih ediyorsunuz? bizi neyle suçluyorsunuz? 

İşte, olan şey bu. 
Bütün olaylar, 12 Temmuz 1991 tarihli, o günün Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz tarafın

dan Dışişleri Bakanlığına; yani, Genelkurmaya yazılmış olan şu mektuba göre cereyan etmiş; 
olay, Anayasaya göre cereyan etmiş, kanunlara göre cereyan etmiş, daha evvelki tatbikata göre 
cereyan etmiş. Şimdi, siz neyi soruyorsunuz? Onu soralım.. (Gürültüler) 
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Yani, Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ve Kuveyt'ten çıkarılmasının ve bütün dünyanın bir araya 
gelip, Irak'ın Kuveyt'ten çıkarılmasının neticesi budur ve bu bir neticedir. Yani, eğer, "Bu uçaklar 
niçin uçtu, niçin şelf defence; yani, meşru müdafaaya girdi?.." diyorsanız, işte elma ağacı... 
Elma ağacında elma biter, kiraz bitmez; elma ağacının altına elma düşer... Elma düşmüş işte!.. 
Olay bundan ibarettir. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Dört tane devlet kaldı, nerede Birleşmiş Milletler? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Elma ağacının meyvesi önünüzde Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyi soruyorsunuz?.. 
Gensoru müessesesini eskitmekten başka neye yarar bu? 
Mamafih, Türkiye'nin bağımsızlığına göstermiş bulunduğunuz hassasiyetten dolayı size 

teşekkür ederiz, hepinize teşekkür ederiz. Gensoru- vermek hakkınızdır, bu hakkı istediğiniz 
gibi kullanın, buna da bir şey diyen yok: yalnız, üçbeş cümleyi dinleyin : Bakınız, bugünkü 
haliyle sorun bence bu'değil;,bu, işleyen bir mekanizma. Bugünkü haliyle sorun şu : Irak par-
çalanmamalıdır. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Siz parçalıyorsunuz... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Birinci olarak, Irak'ın parçalanma

sı bölgede çok büyük sıkıntılar çıkaracaktır. 
İkincisi, Irak, uluslararası toplumla barışmalıdır. Uluslararası toplum, Irak'taki idareye 

karşı fevkalade hassastır. Bu hassasiyetin içerisine müslüman ülkeler de dahildir; Mısır dahil
dir, Suudî Arabistan dahildir, Kuveyt dahildir, Katar dahildir ve Bahreyn dahildir; bunların 
hepsi dahildir. Hiçbirisi, Bağdat idaresini istemiyor, Bağdat'taki idareyi istemiyor. 

Gidin bakın, ne konuşuyorlar : "Bizim paralarımızı aldı: biz, silahı, İran selini durdura
cak diye vermiştik; çevirdi bize." bunu diyor adamlar. 

Şimdi, söylediğim gibi, Irak, yalnız uluslararası toplumla değil, kendi içinde de barışmalı
dır. Yani, kendi vatandaşına zehirli gaz kullanan, kimyasal silah kullanan devlet olur mu?.. 
Olmaz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Böyle bir şey olmaz... Irak idaresi, bizim tavsiyele
rimizin hiçbir tanesini tutmadı. Biz bunlara aylarca önce ve birçok kere dedik ve birçok kere 
de hatırlattık... 

Peki, Irak niçin yeniden bu hareketlere girmiştir?.. Çünkü, Amerika'da idare değişmiştir, 
Amerikan idaresini test edecektir. Eğer, yeni gelen idare buna ses çıkarmayacaksa, Irak, Bir-. 
leşmiş Milletler kararlarını ihlale devam edecektir. Bu, onların değerlendirmesi yani, dışarının 
değerlendirmesi, Fransa'nın değerlendirmesi, İngiltere'nin değerlendirmesi, Amerika'nın de
ğerlendirmesi... Bu değerlendirme böyle... öyleyse, "biz bu Birleşmiş Milletler kararlarınısa-
na bozdurmayız" demişlerdir. 

Şimdi, üçbeş cümleyle söyleyeyim: Bosna-Hersek olayı tamamen başka bir olaydır. Bosna-
Hersek olayının başka bir olay olarak tavsif edilmesi gerekir. Onun kendi şartlarının içerisinde 
mütalaa edilmesiyle, bu olayın münasebeti yoktur. O, kendi şartları içerisinde mütalaa edilecektir. 

Bosna-Hersek olayında Batılılar ayıp yapmışlardır. Açık söyleyelim, bu, Avrupa'nın bü
yük ayıbıdır. Yalnız batılılar değil, "Müslüman ülkeler, Müslüman ülkeler, Müslüman ülkeler" 
dediklerimiz ne yapmıştır?.. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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ABDÜLLÂTtF ŞENER (Sivas) — Siz ne yaptınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bosna-Hersek için didinen, çırpı

nan; ama, her şeyi dünya ile beraber yapmak için uğraşan ve diplomasinin bütün imkânlarını 
kullanan, sadece Türkiye'dir. Onun içindir ki... 

HASAN MEZARCI (İstanbul) — Hangi imkânları kullandınız? Ermenistan'a uyguladı
ğınızın aynısını Bosna'ya da uyguladınız... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şimdi, ben burada polemiğe falan 
girmek istemiyorum. Meseleyi şöyle toparlamak ve şunu demek istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, burada, ne Anayasaya aykırı bir durum vardır ne hukuka aykırı bir 
durum vardır ne uygulanagelen esaslara aykırı bir durum vardır. Maksadı, Kuzey Irak'ta bulu
nan bizim kardeşlerimizi korumak, onları tedirgin etmekten kurtarmak, onları yeniden Bağdat 
idaresinin zulmüne bırakmamak için getirilmiş bulunan, caydırıcılığa zorlayan bir durum vardır. 

Ayrıca, biz, dünyaya, teenniyle hareket etmelerini; yani, biraz daha sakin hareket etmeleri
ni, barışçı yolları kullanmalarını ve Irak'sız bir Ortadoğu'nun düşünülemeyeceğini ifade ettik. 

Irak'ın bir mesele olarak Ortadoğu'da devam etmesi halinde, fevkalade büyük zararlarımız 
vardır. Bakın, bizim büyük zararlarımız var, çok büyük zararlarımız var... 

"Efendim, bu zararları kaldırmak için medenî dünyayla birlikte hareket etmeyin..." Etme
yiz, ama bu defa oradan zarar görürüz... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Daha önce bunu söylemediniz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İyi ya işte... "Neden boru hattını ka

pattınız? 
"Şimdi niye açmıyorsunuz?" diyorsunuz... Neden kapattınız?.. Kapattığınız zamanki se

bepler duruyor olduğu yerde; yani, Irak dünyayla barışmadığı için açamıyorsunuz. Bu, Türkiye'
nin izzetinefsi falan da değildir; devletlerin, bir arada, beraber hareket etmesi, bugünkü uygar 
dünyanın, dünya barışı için ortaya koyduğu en önemli iştir. 

Binaenaleyh, şimdi, tabiî ki, Hükümet hakkında gensoru açılıp açılmamasına karar vere
ceksiniz... Karar sizindir, iredinize saygı duyarız ve gensoru açılmasına karar verirseniz, geliriz, 
daha ileri, daha çok bilgileri size veririz; bu çerçeve içerisinde veririz... (ANAP sıralarından "açalım 
o zaman" sesleri) Veririz de, açıklıkla söylüyoruz, bu gensoruyu bize açacak değilsiniz, kendi 
kendinize açacaksınız!.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz razıyız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 

sıralarından ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu hakkındaki 

gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, bir sayın üye, Genel Kurulda kravatsız 

olarak bulunmaktadır. İçtüzüğe göre, dışarı, davet etmenizi rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, ben de gördüm karşıdan. Sayın Kapusuz, bu gece yahut 
sabaha karşı bir trafik kazası geçirdi ve kolu boynundan asılı... (DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Sen de hastasın, niye oturuyorsun'orada?! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Herhalde mazeret saymak gerekir diye düşündüm; çünkü... (DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) —- Kravat kola asılmıyor, boyna asılıyor (!) 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, bir ayağa kalkar mısınız efendim; arkadaşlarımız görsünler. 
Bir trafik kazası geçirmiştir kolu bandajlı ve asılı; buyurun... (RP sıralarından alkışlar, 

"işte, haliniz ortada!.." sesleri; DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, şu saate kadar çalışmaları getirdik... Arkadaşımız bir kaza geçir
miş; bize düşen, kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulunmaktır. Burada bir mazeret var. 
Sayın Kapusuz'un bugüne kadar, bir defa... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Efendim, arkadaşımız isterse rahatlıkla kravat ta
kabilir. Bu, İçtüzük hükmü gereğidir. Müdahale etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Sayın Müftüoğlu... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, raporlu bir milletvekilinin, İçtüzüğe 

göre, bu görüşmelere iştirak etmesi de şart değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, eğer zorlanmıyorsanız; gardırobumda kravatım var, lütfen, 
alıp takabilir misiniz?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, bir durumu arz edeyim : Şayet arkadaş
larım çok hassaslarsavşayet bu kravatsa, beyaz kravat takıyorum, boğazımda beyaz kravat da 
var sayılır! Zorlandığım için takmadım; yoksa, bir kastım yok! 

, ' BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Boynundan rahatsız ve kolu kırık... (DYP sıralarından 

gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz'u aylardır, senelerdir takip ediyoruz, bir defa kravatsız geldi
ği vaki değildir. Bu bir zarurettir... (DYP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim... 
Bakın, bir kural vardır : "Ezzarurat, tübihul mahzurat," Yani, zaruretler mahzurları ber

taraf eder. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususu
nu oylarınıza sunacağım; ancak, açık oylama talebi vardır. 

Açık oylama talebine dair önergeyi okutup, açık oylama talebinde bulunan 15 arkadaşı
mızın isimlerini okuyup, salonda hazır bulunup bulunmadıklarını konrol edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan gensorunun oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz ve tek

lif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Mukadder Başeğmez Lütfü Esengün 
Malatya İstanbul Erzurum 

Bâhaddin Elçi Ahmet Feyzi Inceöz Abdüllatif Şener 
Bayburt Tokat - Sivas 
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Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

BAŞKAN — Sayın Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Sayın Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Bahattin Elçi?.. Burada. 
Sayın Ahmet Feyzi Inceöz?.. Burada. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Sayın Lütfi Doğan?.. Burada. 
Sayın Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. ^ 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 

15 sayın üye şu anda salonda hazır bulunmaktadır. 
Değerli milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında sayın Genel Kurulun kararını 

alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna* oy pu

sulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci şekil: Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa İcalkarak, kabul ret. 
veya çelcinser şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bizzarur, açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle yapılacaktır. 

Açık oylamaya, açık oylama talebinde bulunanlardan başlanacaktır. 
Sayın görevliler kupaları sıralar arasında dolaştırın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce, oyunun rengini be

lirtmek üzere milletvekiline söz verilir Ve bu husus Genel Kuruta belirtilir. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bu, aşağı yukarı haftada birkaç defa tekrarlanıyor ve biliniyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğü okuyun ve öyle çıkın Divana. 
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BAŞKAN — Sizi anlıyorum; bugün zapta geçtiniz yine efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz zapta her gün geçiyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyelerimiz, beyaz 

bir kâğıda, adına, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oyla
rını kullanabilirler. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan Sayın üye var mı? Yok. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
Oyların ayırımına geçiyoruz. 
(Oyların ayırımı yapıldı) ' , 
BAŞKAN —'• Değerli milletvekilleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri 

hakkındaki (11/14) (11/15), ve (11/16) esas numaralı gensoru önergelerinin açık oylama sonuç
larını açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 310 
Kabul . : 99 
Ret : 210 
Geçersiz : 1 
Bu suretle, Sayın Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki gen

soru önergesinin gündeme alınması hususu kabul edilmemiştir. 
V. — ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
2. — Bugünkü birleşimde görüşülmesi kararlaştırılan Meclis araştırması önergelerinin gö

rüşmelerinin 9 Şubat 1993 Salt günü (10/90) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin gö
rüşülmesinden sonra yapılmak üzere ertelenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza 
sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Numara : 68 2.2.1993 
Bugünkü birleşimde görüşülmesi kararlaştırılan Meclis araştırması önergelerinin görüş

melerinin 9 Şubat 1993 Sah günü (10/90) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görü
şülmesinden sonra yapılmak üzere ertelenmesi Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

Yasin Hatiboğlu 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam Vekili 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney Aydın Güven Gürkan 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Şevket Kazan Uluç Gürkan 

RP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 3 Şubat 

1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 20.11 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon MilletvekiliKemalettin Göktaş'ın, İstanbut-Ataköy'de Toplu Konut idare
since satılan evleri satın alan şahıslara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın 
yazılı cevabı (7/556) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğinin yapılmasını arz ederim 

1.12.1992 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

1. İstanbul Ataköy'de Toplu Konut İdaresince satılan evleri alanların kaç tanesi vergi mü
kellefidir? 

2. Vergi mükellefi olan varsa kimlerdir? 
3. 1991 yılı içinde ödedikleri vergi ne kadardır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 2.2.1993 
Sayı : B.07.0.GEL.0.04/402-5-666-07269 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) 8.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/556-3090/14721 sayılı yazınız. 
b) 29.12.1992 gün ve B.07.0.GEL.0.04/402-5-666/97190 sayılı yazımız. 
c) 18.12.1991 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/556-3090/14721 sayılı yazınız. 
ligi (a) da kayıtlı yazınız ekinde alınan Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın İstan

bul Ataköy'de Toplu Konut İdaresince satılan evleri satın alan şahıslara ilişkin yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak Toplu Konut idaresinden bilgi isteme ihtiyacı duyulmuştur. 

Anılan idare tarafından belirtilen isimlerin, otomasyon uygulaması yapılan İstanbul İli 
vergi dairelerinde soruşturması sonucu'aynı isimde birden fazla şahsın tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, adı geçen şahısların kimlik bilgilerine ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi ile 
yapılan yazışma sürdürülmektedir. 

Anılan idareden alınacak bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda Başkanlığınıza bilgi ve
rilecektir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Sımak Milletvekili Mahmut A lınak 'in, Sımak İlinin alt yapı sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/575) 
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Türkiye Büyük Miljet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 4.12.1992 

Mahmut Almak 
Şırnak 

Şırnak İlinin tespit edebildiğim bazı sorunları aşağıdadır : 
Şırnak İli, Beytüşşebap İlçesi, Ilıcak, Ortalı, Dağaltı, Doğanlı, Akarsu, Yeşilöz, Söğütçe, 

Çığlıca, Beşağaç Köyünde; İdil İlçesi Sarı, Bereketli, Pınarbaşı, Oymak, Sırt, Varımlı, Ulak, 
Aksoy, Özbek, Uçarlı, Toklu, Kuyulu, Duruköy, Yalaz ve Dumanlı Köyünde; Güçlükonak İl
çesi; Çelik, Bulmuşlar, Çobankazanı, Taşkonak, Gümüşyazı Köyünde; Uludere İlçesi; Orta
köy, Bağlıca, Tarlabaşı, Taşdelen, Andaç, Akduman, Ballı, Onbudak, Doğanköy, Işıkveren ve 
Bulakbaşı Köyünde; Cizre İlçesi; Sulak, Tepeönü, Kurumcu, Çavuş, Ulaş Köyünde, Silopi İl
çesi; Pınarönü, Ballı, Çalışkan, Yazı, Dedeler Köyünde; Şırnak Merkez ilçe; Gündoğmuş, Ses
lice, Güntoptepe, İkizce, Araköy, Görmeç, Üçkiraz, Yoğurtçular, Güleşli, Çakırsöğüt köylerin
de içme suyu ve yol sorunu bulunmaktadır. 

Cizre İlçesi, Ulaş ve Çavuş köylerinde; Uludere İlçesi; Bulakbaşı, Onbudak, Andaç, Taş
delen, Ortabağ, Ortaköy Köyünde; Silopi İlçesi; Ballıkaya ve Kasralı Köyünde; Güçlükonak 
ilçesi; Gümüşyazı, Bulmuşlar ve Çelik Köyünde; İdil İlçesi; Yalaz, Yavşan, ıKarala ve Oymak 
Köyünde; Beytüşşebah İlçesi; Beşağaç Köyü ve Uzungeçit Kasabasında; Şırnak merkez ilçe; 
Kuşkonar ve İkizce köylerinde sağlık ocağı, sağlık evi, doktor, hemşire ve bakıcı eksiği bulun
maktadır. 

Beytüşşebap İlçesi; Ilıcak/Ortalı, Dağaltı, Doğanyol, Akarsu Yeşilöz, Söğütçe Köyünde; 
İdil İlçesi; Sarı, Sırt, Ulak, Özbek, Toklu, Yavşan Köyünde; Güçlükonak İlçesi; Bulmuşlar, Ço
bankazanı, Gümüşyazı Köyünde; Uludere İlçesi; Taşdelen ve Andaç Köyünde; Silopi İlçesi; Kas
ralı, Ballıkaya, Çalışkan, Yazı ve Dedeler Köyünde; Cizre İlçesi; Çavuş ve Ulaş Köyünde; Şır
nak Merkez İlçe Seslice, İkizce Görmeç, Üçkiraz, Yoğurtçular ve Güleşli köylerinde telefon bu
lunmamakta mevcut olanlar ise işlemez haldedir. 

Ayrıca Uludere ilçesi; Ortaköy, Andaç ve Bulakbaşı köylerinde; İdil İlçesi; Aksoy Köyün
de, Güçlükonak İlçesi; Gümüşyazı Köyünde; Şırnak Merkez İlçe Görmeç Köyünde de TV ak
tarıcısı bulunmamaktadır. 

Bütün bu sorunlarla birlikte yörenin tek geçim kaynağı TKİ GAL Müessese Müdürlüğü
nün işletmekte olduğu kömür ocaklarıdır. 1979 yılında kömür ocakları devletleştirildikten sonra 
Ankara dahil olmak üzere 28 ilin yakacak ihtiyacı karşılanıyor iken teknik, idarî ve kalifiye 
eleman yetersizliği ile önceki hükümet döneminde uygulanan yanlış politikalar sonucu 1988 
yılından bu yana kömür üretimi azalmış bugün ise üretim yapılamayacak düzeye gelmiştir. Üre
timin yapılamayış nedenleri ise; Ocakların güvenliğinin sağlanmasında güvenlik güçlerinin gö
revlerini sağlıklı yapmaması, bundan dolayı işçilerce üretilen hazır kömürün harfiyatçılarca alın
ması, güvenlik eksiğinden dolayı iş makinalarımn yanması; teknik eleman eksikliği, mevcut 
olanların çok yetersiz ve tecrübesiz olması, emeklilik, nakil vs. sebeplerden dolayı ayrılan işçi
lerin yerine işçi alınmaması, en verimli kömür ocaklarının çıkarılan bir yasayla Siirt İl özel 
İdaresine devredilmesi ve bundan önceki hükümet politikası doğrultusunda kurumda sözde 
yapılan reorganizasyon nedeniyle işletme müdürlüklerinin, başmühendisliklere dönüştürül-
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mesi sonucu müessese çalışanları arasında huzursuzluğun doğmasına ve bununla bağlantılı olarak 
üretimin menfî yönde etkilenmesine neden olmaktadır. 

Bu sorunları, yaklaşık sekiz ay önce ilgili bakanlıklara bildirerek çözüm bulunmasını iste
miştim. 

Ancak bakanlarınız, cevap vermeye bile zahmet etmediler. 
Belli ki hükümetiniz ve bakanlarınız, Sımak halkını gözden çıkarmıştır. Şırnak ilinde hiç

bir devlet yatırımı, iş alanı yoktur. Şırnak'lılar kadere terk edilmişlerdir. 
ı Hükümetinizin Şırnak ilinin sorunlarına bu kadar kayıtsız kalmasının sebebi nedir? Şır

nak halkının sağlığını ve yaşamını tehdit eden ve yukarıda sıralanan hizmetler ne zaman yerine 
getirilecektir? Yoksa hükümetinizin ayrımcı politikaları bugüne kadar olduğu gibi devam mı 
edecektir? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1200-001/34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi .:' a) T.B.M.M. Başkanlığının 10.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/575 -
3118/14814 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 17.12.1992 gün ve B.02.0.006/429 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Almak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sa
yın Başbakanımız adına tçişleri Bakanlığının cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesinde 
belirtilen hususlara cevap teşkil edecek bilgiler, ilgili mercilerden temin edilerek ekte sunulmuştur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde de yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bozu
lan dengelerin düzeltilmesi ve haksızlıkların giderilmesi, Hükümet politikalarımızın vazgeçil
mez temelini oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda yöre ile ve doğal olarak Şırnak Il'imizi de kapsayacak şekilde sosyo ekono
mik yaklaşım belirlenmiş, gereken önlemler planlanmış ve birer birer uygulanmaya başlanmıştır. 

Hükümet uygulamalarında ayrımcılık yapıldığı savı, insaf ve mantık ölçüleriyle bağdaş
mamaktadır. 

Bilgi ve gereği için arz ederim. 

( tsmet Sezgin 
tçişleri Bakanı 

T. C. 
Şırnak Valiliği 

Sağlık Müdürlüğü 11.1.1993 
B.104ISM4730010-58 

Konu : Soru Önergesi 

Valilik Makamına Şırnak 

Olağanüstü Hal Bürosuna : 
tlgi : Şırnak Valiliği Olağanüstü Hal Bürosunun 5 Ocak 1993 gün ve 16 sayılı yazınız 

27.1.1993 
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ekinde gelen ve İlimiz Sağlık Müdürlüğünü ilgilendiren konullar hakkındaki soru önergesi aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Op. Dr. Sedat Aydın 
. Sağlık Müdürü Vekili 

istenen bilgiler : 
1. Cizre İlçesi Ulaş ve Çavuş köylerinde Sağlık evi binası mevcut olmadığından personel 

ataması yapılmamaktadır. 
2. Uludere ilçesi Bulakbaşı, Onbudak, Andaç, Taşdelen ve Ortaköy köyünde sağlık evi 

binası mevut olmadığından personel ataması yapılmamaktadır. Ortabağ köyü sağlık ocağında 
1 ebe ve 1 doktor görev yapmaktadır. 

3. Silopi ilçesi Ballıkaya sağlık evi binası mevcut olmadığından personel ataması yapıl
mamaktadır. Kösralı köyünde sağlık ocağımız mevcut oup 1 doktor görev yapmaktadır. Bina 
tamiratı nedeniyle diğer yardımcı sağlık personelinin ataması yapılmamaktadır. 

4. Güçlükonak İlçesi Gümüşyazı, Bulmuşlar ve Çelik köylerindeki sağlık evleri binası 
tasarlanmış olup henüz binası yapılmadığından personel ataması yapılmamaktadır. 

5. İdil İlçesi Yalaz, Yavşan, Karalar ve Oymak köy sağlık evlerinin binası mevcut olma
dığından personel ataması yapılmamaktadır. 

6. Beytüşşebap İlçesi Başağaç Köyü sağlık evi binası mevcut olmadığından personel ata
ması yapılmamaktadır. Uzungeçit Kasabası sağlık ocağı binası tamiratı nedeniyle personel ata
ması yapılmamaktadır. 

7. Şırnak merkez ilçe, Kuşkonar ve İkizce köylerinde sağlık evi binası mevcut olmadığın
dan personel ataması yapılmamaktadır. 

8. Bakanlığımızın standart kadro taslağında köy sağlık evlerine sadece 1 ebe kadrosu ol
duğundan diğer sağlık personelinin ataması yönetmelik gereği mümkün değildir. 

9. 1993 malî yılı içerisinde sağlık evi bulunmayan köylerde sağlık evi binasının yapılması 
halinde münhal yerlere ebe ataması yapılacaktır. 

T. C. , 
PTT İşletme Genel Müdürlüğü 

PTT Başmüdürlüğü 6.1.1993 . 
PTT.4.73.00.03-73109 

Sayı : 68 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Valilik Makamına 
(Olağanüstü Hal Bürosu) 

73070 ŞIRNAK 

ligi : 5.1.1993 gün ve B 054 VLK 4730400-9-2/16 sayılı emir. 
Başmüdürlüğümüz 2.3.1992tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup, PTT Merkez Müdürlü

ğü imkânlarıyla Başmüdürlüğümüze bağlı 6 adet PTT Merkez Müdürlüğüne hizmet götürül
meye çalışılmıştır. 
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Şırnak tli hizmet hudutlarında sürekli terör olaylarının cereyan etmesi, yöreye gelen Jan
darma ve diğer askerî birliklerin normal yerleşim birimlerinin dışında konuşlandırılmış olma
sı, coğrafî konumu itibariyle hemen her gün arızaların meydana gelmesi, hatların değişik gü-
zehgâhlarında bakır tellerin çalınması, kurşunlanması, direklerin yakılması, güvenlik yönün
den meydana gelen arızalara müdahale imkânının olmaması arıza merkezleriyle irtibat sağla
yan telsiz cihazlarının bu bölgede çalışmaması, arıza ıslahında kullanılan araç, malzeme ve alet-
edevatın yetersiz oluşu, kış aylarındaki yol ve elektrik sorunu, yaz aylarındaki yol güvenliği 
sorunları, yeterli yetişmiş kalifiye elemanın olmaması arıza ıslahını geciktirmektedir. 

Beytüşşebap İlçemizde Ilıcak ve Dağaltı köylerinin telefonu mevcut olup 23.11.1992 tari
hinden buyana aşırı hava muhalefeti nedeniyle Beytüşşebap ana fizik devreleri çalışmamakta
dır. Yeşilöz, Doğanyol, Akarsu, Söğütçe ve Ortalı köylerinin çalışan telefonlarının 300 adet di
reği 1992 yılında meçhul kişilerce toplanıp yakılmıştır. Yakılan direkler aynı hat boyunda oldu
ğundan bütün köylerin telefonu kesilmiştir. 

Güçlükonak ilçemize karayolu bağlantımız olmadığından bütün arızaları Siirt PTT Baş
müdürlüğünce yapılmaktadır. 

İdil İlçemizde Haberli ve Tepe Köyündeki R/L sistemi yanmış olup, çıkış alan Sarıköy, 
Sırt, Ulak köyleri çalışmamaktadır. Özbek, Toklu ve Yavşan köylerinde telefon mevcut olup, 
arızalı R/L'ler geldiğinde diğer köyler çalışacaktır. 

Silopi İlçemizde Yolağzı R/L arızalı olup çıkış alan Kösreli Köyü çalışmamaktadır. Çalış
kan köyünün telefonu köylüler ve askerî birliklerce ortak kullanılmaktadır. Dedçler Köyüne 
1992 yılı içinde telefon götürülmüştür. Yazı Köyünün mevcut direkleri ve telleri çalınmış olup 
çalışmamaktadır. ^ 

Uludere ilçemizde Taşdelen'de telefon mevcut olup, Andaç ve Ortaköy için çalışmalar baş
latılmış ancak kar yağdığından 1993 yılına sarkmıştır. 

Cizre İlçemizde Çavuş ve Ulaş köylerinin telefonu mevcuttur. 
Merkez İlimizde Seslice'nin yolu yoktur. İkizce ve Üçkiraz köyümüzde telefon mevcuttur. 

Yoğurtçular Köyü boşaltılmıştır. Görmeç Köyünün 30 direği toplanıp yakılmış olup köy muh
tarı telefonunun iptali için başvurmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18.1.1993 
APK Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B121KHZ0650004-491-0423-3366 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

İçişleri Bakanlığına 

İlgi : özel Kalem Müdürlüğünün 22.12.1992 gün ve 1200/791 sayılı yazı. 
ligi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak ta

rafından TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinde Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğümüzü ilgilendiren yol ve içmesuyu sorunları mahallinde incelettirilmiştir 

Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Söğütçe ve Pınarbaşı köy yollarının tesviyesi yapılmıştır. Ayrıca 
bu köy yolları 1993 yılı yapım programının onarım bölümünde yer almaktadır. Çığlıca 
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köy yolu hariç, Ortalı, Dağaltı, Akarsu, Yeşilöz, Ilıcak ve Doğanlı köy yollarının onarımı 1992 
yılında yapılmıştır. Beşağaç köyü ise TCK il yolu üzerinde bulunmaktadır. Doğanlı Köyü hariç 
diğer köylerin yeterli içmesuyu mevcuttur. Doğanlı köyü gibi içmesuyu yetersiz ünitelerde ileri-
ki yıllar yatırım programları çerçevesinde ve bütçe imkânları dahilinde yeterli içme suyuna ka
vuşturulacaktır. ' 

tdil İlçesinin Sarı ve Özbek Köyleri TCK il yolu üzerinde bulunmaktadır. Toklu, Ulak, 
Sırt ve Yalaz köylerinin stabilize kaplamalı yolu mevcuttur. Varımlı, Uçarlı, Kuyulu ve Duru 
köylerinin de TCK il yolu bağlantılı stabilize kaplamalı yolu bulunmaktadır. 1993 yılında Pı
narbaşı ve Oymak köylerinin yolları onarılacak, Aksoy köyünün yolu da stabilize kaplama ya
pılacaktır. Bereketli ve Dumanlı köy yolları ise ileriki yıllar yatırım programları çerçevesinde 
ve bütçe imkânlarına göre değerlendirilecektir, idil İlçesi yerüstü su kaynakları yönünden kı
sıtlı bir yapıya sahiptir. Varımlı, Aksoy, Özbek ve Yalaz köylerinin içmesuyu yeterli, Bereketli, 
Kuyulu, Duruköy, Dumanlı köyleri yetersiz, diğer köyler de susuzdur. İçmesuyu yetersiz ve su
suz olan ünitelerin birkısmına inşaatı devam etmekte olan Sabani grup içmesuyu projesinden, 
diğer köylere de ileriki yıllar yatırım programları çerçevesinde, içmesuyu temin edilecektir. 

Güçlükonak İlçesi Taşkonak ye Bulmuşlar köylerinin yolu 1992 yılında onarılmıştır. Çelik 
ve Gümüşyazı köyleri TCK il yolu üzerinde bulunmaktadır. Çobankazanı köy yolunun stabili
ze kaplaması ileriki yıllar yapım programları çerçevesinde yapılacaktır. Adı geçen köylerin iç
mesuyu sorunu ileriki yıllar yapım programları çerçevesinde, bütçe imkânlarına göre, çözüm
lenecektir. 

Uludere ilçesinin Andaç ve Akduman köyyollarının onarımı, Taşdelen ve Işıkveren köy-
yollarının da tesviyesi 1992 yılında yapılmıştır. 1993 yılında Doğanköy ve Onbudak köylerinin 
yollan onarılacak, Akduman, Işıkveren, Taşdelen ve Ortaköy köyyollarının da stabilize kapla
ma yapılmasına çalışılacaktır. Bağlıca, Tarlabaşı ve Bulakbaşı köylerinin tesviyeli yolları mev
cuttur. Ballı köyü TCK il yolu üzerinde olduğundan yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Or
taköy, Andaç ve Tarlabaşı hariç diğer köylerin içmesuyu mevcuttur. İçmesuyu yetersiz ya da 
hiç olmayan üniteler ileriki yıllar yapım programları çerçevesinde ve bütçe imkânları dahilinde 
yeterli içmesuyuna kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Cizre ilçesinin Çavuş ve Kurumcu köylerinin tesviyeli yolu mevcuttur. 1992 yılında Ulaş 
veTepeönü köy yollarının stabilize kaplaması yapılmıştır. 1993 yılı yapım programı çerçevesin
de de Sulak köy yolunun stabilize kaplaması yapılacaktır. Adı geçen köylerin tamamının içme 
suyu mevcuttur. İçmesuyu yetersiz ya da susuz diğer üniteler ileriki yıllar yatırım programları 
çerçevesinde, bütçe imkânlarına göre içme suyuna kavuşturulacaktır. 

Silopi ilçesi Yazı ve Dedeler köylerinin Uyanık köy yoluna bağlantılı stabilize kaplamalı 
yolu bulunmaktadır. Ballıkaya köy yolunun onarım çalışmalarına başlanmıştır. Çalışkan Kö
yünün yolu ise 1993 yılı yapım programında yer almaktadır. Pınarönü köy yolunun stabilize 
kaplaması ise ileriki yıllar yatırım programlarında değerlendirilecektir. Pınarönü, Ballıkaya, 
Yazı köylerinin içmesuyu mevcuttur. Çalışkan ve Dedeler köylerinin içmesuyu ise yetersizdir. 
İçmesuyu yetersiz ve susuz olan üniteler ileriki yıllar yapım programları çerçevesinde ve bütçe 
imkânlarına göre yeterli içme suyuna kavuşturulacaktır. 

Merkez ilçeye bağlı İkizce Köyünün il yoluna açılmış tesviyeli yolu mevcuttur. Ara köy, Ça-
kırsögüt ve Uçkiraz köylerinin (il yoluna bağlantılı) stabilize kaplamalı yolları bulunmaktadır. 
Güleşli köy yolunun onarımı bitmiş olup, Görmeç ve Gündoğmuş köy yollarının onarım ça-
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lışmalan devam etmektedir. Yoğurtçular köy yolunun stabilize kaplaması ile Seslice Içöy yolu
nun tesviyesi ileriki yıllar yapım programlarında değerlendirilecektir. Gündoğmuş, Araköy, Üç-
kiraz köylerinin içmesuyu mevcuttur, tçmesuyu yetersiz ya da hiç olmayan üniteler ileriki yıllar 
yatırım programları çerçevesinde ve bütçe imkânları dahilinde içme suyuna kavuşturulacaktır. 

Şırnak iline bağlı 14 üniteye içme suyu getirilmesi için 1993 yılı yatırım programından 5 
milyar 550 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
* Dr. Şenol Erdoğan 

Müsteşar Yardımcısı 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan asfaltit sahaları 2172 sayılı Yasa ile devletleştiri-

lerek 1979 yılında TKt Kurumu uhdesine verilmiştir. 2172 sayılı Yasa ile geçen asfaltit sahala
rından TKİ'de üretim, Şırnak bölgesinde Avgamasya filonu ile Silopi bölgesinde Harbul filo-
nundan yapılagelmektedir. Zaten bölgede mevcut rezervde iki filonda yoğunlaşmaktadır. 

Silopi bölgesinde bulunan Harbul filonunun açık ocak yönetimi ile ekonomik olan alına
bilecek rezervi yaklaşık 6 000 000 tondur. Şırnak bölgesinde bulunan önemli fılonlardan açık 
ocak yönetimi ile ekonomik olarak alınabilecek rezervler aşağıdaki gibidir. 

Avgamasya 5 000 000 ton 
Segürük 100 000 ton 
Millî 500 000 ton 
Karatepe 100 000 ton 
Geridahli 100 000 ton 
Nivekara 50 000 ton 
İspindoruk 100 000 ton 
TKİ'ye bağlı Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyit işletmeleri (GAL) müessesesi etki ala

nında toplam 182 adet asfaltit ruhsatı bulunmakla beraber yukarıda belirtilen filonların dışın
da mevcut bilgilere göre önemli bir rezervde beklenmemektedir. 

GAL Müessesesinde 1978 yılından beri yapılan üretim ve dekapaj aşağıdaki gibidir. 
ŞIRNAK BÖLÜMÜ SİLOPİ BÖLÜMÜ 

Üretim ton Dekapaj m1 Üretim Ton 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

— 
140 000 
343 417 
317 821 
544 134 
357 911 
86 325 
453 180 
493 372 
515 751 
551 587 
275 246 
171 726 ; 
80 768 
43 593 

— 
834 889 

3 370 610 
2 823 Q10 
1 000 000 
121 443 
382 737 

2 325 558 
2 296 422 
2 714 809 
1 657 502 
1472 706 
3 058 810 
1 774 637 
199 038 
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215 047 
241 795 
315 389 
392 438 
138 932 
69 555 
113 749 
115 407 
72 526 
140 210 
104 013 
58 111 
168 937 
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Devletleştirmeden sonra yapılan dekapajlara1 karşı hazırlanan kömür üretilerek satılmış
tır. Bu üretimlere 90, 91 ve 92 yıllarında özel İdarece rödövansla verilen ocaklardan yapılan 
toplam 772 456 ton (30.11.1992 itibariyle) dahil değildir. 

Silopi bölgesinde Asfaltit üretimi için gerekli dekapajlar yeterince yapılmış olup, halen 
talep halinde istenilen üretimi verebilecek durumdadır. 

Son yıllarda her iki bölgede de üretimde önemli düşüşlerin olduğu görülmektedir. Üre
timdeki düşüşün madencilik faaliyetleri ile ilgisi bulunmayıp sorun tamamen çevre güvenliği 
ile ilgilidir. 1989 yılından geri vukuu bulan olayların bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

1. 25.1.1989 Şırnak Başmühendisliği bir nolu ocaktaki tulumbanın yakılması ve greyde
rin taranması. 

2. 15.5.1989 tarihinde 1 nolu ocağa toplu olarak saldırı ve 47 AT 389 plakalı resmi aracın 
taranması. 

3. 26.5.1989 tarihinde Şırnak Başmühendisliğinin servis aracının taranması, olay sonu
cu bir GAL işçisinin yaralanması. 

4. 1.9.1989 saat 22.30 da Şırnak Başmühendisliğinin Ambulansının yakılması. 
5. 20.11.1989 tarihinde Silopi Başmühendisliği ocak tesislerine saldırılması hizmet bina

ları ile 1 adet GAL ambulansının, müteahhite ait 1 adet tanker, 1 adet pikap, 1 adet sabit telsiz 
ile ambarda bulunan malzemelerin yakılması. 

6. 29.11.1989 tarihinde Şırnak Başmühendisliğinin 5 nolu ocağına saldırı, saat 16.30 da 
olan bu saldırı sonucu Komatsu kamyonun tamamen, Hitachi ekskavatörün kısmen yakılması. 

7. 20.3.1990 günü Cizrede meydana gelen olaylarda sevkiyat şubesine ait binaların ya
kılması. 

8. 14.4.1990 günü Şırnak servis aracının taranması ve bir işçinin öldürülmesi, 
9. 19.4.1990 günü saat 10.30 civarında Cizre merkez kalorifer kazanının patlaması. 
10. 25.11.1990 günü saat 20.30 sularında Şırnak döküm sahasında bir adet dozerin kıs

men yakılması. 
i 11. 6.5.1991 günü saat 22.30/23.30 arasında Şırnak Başmühendisliğimizde bulunan Ma

den Jandarma Karakoluna roket, havan ve silahlı saldırıda bulunulması. 
12. 29.8.1991 günü saat 20.00 civarında güvenlik görevlisi Abdurrahman Tatar'ın görevi 

başında iken mayına basması ve ağır yaralanması. 
13. 20.9.1991 günü saat 22.00 sularında Şırnak Başmühendisliği 3 nolu ocakta Hitachi 

akskavatörün yakılması. 
14. 30.12.1991 günü Şırnak Başmühendisliğindeki sivil servis aracının teröristlerce taran

ması ve şoförü ile bir işçimiz yaralanması. 
15. 20.1.1992 günü saat 19.30 da Cizrede taciz atışı yapılması, 22.00 ye kadar devam et

mesi, Pazarlama Şube Müdürlüğü binalarına muhtelif yerlerden mermi isabet etmesi, 
16. 10-11-12-13 Şubat 1992 tarihinde, Cizrede arka arkaya taciz atışları ve muhtelif yerle

re roket atılması ye bu atışlar esnasında 10.2.1992 günü Nizamiye kulübesinin isabet alması 
ve bir güvenlik görevlisinin çok hafif yaralanması. 

17. 16.7.1992 günü saat 22.00 sularında kalabalık bir grup terörist tarafından Şırnak İs
tihsal Baş Mühendisliği İdari Binasına makina parkı ve dinamit deposuna yapılan saldırıda, 
güvenlik görevlisi Mesut Kıhç'ın rehin alıhıp götürülmesi ve 6851-6852-6855-6857-6858 seri 
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nolu G-3 piyade tüfeği ile bunlara ait 47 adet dolu jarjörün gasbı ve bir adet Aselsan marka 
el telsizinin gasba, 7 adet Komatsu Kamyonun 1 adet dozerin 1 adet AS 600 akaryakıt tankeri 
ile idarî bina üst katının tamamen yakılması. 

Müessesede meydana gelen bu ve buna benzer olaylar önceleri müessese imkânları dahi
linde önlenmeye çalışılmış ancak olaylar giderek tırmanışını sürdürmüştür. Olaylar müessese 
imkânları dahilinde önlenemediği gibi Şırnak Valiliğince de engellenemediği Valiliğin müesse
seye verdiği cevapta olayın boyutlarının büyük olduğu, hırsızlığın önlenebilmesi için ocak ta
banındaki tulumbaların çalıştırılmayarak su seviyesinin yükseltilmesi tavsiye edilmiş böylelik
le mevcut kömür su altında bırakılarak korunmaya alınmıştır. 

Yukarıda bahsedildiği üzere TKt GAL ocaklarında kömür üretim problemi bulunmamakta 
aksine her an üretime hazır yeterli kömür, hırsızlıkları önlemek için üstü bir miktar örtü bıra
kılarak bekletilmektedir, bayram dolayısıyla müessesece çalışma yapılmayan sürede bu kömür
lerden takribi 50 000 tonu kişilerce çalınmıştır. Hırsızlar tarafından rastgele yapılan kazılar so
nucu ocak içerisinde büyük çukurlar oluşmuştur, işyerine giden işçilerin araçlarının durduru
larak dövülmesi, yaralanması gibi olaylar iş yerinde huzursuzluk yaratmakta can güvenliği bu
lunmayan çalışanları her an daha da tedirgin hale getirmektedir. 

Ayrıca güvenlik nedeniyle çalışma süreleri kısaltılmış, akşam karanlığından sonra çalış
mak imkânsız hale gelmiştir. 

Çalışma şartlarının zaman zaman engellenmesine karşı TKt üretim çalışmalarına devam 
etmiş ve güvenliğin sağlanması için ilgili mercilere zamanında başvurularını yapmıştır. 

Müteahhide 1989 yılı sonunda Şırnak 5 nolu panoda 5 000 000 m1 dekapaj işi ihale edil
miş olmasına rağmen işin yarısında can ve mal güvenliğinin olmaması ve bunun karşılanama
yacağı belirtildiğinden müteahhit firma işi bırakmak zorunda kalmıştır. 

Olayların devam etmesi, müessesenin güvenlik kuvvetleriyle devamlı temas halinde bu
lunmasını gerektirmektedir. 

Halen Şırnak ve Silopi Başmühendisliğinde aşağıda dökümü yapılmış olan iş makinaları 
TKİ Kurumunca çalıştırılmaktadır. 

1. Şırnak : 
Damperli Kaya Kamyonu 9 adet 
Buldozer 2 adet 
Ekskavatör 2 adet 
Greyder 2 adet 
Delik Delme Makinası 3 adet 
Yükleyici 3 adet 
2. Silopi : 
Damperli Kaya Kamyonu 2 adet 
Buldozer 2 adet 
Ekskavatör 2 adet 
Yükleyici 4 adet 
Greyder 2 adet « 
Delik Delme Makinası 1 adet 
Silopi bölgesindeki makinalar sadece kömür yükleme işinde kullanılmakta, esas dekapaj 

ise müteahit tarafından yapılmaktadır. 
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Başbakanlık Güvenlik İşleri Daire Başkanlığının 17.10.1989 tarih 1201667 sayılı yazısı ve 
Yüksek Planlama Kurulunun 8.11.1989 tarih ve 89/T-108 sayılı kararı doğrultusunda küçük Ade
seler halinde ve dağınık olarak bulunan asfaltit sahalarının ihtiva ettiği rezervlerin değerlendi
rilebilmesi için Siirt Valiliğinin talebi üzerine kurumca ekonomik olarak işletilemeyen bu tip 
sahaların Siirt özel İdaresince işletilmesi için anılan ti özel İdaresi ile TKİ arasında 5 yıl süreli 
rödövans anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde Siirt özel İdaresi 3 üncü şahıslar
la rödövans anlaşması yapmıştır. Bunun sonucu olarak 1990, 1991 ve 1992 yıllarında 772 456 
ton (30.11.1992 itibariyle) toplam üretim gerçekleştirilmiş olup TKİ'ye toplam 3 905 314 378 
TL. rödövans bedeli ödenmiştir. Bu şekilde çalıştırılma sonucu yörenin kömür ihtiyacı aksatıl
madan karşılanabilmiştir. 

1985 yılından beri GAL Müessesesinde çalıştırılan işçi ve memur sayıları aşağıdaki gibidir. 

İşçi Memur Toplam 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

307 
458 
459 
440 
454 
479 
441 
4Q8 

74 
63 
84 
153 
197 
221 ı 
213 
177 

381 
521 
543 
593 
656 
706 
654 
585 

Görüldüğü gibi 1985 yılından itibaren işçi ve memur sayısı öngörülen üretim dekapajı ya
pılabilecek düzeye getirilmiştir. Hatta Kurumun diğer üretim bölgesi daha çok sayıda personel 
istihdam eder hale gelinmiştir. 1985 yılına kadar üretim dekapaj işleri müteahhitler eli ile ya
pılmasına rağmen 1985 yılından itibaren makinaları ile çalışmalara başlanmış ve halen TKİ 
makinaları ve kiralık özel dekapaj makinaları ve müteahhit imkânları ile dekapaj ve üretim 
yapılmaktadır. Ayrıca müessese merkezinde ve Şırnak Bölgesinde her türlü iş makinasının ta
mir ve bakımını yapabilecek alt yapı mevcuttur., 

GAL Müessesesinde çalışan personelin (daha verimli olabilmeleri amacıyla) olarak Şır-
nak'ta 40 adet lojman daha yapılarak personele dağıtılmıştır. Müessesenin Cizre merkezinde 
59, Şırnak'ta 51, Silopi'de 18 olmak üzere toplam 118 lojman bulunmaktadır. Bu lojmanlar 
halihazırda kalifiye personelin ihtiyacını karşılayacak seviyede görülmektedir. İmkân oldukça 
sosyal imkânların iyileştirilmesine çalışılmaktadır., 

Kurumun daha verimli çalıştırılması gayesi ile eskiyen ve dinamizmini kaybeden organi
zasyon yapısı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yeniden ele 
alınmış, böylelikle günün şartlarına uygun yeni düzenleme yapılmış organizasyon sonucu tüm 
müesseselerdeki ilave bürokratik işlemlere neden olan sistemi, direkt üretime dönük çalışabile
cek üretim başmühendislikleri getirilmiştir. Bu düzenleme sonucu personelin direkt üretim fa
aliyetlerine çalışması sağlanmış, personel sayısında ise bir indirim yapılmamıştır. 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kızılay ve Hükümet kanalıyla Bosna-
Hersek'eyapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/586) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : 
1. Bugüne kadar Kızılay ve Hükümet kanalıyla Bosna-Hersek'e yapılan ve Bosna-

Herseklilerin eline geçen yardım miktarı nedir? 
2. 15 Ekim 1992 tarihli Resmî Gazetede Toprak Mahsulleri Ofisince Bosna-Hersek Cum

huriyetine 25 bin ton un ihracı için görev verilmiştir. Bu ihraç kararında Genel Müdürlüğün 
en son buğday ihraç fiyatları baz alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. Dünya piyasalarında 
un 173 dolar iken, Bosna-Hersek'e 220 dolardan satılmasını doğru buluyor musunuz? 

3. Ermenistan'a satılan hububat fiyatları ile Bosna-Hersek'e satılan fiyatlar arasında her
hangi bir fark var mıdır? Bosna Hersek'e sübvansiyon yapılmış mıdır? 

4. Diyanet İşleri Başkanlığının Bosna-Hersek için topladığı 12 milyarlık yardım Kızılay 
kanalıyla kullanılmış mıdır, yoksa Kızılay'ın banka hesabında mı bekletilmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.1.1993 

Sayı : B.02.0.004/2-1/00546 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.12.1992 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/586-3148/14917 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 5.1.1993 tarihli ve B.02.0.KKG./1O6-2473/08474 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 8.1.1993 tarihli ve B.02.0.-006/0064 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın 

Adnan Kahveci'nin Sayın Başkanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adı
na tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

1. Türkiye'den yabancı ülkelere; Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel kuruluşlar, dernekler 
ve vatandaşlarımız tarafından, gerek açılan kampanyalar sonucu, gerekse bizzat yapılan aynî 
ve nakdî insanî amaçlı yardımlar, Türkiye Kızılay Derneğine devredilmekte ve sözkonusu ülke
lere Kızılay aracılığı ile gönderilmektedir. 

Bosna-Hersek'e bugüne kadar, kara, deniz ve hava yoluyla gönderilen yardımların top
lam miktarı 6 505,5 ton, değeri 68 915 502 715 TL. (8 959 755 Dolar)'dır. 

Yardımların çoğunluğu, Bosna-Hersek Hükümetinin talepleri üzerine doğrudan hükümet 
makamlarına, az bir kısmı da Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim edilmiştir. 

Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar yapılan bütün insanî amaçlı yardımlar yerlerine ulaş
mıştır. 
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2. 15 Ekim 1992 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 17.9.1992 tarih ve 92/3507 sayılı 
Kararname ile Toprak Mahsulleri Ofisi Bosna-Hersek Cumhuriyetine 25 000 tona kadar un 
ihraç etmekle görevlendirilmiştir. 

Sözkonusu Kararnamede 25 000 ton un ihracı karşılığı olan buğday bedelinin Toprak Mah
sulleri Ofisinin en son uyguladığı buğday ihraç fiyatları baz alınarak belirlenmesi öngörülmüştür. 

Ancak bilahare, 28.11.1992 tarih ve B.02.0.KKG/196-8/08037 sayılı Başbakanlık olurları 
ile Bosna Hersek Cumhuriyetine 25 000 tona kadar un'un hibe olarak verilmesi ve bedelinin 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan karşılanması uygun görülmüş, ilk parti 3000 ton un, 
7.12.1992 tarihinde deniz yolu ile sevkedilmiştir. 

3. Ermenistan Cumhuriyetine Toprak Mahsulleri Ofisince yapılmakta olan 100 000 MT 
buğday sevkiyatı, Ermenistan Cumhuriyeti tarafından aynı miktarda malın bilahare tekrar Toprak 
Mahsulleri Ofisine teslimini öngören bağlı muamele kapsamında takas işlemi olup, doğrudan 
para mukabili bir satış değildir. Ayrıca TMO'nun teslim ettiği beher ton buğday için genel gi
derler olarak 56.30 USD/MT masraf bedeli de Ermenistan'dan alınmaktadm 

1 Şubat 1993 tarihinden itibaren ödünç verilen buğdayın karşılığı geri sevkiyat başlayacaktır. 
Diğer taraftan Toprak Mahsulleri Ofisince Bosna-Hersek Cumhuriyetine ve bundan son

ra da ihtiyaç oranında gönderilecek olan buğday sevkedilen para mukabili bir satış olmayıp, 
bedelleri Geliştirme ve Destekleme Fonundan karşılanmaktadır/ v 

4. Diyanet işleri Bakanlığınca, Bosna-Hersek'e yardım amacıyla açılan kampanya so
nucu toplanan toplam 12 Milyar TL. 19 Eylül 1992 tarihinde T. Kızılay Derneğine aktarılmış
tır. Bankada 952 068 198 TL. faiz getirişi olmuştur. 

12 952 068 198 TL.'den Kızılay aracılığı ile yapılan yardımların dökümü ve tutarı aşağıda 
verilmiştir : 

Yardımın Cinsi Değeri Durumu 

Gıda maddesi 215 604 000 Kasım 1992'de karayolu ile sevkedilmiştir. 
Gıda maddesi, tıbbı malze
me ve giyim eşyası , 6 222 363 318 17 Aralık 1992 tarihinde gemi ile Ploçe lima-

. ' . ' , , nına gönderilerek merhamet teşkilatına veril
mek üzere aracı şirket Iriterpest'e teslim edil
miştir. 

tlaç ve Sağlık Malzemesi 6 514 100 880 2 Askerî nakliye uçağı ile 24 Aralık 1992 tari
hinde Saraybosna'yav gönderilerek Birleşmiş 
Milletler görevlilerine teslim edilmiştir. 

4. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu-
*ha ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/596) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
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Soru : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun çalışmaları hakkında aşağıdaki bilgi
leri öğrenmek istiyorum. 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun 1990-91 ve 92 yılı gelirleri ne kadardır? 
2. 1990-91 ve 92 yılları itibariyle bu vakfın yönetimi niçin Ankara merkezde, il ve ilçeler

deki vakıflarca kaç kişi çalıştırılmıştır? , 
3. ti ve ilçe vakıflarından maaş alan kaç kişi vardır? ti ve ilçe itibariyle dökümü var mıdır? 
4. 1990-91 ve 92 yılları itibariyle vakfın bütçesinde yapılan harcamalar faaliyet bazında 

dökülebilir mi? 
a) Sağlık 
b) Eğitim bursları 
c) Yiyecek, giyecek yardımları 
d) Kişileri topluma kazandırma 
e) özürlülere cihaz, araç gereç alımı 
5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun nakit bazında 1990-91 ve 92 durum ne

dir? Fon gelirlerinin ne kadarı bütçeye aktarılmıştır? Fonun alacakları yıllar itibariyle nedir? 

T.'C. 
Devlet Bakanlığı 27.1.1993 

Sayı : B.02.0.004/2.1/00545 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.12.1992 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/596-3160/14964 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 5.1.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-2482/08487 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 8.1.1993 tarihli ve R02.0.-006/0065 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Sayın 

Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakamızın da kendileri adı
na tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun yıllar itibariyle gelirleri : 

Yıllar (TL) 

1990 828080 876 289 
: 1991 1222 144 402 644 

1992 2 283 701 437 178 
2-3. 3294 sayılı Kanun ile kurulan ve Türk Medeni Kanun hükümlerine (903 sayılı) tabi 

bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel Hukuk Tüzelkişiliğine haiz olup, 
Vakıflar çalıştırdıkları personelin, maaşNve özlük haklarını mütevelli heyetlerinin kararları doğ
rultusunda tayin etmektedirler. Vakıf personeli Devlet Personel Rejimine tabi değildir. 

Bu itibarla, il ve ilçelerde kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının personel 
sayısına ilişkin döküm bulunmamaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda çalışan personel sayısı yıllar itibariyle; 
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Yıllar Kişi 

1990 14 
1991 18 
1992 31 

4. Yıllar itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan harca
malar (Kriterlere göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanna gönderilen periyodik paylar, 
öğrenci yurdu inşaatları, istihdama yönelik projeler, doğal afet, tedavi, terör, barınma, işkur-
ma, yüksek öğrenim öğrencilerine sabah kahvaltısı ve burs yardımı, çeşitli nedenlerle ülkemize 
sığınan mültecilere yardım vb.) 

Yıllar (TL) 

1990 548 526 506 007 
1991 695 016 468 214 
1992 1 658 389 340 936 

Soru önergesinde belirtilen faaliyetler basında yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir : 

1990 1991 1992 

*a) Sağlık 
b) Eğitim bursları 
c) Yiyecek-giyecek yakacak 
yardımları 
d) Kişileri topluma ka
zandırma 
e) Özürlülere cihaz, araç-gereç 
alımı 

13 707 088 325 
11 743 325 000 

594 494 000 
V 

67 400 000 

59 560 000 

62 256 000 000 
29 495 350 000 

897 318 000 

65 500 000 

217 460 000 

262 577 414 000 
57 066 350 000 

13 127 541 000 

224 256 000 

683 489 000 
5. Yıllar itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bütçeye aktarı

lan : 

Yıllar (TL) 

1990 40 998 814 849 
1991 15 685 667 717 
1992 132 268 701 050 

— 1.12.1992 tarihi itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun tahak
kuk etmiş olup, tahsil edilemeyen alacaklarının (Diğer Fonlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğından, TRT Reklam Gelirlerinden) tutarı toplam 1 608 258 469 821 TL. dır. 

(*) 1990 yılı sağlık gideri olan 13 707 088 325 TL. SYD Vakıfları aracılığıyla karşılanan meb
lağdır. 
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1991 1992 

(*)— ödeme gücü bulunmayan vatandaş
ların ücretsiz tedavileri için Fondan Sağlık 
Bakanlığına doğrudan gönderilen avans 30 000 000 000 234 000 000 000 
— Ücretsiz tedavi uygulaması dışında ka
lan ve SYD Vakıfları Aracılığıyla kar
şılanan 32 256 000 000 23 527 727 000 
— Devlet Hastanelerinden sevkedilmeden 
doğrudan üniversite hastanelerinde tedavi 
gören vatandaşların tedavileri için Fondan 
doğrudan (19 Mayıs, Ege, Atatürk, Fırat 
Üni.) yapılan aktarmalar — 5 049 687 000 

62 256 000 000 262 577 414 000 

5. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul Anadolu Yakasında Aktaş Elek
trik ve Rumeli Yakasındaki Tek'in elektrik faturalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/640) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Soru : 
1. İstanbul Anadolu Yakasında Aktaş Elektrik ve Rumeli Yakasındaki TEK arasında mu

kayese yapabilmek için şu anda aylık gecikme faizine girmiş faturalar dahil, gecikme cezasına 
girmiş, fakat ödenmemiş faturaların oplam bedeli ne kadardır? 

Bu konuda her ay için gecikme fatura bedellerinin ayrı ayrı verilmesi ve aynı ayların mu
kayese edilmesini rica edeceğim, örneğin; Ekim 92 ayı veya Kasım 92 ayı bilgisayar çıktıları 
bu bazda düzenlenebilir mi? 

2. TEK tarafından Anadolu Yakasında Aktaş'a ve Rumeli Yakasında TEK'e tahakkuk 
ettirilen enerji bedelleri ve TEK'in buralardan yaptığı tahsilat miktarları ne kadardır? 

3. ÎVktaş Elektrik ve Rumeli Yakası TEK'in aboneye gönderdiği faturalarda kaç ay önce
ki dönemin enerji bedeli alınmaktadır? 

4. TEK tarafından Rumeli Yakasına tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiş miktar son ay 
itibariyle nedir? 

(V 1990 yılı sağlık gideri olan 13 707 088 325 TL., SYD Vakıfları aracılığıyla karşılanan meb
lağdır. 
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T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2.2.1993 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-133-1315 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 Aralık 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/640-3216/15149 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma

sını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Soru önergesi ve Cevaplan 

Soru : 
İstanbul Anadolu Yakasında Aktaş elektrik ve Rumeli Yakasındaki TEK arasında muka

yese yapabilmek için şu anda aylık gecikme faizine girmiş faturalar dahil, gecikme cezasına 
girmiş, fakat ödenmemiş faturaların toplam bedeli ne kadardır? 

Bu konuda her ay için gecikme fatura bedellerinin ayrı ayrı verilmesi ve aynı ayların mu
kayese edilmesini rica edeceğim, örneğin; Ekim 1992 ayı veya Kasım 1992 ayı bilgisayar çıktı
ları bu bazda düzenlenebilir mi? 

Cevap : 
18.12.1992 tarihi itibariyle İstanbul Anadolu Yakasında Aktaş Elektrik Şirketinin (gecik

me cezası dahil) tahsil edilemeyen alacaklarının toplamı 57 646 619 469 TL. dir. Rumeli Yaka
sında TEK tarafından Kasım 1992 ayı sonu itibariyle tahsil edilemeyen alacaklarının tutarı ise 
788 598 520 379 TL. dir. 

İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinde ve Aktaş'ta aylık gecikme cezası fatura bedelle
ri aşağıdaki gibidir. 

1992 t.E.D.M. Aktaş 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

6 200 335 192 
5 470 460 230 
6 449 173 543 
6 932 738 350 
9 027 323 195 

• 7 498 562 075 
12 082 353 493 
12 597 550 751 
14 524 739 136 
13 365 598 119 
16 307 132 231 

2 928 278 029 
3 807 181 111 

4 100 396 784 
2 882 920 944 
2 985 003 262 
4 832 415 179 
7 285 633 634 

10 266 030 388 
11 667 149 677 
9 562 770 432 

12 991 132 870 

TOPLAM 110 455 966 315 73 318 912230 
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Soru : 
TEK tarafından Anadolu Yakasında Aktaş'a ve Rumeli Yakasında TEK'e tahakkuk ettiri

len enerji bedelleri ve TEK'in buralardan yaptığı tahsilat miktarları ne kadardır? 
. Cevap : 

TEK Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Yakasında Aktaş Elektrik Şirketine 11 aylık 
tahakkuk ettirilen enerji bedelinin tutarı 1 106 918 316 095 TL, dir. Ocak-Ekim 1992 aylarına 
ait tahsil edilen meblağ 810 882 919 172 TL. dir. 11 aylık tahakkuk eden fatura bedelinin için
deki Kasım 1992 ayına ait 133 200 931 526 TL. lik kısmın ödeme tarihi 31.12.1992 dir. 

Ayrıca Aktaş Elektrik Şirketi 134 491 619 761 TL. yi yatırımları ile ilgili Ödemelerini karşı
lamak üzere 3 990 880 000 TL. yi de kamulaştırma bedeli olarak hesaplarında bekletmektedir. 

Rumeli \akasmda TEK tarafından tahakkuk ettirilen 11 aylık enerji bedelinin toplamı 3 
391 481 871 745 TL. dir. Buna karşılık tahsil edilen miktar 2 638 394 200,000 TL. dir. 

Soru: 
Aktaş Elektrik ve Rumeli Yakası TEK'in aboneye gönderdiği faturalarda kaç ay önceki 

dönemin enerji bedeli alınmaktadır? 
Cevap : 
Aktaş Elektrik Şirketi'nin aboneye gönderdiği elektrik faturaları, sanayii ve büyük abo

neler için son 30 günlük, diğer aboneler için son 60 günlük tüketimleri ihtiva etmektedir. 
Kurumca Rumeli Yakasında ise, Sanayii aboneleri için 1 ay, Resmî Daireler için 2 ay, diğer 

aboneler için 3 ay öncesini kapsayan dönemler halinde tahsil edilmektedir. 
Soru : 
TEK tarafından Rumeli Yakasına tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiş miktar son ay iti

bariyle nedir? 
Cevap : 
TEK Genel Müdürlüğünce Rumeli Yakasına Kasım 1992 ayı için tahakkuk ettirilen mik

tar 392 321 478 856 TL. dir. Buna karşılık 329 900 000 000 TL. tahsil edilmiştir. 

6. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Ankara Bttyükşehir Belediyesine işçi 
olarak alman kişilerin daha sonra kadroya geçirilerek değişik bakanlıklara naklen atandığı id
dialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yavlı cevabı (7/650) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Son günlerde SHP'Ii belediyelerden özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesinden Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Bakanlıklarına çok 
sayıda kişi sözkönusu belediye ve önce geçici işçi olarak alınıyor daha sonra kadrolara alınarak 
ilgili Bakanlıklara naklen atanıyor veya geçici görevli olarak çalıştırılmakta oldukları haberle
rini almaktayız. ' 

Bu nedenle sorularım : 
1. Belediyelere geçici işçi olarak alınan bu kişiler memuriyet sınavına girmeden ilgili ba

kanlıklara naklen atandıkları veya geçici görevli olarak çalıştırıldıkları söylenmektedir doğru 
mudur? 
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2. Doğru ise, bu tür nakiller hangi mevzuata göre yapılmaktadır? 
3. Belediyelerde çalışan kaç kişi ilgili bakanlıklara işçi iken memur olarak, 
tşçi iken işçi olarak, 
Memur iken memur olaraktan ataması yapılmış veya geçici görevli olarak çaılştırılmaktadır? 
4. Bu konuların araştırılması için müfettiş göndermeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 1.2.1993 
Sayı : B050MAH0650002/69 

Konu : Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/650-3234/15215 
sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Artvin Milletvekili Sayın 
Süleyman Hatinoğlu'nun "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından Devlet Bakanlıkları
na, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına naklen ya 
da geçici olarak atanan personel" konusundaki yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

1. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden alınan bilgide, 20.11.1991 
tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinden 1 geçici işçi, 1 işçi, 1 memur ve 1 müşa
vir olmak üzere toplam 4 personelin Devlet Bakanlıklarında geçici olarak görevlendirildiği, 

2. Bayındırlık ve tskân Bakanlığından alman bilgide Ankara Büyükşehir Belediyesin
den 3 memur, 5 işçi ye 2 geçici işçi olmak üzere toplam 10 personelin bakanlığın merkez, bağlı 
ve ilgili birimlerine naklen atandığı, memur atamalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 74 üncü, işçi atamalarının 1475 sayılı İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının 15.6.1988 tarihli ve 13-0-610-10850/020286 sayılı uygun görüş yazısına göre yapıldığı, 

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgide, Ankara Büyükşehir Beledi
yesinden bakanlığa veya bağlı birimlerine personel ataması ya da görevlendirmesi yapılmadığı, 

belirtilmektedir. 

4./ Bakanlığımın, Anayasaya göre özerkliği ve ayrı tüzelkişiliği olan belediyelerin işlem, 
eylem ve personeli üzerindeki yetkileri, kanunların bahşettiği vesayet yetkisi ile sınırlı bulun
maktadır. Bu çerçevede Bakanlığım Mülkiye Müfettişleri ve Mahallî İdareler Kontrolörleri ma
rifetiyle belediyelerin periyodik teftiş ve denetimleri yapılmaktadır. Ayrıca usulsüz ya da mev,-
zuata aykırı bir uygulamaları haber alındığında veya tespit edildiğinde gerekli inceleme ya da 
soruşturma yaptırılmakta ve sonucuna göre yetkili mercilere intikal ettirilmektedir. 

Bunun ötesinde, belediyelerle kamu kuruluşları arasında yapılan personel nakilleri konu
sunda Bakanlığımın bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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7. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Ankara belediyelerinde toplu sözleşmelerin neti
celenmemesinden dolayı mağdur olan işçilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam tsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/659) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hamdi Eriş 

Ankara 

Ankara Belediyelerinin toplu sözleşmelerde neticiye varamamaları neticesinde çalışan iş
çilerine 220 milyar borçları olduğu ve kış gelmiş olmasına rağmen kömür çeklerini vermedikle
ri gazetelerde yer almaktadır. 

1. Yetkili Bakanlık olarak bu konuda bir girişimde bulunacak mısınız? 
2. Verilmeyen kömür çeklerinin verilmesi için bir girişiminiz oldu mu? 
3. Bakanlık olarak bilhassa Belediyelerimizde çalışan içişlerimizin mağdur olmaları in

san hakları bakımından bir ayıp değil midir? 
4. Yapılacak çalışmalarla ilgili tarafıma bilgi verilmesi? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 28.1.1993 
Sayı : B050MAH0650002/66 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Hamdi Eriş'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 24.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/659-3255/15324 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sa
yın Hamdi Eriş'in "Ankara Büyükşehir dahilindeki belediyelerin işçilere olan borçları" konu
sundaki yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

I — Belediye Başkanlıklarından alınan bilgilerde, işçilere; 
1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1992 yılı sonu itibariyle 32 667 821 677 

TL. borcu olduğu, bunun toplu iş sözleşmesinin getirdiği yeni malî yükten kaynaklandığı, top
lu iş sözleşmesi gereği 1 ton kömür karşılığı çek verildiği, halen kömür çeki borcu olmadığı, 

2. Altındağ Belediye Başkanlığının 30 180 600 000 TL. borcu, 2 235 600 000 TL. kömür 
çeki borcu olduğu, 

3. Çankaya Belediye Başkanlığının toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 12 376 628 000 
TL. borcu olduğu, 1 ton kömür dağıtıldığı, kömür çeki borcu olmadığı, 

4. Etimesgut Belediye Başkanlığının toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 9 917 796 826 
TL. borcu olduğu, halen 410 işçiye birer ton kömür borcu olduğu, bunun ödenmesi için BEL-
KO LTD. ŞTİ. ile protokol yapılacağı, 
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5. Gölbaşı Belediye Başkanlığının borçlarını düzenli olarak ödediği, 1992 yılı ikramiye
lerinin İller Bankasından borç alınarak ödendiği, toplu iş sözleşmesi uyarınca 1992 yılı içeri
sinde 2 ton kömür, 500 Kg. odun dağıtıldığı, 

6. Keçiören Belediye Başkanlığının 15 127 574 186TL. borcu olduğu, kömür çeki borcu 
kalmadığı, 

7. Mamak Belediye Başkanlığının toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan Ücret ve diğer 
farklar ile zorunlu tasarruf, zorunlu kesintiler ve gecikme faizi karşılığı olarak 110 milyar TL. 
borcu olduğu, 

8. Sincan Belediye Başkanlığının 31.12.1992 tarihi itibariyle 33 167 841 500 TL. borcu 
olduğu, 1992 yılında ödenmesi gereken 2 ton kömür, 1 ton oduna karşılık 1 ton kömür, 500 
Kg. odun verilebildiği, bakiyesinin de 1993 yılı Şubat ayı içerisinde verileceği, 

9. Yenimahalle Belediye Başkanlığının toplu iş sözleşmesi farkı olarak, kanunî kesintiler 
hariç 35 000 000 000 TL. borcu olduğu, 1 462 işçiye birer ton ithal kömür borcu olduğu, 

İfade edilmektedir. 
II — Belediyelerden alınan bilgilerde borç sebebi olarak belediye gelirlerinin yetersizliği 

belirtilmektedir." 
Bakanlık olarak da belediye gelirlerinin, bu idarelere mevzuatla verilmiş görevleri etkin 

ve verimli bir şekilde yerine getirebilmelerine yeterli olmadığı, köklü çözümün belediye gelirle
rinin artırılması olduğu düşünülmektedir. 

Bu amaçla; 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun günümüz koşullarına cevap verecek şekilde ye

niden hazırlanması çalışmaları Bakanlığımla Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgililerince tamam
lanmış olup halen Kanun Tasarısı Taslağı Maliye ve Gümrük Bakanlığındadır. Ayrıca 2380 Sa
yılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar da gündemde olup sözü geçen tasarıda bele
diyelere ve il özel idarelerine verilen pay oranlarının yükseltilmesi öngörülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Sezgin 

• • ' . . . • İçişleri Bakanı 

8. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin İli Kız ilçesi Hakverdi Köyü Tuzluca Mez
rasında 7 kişinin ölümüyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/662) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. . v 

Saygılarımla. 15.12.1992 
Ali Yiğit 
Mardin 

1.12.1992 tarihinde Mardin'in Kızıltepe İlçesine bağlı Hakverdi Köyü Tuzluca (Alidızke) 
Mezrasında 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı araştırmak üzere bölgeye gittiğimizde köy hal
kından aldığımız bilgiler ve köy halkının iddiasının sivil devlet güçleri tarafından yapıldığı şek-
l inded i r . 
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1. öldürülen kişilerin bej rengi bir renault marka araba ile dolaşmışlar, köy çevresinde 
jandarmalar tarafından nöbet tutulduğu halde neden kontrol edilmemiştir. 

2. Olay yerinde 10 dakika sonra 7 köylüyü öldüren şahıslar iki sivil araçla Kızıltepe'ye 
doğru gitmişler. O bölge devamlı kontrol altında olmasına rağmen silah seslerinden sonra Kı
zıltepe yönüne nasıl gitmişlerdir? 4 

3. Köylüler tarafından iddia edilen 7 kişinin sivil devlet güçlerinin öldürülmesi iddiası 
araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa hangi sonuçlar alınmıştır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 1.2.1953 
HRK : 7504-91-93/Asyş. Ş. Şik. (385) 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi rT.RM.M. Başkanlığının 24 Aralık 1992 gün ve 01.0.GNS.0.10.00.02-7/662-3258/15327 
sayılı yazısı. ' 

Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin İli Kızıltepe İlçesi Hakverdi Köyü Tuzluca Mez
rasında (7) kişinin ölümüyle ilgili iddialanna ilişkin sorusu önergesi incelenmiştir. 

1. 1 Aralık 1992 günü saat 19.45. sıralarında Hakverdi Köyü Tuzluca Mezrasında traktör 
ile çift süren Abdulbaki Yiğit'in yanına gelen (4) PKK. Terör örgüt Mensubu, şahsı yanlarına 
alarak traktör ile anılan mezraya gelmişlerdir. Mezrada ikamet eden Eyüp Yiğit'in evinin kapı
sını zorla açtıran teröristler içeride bulunan Nurettin Yiğit, M. Ali Yiğit, İzzettin Yiğit, Abdul-
vahap Yiğit, Tacettin Yiğit, Abdo öztürk ve yanlarında getirdikleri Abdulbaki Yiğit isimli şa
hısları yanlarına alıp, aynı traktörle Tuzluca Mezrasının 3 Km. dışına götürerek öldürmüşlerdir. 

2. önergedeki, köyün etrafında Güvenlik Kuvvetlerinin nöbet tuttuğu iddiası asılsızdır. 
Yapılan incelemede, olay tarihinde de anılan köy ve mezranın civarında görevli güvenlik kuv
veti bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı , 

9. T- Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıltç'm, 14.11.1992 günü Erzurum'un Olur İlçesinde 
21 PKK gerillasının güvenlik güçlerince öldürülmesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/667) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
[ Aşağıda sıraladığım soruların içişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla. 17.12.1992 
Mahmut Kılınç 

N Adıyaman 
14 Kasım 1992 günü Erzurum'un Olur ilçesinde 21 PKK gerillasının Güvenlik Kuvvetleri 

ile girdikleri bir silahlı çatışmada öldürüldüğü, Erzurum Valisi Mehmet Ağar tarafından ka
muoyuna açıklanmıştı. 
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15 Aralık 1992 tarihli bir günlük gazetede, çatışmada öldürülen ve daha sonra cenazesi 
yakınlarına teslim edilen Gazi Cengiz'ın vücudunda herhangi bir kurşun izine rastlanmadığı 
yakınlarınca ifade edilmiştir. 

Gazi Cengiz ve sahiplerine teslim edilen diğer 5 cesettede herhangi bir kurşun izine rast
lanmadığı gibi, sahiplerine daha önce yapılmış herhangi bir otopsi raporu da verilmediği iddia 
edilmektedir. 21 PKK gerillasının öldürüldüğü 14 Kasım 1992 günü herhangi bir çatışmanın 
olmadığı, güvenlik güçlerince olayda kimyasal silah kullanıldığını, ölenlerini yakınları tarafın
dan kamuoyuna açıklanmıştır. 

1.̂  14 Kasım 1992 günü Erzurum-OIur daki bu hadisede güvenlik güçleri tarafından kim
yasal silah kullanılmış mıdır? 

2. öldürülen 21 PKK militanının cesedi üzerinde neden bir otopsi yapılmamış ve sonu
cu yakınlarına bildirilmemiştir? 

3. Silahlı çatışma olmuşsa neden cesetlerde kurşun izine rastlanmamıştır? 
4. öldürülen kişilerin kimlik tespiti neden yapılmamıştır? 

5. Yürürlükteki yasalara ve uluslararası sözleşmelere göre bu tür çatışmalarda kimyasal 
silah kullanılabilmekte midir? 

6. Kimyasal silah kullanılmışsa sorumluları hakkında herhangi bir kanunî takibat baş
latılacak mıdır? 

T. C. , 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 1.2.1993 
HRK : 7504-90-93/Asyş. Ş. Şik, (384) 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 24 Aralık 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/667-3275/ 
15371 sayılı yazısı. * • . 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın; Erzurum İli Olur İlçesinde, 14 Kasım 1992 tari
hinde, (21) PKK. Terör Örgüt Mensubunun Güvenlik Kuvvetlerince öldürülmesi olayı ile ilgili 
iddialarına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 14 Kasım 1992 günü Erzurum İli Olur İlçesine bağlı Taşgedik Köyü, Çeşmanlı yayla
sında, bir duyum üzerine arazi arama ve taraması yapan Güvenlik Kuvvetleri, bir grup PKK 
terör örgütü mensubuyla karşılaşmışlardır. Teröristlerin güvenlik kuvvetlerine ateş açması üze
rine çıkan ve 07.15'den 16.00'ya kadar süren çatışmada; (4) terörst sağ, (21) terörist ölü olarak, 
(22) uzun namlulu silah, (3) tabanca, muhtelif malzeme ve örgütsel dokümanla birlikte ele ge
çirilmiştir. Olayda (4) güvenlik görevlisi de yaralanmıştır. 

2. Çatışma sırasında kimyasal silah kullanıldığı iddiası tamamen asılsızın Olur Cumhu
riyet Savcılığınca (2) bilirkişi doktorla birlikte yapılan otopsi sonucunda, İhsan kod adlı Gazi 
Cengiz'de dahil olmak üzere (21) teröristin ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak öldükleri, 
15 Kasım 1992 gün ve 1992/151 hazırlık sayılı otopsi tutanağında, ayrı ayrı ismem belirtilmiştir. 

3. Ölenlerin kimlik tespiti bizzat Cumhuriyet Savcılığınca, sağ olarak ele geçirilen (4) 
teröriste teşhis ettirilerek yapılmıştır. Olayda kimsayaL silah kullanılmadığının bir başka ka-
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nıtı da, sağ olarak yakalanan bu teröristlerdir. Ayrıca sağ ve ölü olarak ele geçirilen tüm PKK. 
Terör örgüt Mensupları ile silah ve malzemeler basın mensuplarına ve kamuoyuna açıkça gös
terilmiştir. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

10. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, EGO Genel Müdürlüğünce açılan bir iha
le ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : 
Şikayet mektubunu gönderdiğim EMSE Mühendislik Ankara Belediyesi EGO Müdürlü

ğünün otobüslerde ücret denetimi ve toplu taşım planlamasını sağlamak amacıyla ihale açtığı 
kart iptal değerlendirme ve otomasyon sistemi ihalesinde haksız ihale kararının iptali için ta-
lepde bulunmuştur. 

1. Firmanın iddia ettiği usulsüzlük ve yolsuzluklar yapılmış mıdır? Bu konuda İçişleri 
Bakanlığı müfettişleri denetim başlatmışlar mıdır? 

2. Denetim başlatmışlarsa, denetim sonuçları nedir? Bu denetim sonucu herhangi bir 
yaptırım uygulanmış mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 1.2.1993 
Sayı : B050MAH0650002/68 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 24.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/670-3278/15381 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İstanbul Milletvekili Sa
yın Adnan Kahveci'nin "EGO Genel Müdürlüğünce açılan bir ihale ile ilgili olarak ortaya atı
lan iddialara" ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

önergede bahsi geçen ihalenin, EMSE Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muslu 
Oğuz tarafından Devlet Bakanlığına verilen ve Devlet Bakanlığının 12.1.1993 tarih ve 
B.02.0.009/4.01-0200 sayılı yazısı ile bakanlığıma intikal ettirilen 25.12.1992 tarihli şikâyet di
lekçesinde sözü edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, otobüslerde 
ücret denetimi ve toplu taşım planlamasını sağlamak amacıyla, 16.6.1992 tarihinde yapılan 
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"Kart iptal, değerlendirme ve otomasyon sistemi ihalesi" olduğu anlaşılmış, bu konuda gerek
li inceleme ve soruşturmanın yapılması için 27.1.1993 tarihli onayımla müfettiş görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

11. — Van Milletvekili Remzi Kartal'ın, Van'ın Çatak ilçesi Sugetdi Köyü Muhtarının blü-
, müyle ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı tsmet Sezgin'in yazı
lı cevabı (7/679) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Remzi Kartal 

Van 

Van'ın Çatak İlçesi Sugeldi köyü muhtarı olan Tahir Saday (56 yaş) bir konuyu görüşmek 
üzere Van Jandarma Alay Komutanlığına çağrılıyor. Aynı köyden Selim Kıyag ile beraber 20 
Ekim 1992 günü Jandarma Alay Komutanlığına giden Tahir Saday ve köylüsü göz altına alını
yorlar. Van Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği 25.10.1992 tarihli defin ruhsatından Tahir Sa-
day'ın Jandarma Alay Komutanlığı sorgulama bürosunda rahatsızlanarak öldüğü belirtilmek
tedir. Cenaze Ekrem Bilban, İsmail Uğurlu ve Ahmet örek adlı şahıslara teslim ediliyor. Cena
zeyi teslim alan şahıslar Tahir Saday'ın vücudunda çok açık işkence izlerini gördüklerini ifade 
etmişler. İsmail Saday (Tahir Saday'ın oğlu) babasının işkence ile öldürüldüğünü ve Jandarma 
Alay Komutanlığındaki görevliler hakkında gerekli tahkikatın yapılması ve sorumluların bu
lunması için ilgili mercilere başvuruyor. 

Tahir Saday'ın daha önceleri de üç ayrı zamanda (Ağustos 1990, Mart 1992, Ağustos 1992) 
İl Jandarma Alay Komutanlığınca göz altına alındığı ve her defasında korucu olması için ken
disine baskı yapıldığını, aksi takdirde öldürülmekle tehdit edildiğini bu durumu ailesi ve çevre
sine anlattığı gibi aynı zamanda konuyu İnsan Hakları derneği gibi bazı kurumlara da ihbar 
ettiği ifade edilmektedir. 

1. Çevresinde çok sağlıklı bir insan olarak tanınan şahsın beş günlük göz altı süresi için
de ölmesi sizce de şüpheli değil midir? Tahir Saday'a rahatsızlığından dolayı hekim kontrolü 
yaptırılmış mıdır? 

2. Cenazeyi teslim alan şahısların iddia ettiği gibi Tahir Saday'ın vücudunun çeşitli yer
lerindeki işkence izlerini nasıl izah edebilirsiniz? 

3. Bu durumda Van Jandarma Alay Komutanlığında görevli sorumlular hakkında her
hangi bir soruşturma yapıldı mı veya yapılacak mı? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 1.2.1993 
HRK : 7504-92-93/Asyş. Ş. ŞtK. (386) 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 30 Aralık 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/679/3304/ 
15510 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Remzi Kartal'ın; Van ili Çatak İlçesi Sugeldi Köyü Muhtarı Tahir Saday'-
ın ölümüyle ilgili iddialanna ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sugeldi Köyü Muhtarı Tahir Saday hakkında; 29 Eylül 1992 tarihinde Sugeldi Köyün
de (8) vatandaşın öldürülmesi olayında, PKK. Terör örgüt Mensupları ile işbirliği yaptığı yo
lunda ihbar alınmıştır. Bölgede faaliyet gösterip Güvenlik Kuvvetleri tarafından yakalanan PKK. 
Terör örgüt Mensuplarının ifadelerinden, Tahir Saday'ın örgüte yardım ve yataklık yapıp, lo
jistik destek sağladığı, köyünde barındırdığı ve kuryelik yaptığı belirlenmiştir. 

2. Bu nedenlerle; 20 Ekim 1992 tarihinden itibaren Çatak Cumhuriyet Başsavcılığından 
(10) gün gözetim süresi alınarak sorgulanmasına başlanan Tahir Saday, 25 Ekim 1992 tarihin
de rahatsızlanması sonucu sevk edildiği Van Askeri Hastahanesinde yapılan müdahaleye rağ
men kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 

3. Tahir Saday'ın, cenazesi yakınlarına teslim edilmeden önce, önergede adı geçen Ek
rem Bilban, ismail Uğurlu ve Ahmet örek isimli şahısların huzurunda (2) Hekimle Cumhuri
yet Savcılığınca otopsisi yapılmış, röntgen filmleri çektirilmiş, vücudunda darp, cebir ve işken
ce izine rastlanmamıştır, ölüm Sebebinin kalp krizi veya beyin kanaması olduğu belirlenmiştir. 

4. Olayla ilgili olarak Van ti Jandarma Komütanlığındaki sorumlular hakkında Van Cum
huriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturmaya başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

12. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'un yönetimi ile ilgili olarak ba
kanlıkça yapılan araştırmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/699) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
istanbul'un geleceğe yönelik yönetimi hakkında Bakanlığınızda araştırmalar yapıldığını 

duymaktayız. TBMM'de 50 İstanbul Milletvekili olduğu düşünüldüğünde bu çalışmalardan 
bize bilgi verilmesi gerekir. 
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Bakanlığınızda ya da size bağlı diğer birimlerde İstanbul'un yönetimi üzerinde ne gibi araş
tırmalar yapılmaktadır? Bu araştırmaların konusu kapsamı nedir? Bitmiş araştırma varsa bundan 
bizleri de bilgilendirir misiniz? 

X C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 1.2.1993 
Şb. : B050İLİ0060001.206/718-645 

Konu : İstanbullun Yönetimi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Kan. Kar. Dai. Bşk.'nın 18.1.1993 tarihili ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/699-3350/15748 sayılı yazısı. , 

ligi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın '-İstanbul'un yönetimi 
ile ilgili olarak Bakanlıkça yapılan araştırmalar" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızda İstanbul İlinin yönetimi ile ilgili olarak yapilan çalışmalar aşağıda belir
tildiği şekildedir : 

1. İstanbul İlinin genel ve yerel idare açısından sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların 
çözüm yollarını somut olarak ortaya koymak amacıyla, U.4.1992 tarihli onayla bir komisyon 
oluşturulmuştur. 

2. Komisyonca hazırlanan rapor başkanlığımda yapılan bir toplantıda değerlendirilmiş 
ve önerilen çözüm yollarının uygulanabilmesi için mevzuat düzenlemelerinin yapılması uygun 
görülmüştür. 

3. Mevzuatla ilgili çalışmalar devam ederken kaymakamları aktif hale getirerek hizmet
te etkinlik; verimlilik ve süratin sağlanması amacıyla acil bazı tedbirler öngörülmüş ve bu ted
birlerin alınarak uygulanması için 19.11.1992 tarihinde İstanbul ve büyükşehir yönetimi bulu
nan diğer 7 ilimize bir genelge gönderilmiştir. 

4. Mevcut yönetim sistemini değiştirmeden, genel ve yerel yönetimleri etkili ve güçlü ha
le getirecek, uygulamada görülen aksaklıkları ve tıkanıkları giderecek, bazı hizmetlerin yerin
de görülmesi için yetkilerin İstanbul'daki ilgili idarelere verilmesini, ihtiyaç duyulan yeni ör
gütlerin kurulmasını, kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayacak şekilde mevzuat 
taslakları hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Taslaklar halen görevlendirilen bakanlarca incelenmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

' " , İsmet Sezgin 
, İçişleri Bakanı 

— e 
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Bitlis Milletvekili Kfimran İnan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunabnunda, Anayasayı thlal Ederek 
Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri TBMM ve Kamuoyundan Gizledikleri (11/14), • 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvckili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gür-
kan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kullanılmasına 

Göz Yumarak Anayasaya Ayları Hareket Ettikleri (11/15), 
Refah Partici Grubu Adına Grup Başkanvckili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, 
TBMM Kararına Aykın Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bombalamalarına 

Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri (11/16); 
İddialarıyla, Başbakan Süleyman Demirci ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açıl
masına İlişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngöriişmelerinden sonraki açık oylama so

nucuna verilen oyların sonucu : 
Reddedilmiştir. 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
\aşar Eryılmaz 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Feridun Pehlivan ' 
ÇANKmi 
İsmail Coşar 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 

GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

450 
310 
99 

210 

1 
140 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
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tsmet Kaya Erdem 
ilhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
./ 

Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 

Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer s 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Ersin Taranoğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt' 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethüllah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

(Reddedenler) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halk Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 

Celâl Kürkoğlu 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyah 
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Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 

Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 

Abdulmelik Fırat 
I 

İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Bataltı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özlcaya 
Hannan özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 

Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gür kan 
Asım Kaleli 
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Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay • 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet KÖstepen 
Atilla Mutman 

Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
,Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 

M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
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KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
tsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
tsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 

Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 

(Geçersiz Oy) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramh 
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 Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 

) M. Selahattin Kılıç 
İbrahim özdiş 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Kâmran İnan 

B : 62 2 , 2 

(Oya Katılmayanlar) 

BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (t. A.) 
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Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 

İÇEL 
Ali Er 
Ali Su 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan „ 
Kemal Naci Ekşi 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İbrahim özdemir 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 
KASTAMONU 

Murat Başesgiöğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Mehmet Keçeciler 
MALATYA 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt özal 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
trfettin Akar 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İrfan Etemiralp 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİVAS 
Muhsin Yaztcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
VAN 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. —. Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Haklarını inceleme Komisyonunun 5.12.1990 

Tarih ve 3686 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 nci maddeleri uyarınca hazırladığı rapor. 

_ _ _ _ _ 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER ; 

1. r - Bitlis Milletvekili Kâmran inan ve 30 Arkadaşının, Son Irak Bunalımında, Ana
yasayı ihlal Ederek Türkiye'yi Savaşa Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri T.B.M.M. 
ve Kamuoyundan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Ku
rulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 uncu İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi. (11/14) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletve
kili H. Uluç Gürkan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede incirlik 
Üssünün Kullanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykın Hareket Ettikleri İddiasıyla, 
Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 un
cu, içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi (11/15) 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuz-
han Asiltürk'ün, T.B.M.M. Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların 
Irak'ı Bombalamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri iddiasıy
la, Başbakan.Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 
uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına ilişkin Önergesi 
(11/16) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

c^^S> 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

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, içtü
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 çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler 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 Alinak 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. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — 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) 

12. — 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

. YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ye 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
-f adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz 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) 

20. — 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) ' 

. 21 . — 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 ilişkin önergesi (10/32) 

22. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili 1. 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) 

24. — 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) 
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25. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 

çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — 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) 

27. — 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) 

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
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) . •• . 

31. _ 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) 

32. —- 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) 

33. — 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) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. — 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) 



, 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÛŞMELER ' 

36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. _ 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) 

40. — Sivas Milletvekili Âbdullatif 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) 

41. — 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) 

42. — İstanbul 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) 
43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve

rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin*-
, de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

45. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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47. — 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, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün J02 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

50. — 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 T 03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

51. — 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) 

52. _ 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) 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992»de 
Newyork 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) 

56. —. 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 önergesn (10/65) 

57. — 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) 
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58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen 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) 

59. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

60. — 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) 

61. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

62. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

63. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — izmir 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

66. —Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

68. —Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

69. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

_ _____ _ _ R _ 
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70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 

ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

71. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi(10/80) 

72. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

74. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

75. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

76. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 19 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
Ve Güneydoğu Anadolu'daki faili meçhul diğer cinayetleri açıklığa kavuşturmak, emni
yet güçlerine yardımcı olmak ve olayların nedenlerini ortaya koymak amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/87) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

78. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuz-
han Asiltürk'ün, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak, önlenmesi için alınması gerekli 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasının 98 inci, Içtüzüpn 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

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

4. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu 
tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

•5. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

*6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

10. — 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) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*12. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*13. —. Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*14. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

*15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

* 16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) 

*17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğ-
lan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve na- : 
sil getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

19. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

20. — 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) 

•21. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

; . 9 
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*22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) - , 

•24. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişe
hir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

•28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Köyü 
vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından "sözlü soru önergesi (6/224) 

•29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hprmon ihtiva eden ilaç,.sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

30. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

31.'— 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) 

32. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

33. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

34. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir - / 
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

+35, _ 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) 

36. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

37. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

38. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

39. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür çıkaj 

rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

41. — 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) 
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42. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

43. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

44. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakamn 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

45. — 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) 

46. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

47. —- 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) 

48. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

49. — 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) 

50. — 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) 

51. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

53. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

54. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillerîin, İstanbul -Tener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

56. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

57. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/258) 

58. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

60. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 
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61. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

62. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

63. —tstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, tstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

64. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

65. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'in, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

66. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

67. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'uri, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

68. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

69. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

70. —• Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, tspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

71. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

72. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

73. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

74. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

75. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

76. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

77. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

78. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

79. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

80. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 
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81. — Aydın Milletvekili jCengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

82. — istanbul 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) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya îli ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

86. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

87. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya . 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

88. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

89. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesi
nin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

90. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam 
sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

91. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

93. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

94. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

96. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

97. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

98. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) 
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99. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

100. — 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) 

101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

102. —- 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) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 hci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

104. — 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) 

105. — 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) 

106. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

108. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

109.— Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

110. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

111. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlârınffilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

112. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

113. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

114. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

115. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

116. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 
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ııv. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

119. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

120. — 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) 

121. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

122. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

123. — istanbul 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) 

124. — istanbul 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) 

125. — 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) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

127.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

128. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

129. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Maghezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

130. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

131. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

132. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

133. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü-soru önergesi (6/339) 

134. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

135. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

136. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 
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137. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

138. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

139. —- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

140. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

141. —- 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) 

142. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

143. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

144. — 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) 

145. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

147. -— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

148. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

149. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

150. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

151. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

152. — Trabzon Milletvekili Kemalettîn Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

153. — 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) 

154. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

155. —: Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

156. — 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) 

16 
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157. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

.158. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

159. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

163. — 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) 

164. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

165. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

166. — 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) 

167. — 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) 

168. — 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) 

169. — 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) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

171. — İstanbul 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) 

172. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

173. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

174. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 
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175. — 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) 

176. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so- „ 
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

177. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

178. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta îline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

179. — tçel Milletvekili Ali Er'iri, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

180. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

181. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi (6/386) 

182. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta îline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

183. —Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

184. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

185. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

186. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta iline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

187. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

188. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/393) 

189. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

190. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta iline, yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

191. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

192. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda. 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

193. —- Van Milletvekili Şerif Bedirharioğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

194. •— Hakkâri Milletvekili Esat Canan'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'riun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

196. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta 'iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 
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197. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

198. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

199. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

200. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

201. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

202. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

203. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

204. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

205. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

206. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

208. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

209. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

211. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

212. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

214. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

215. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

216. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

217. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
ı n sözlü soru önergesi (6/417) 
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218. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

219. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

220. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

221.—- İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

222. — 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) 

223. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

224. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicî'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

225. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicî'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

226. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

227. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

228. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

229. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

230. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

231. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

233. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

234. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

235. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

236. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

237. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

238. — 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) 

239. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 
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240. — 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) 

241. — İstanbul Milletvekili Hatit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

242. — 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) 

243. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

244. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

245. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

246. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

247. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İthami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

248. — 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) 

249. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

250°— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

251. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

252. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

253. — 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) 

254. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

255. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

256. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

257. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) -

258. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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259. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı.esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

260. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

261. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

262. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

263. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

264.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

265. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

266. —» Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

267. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

268. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

269. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

270. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

271. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

272. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

273.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

274. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

275. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

276. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü °soru önergesi (6/475) 

277. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

278. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

279. — 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) 

280. —- Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

281. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

282. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 
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283. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

285. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

286. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

287. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayıhKanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

288. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

289. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

290. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin,Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

292. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

293. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

294. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

295. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

296. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

298. —• İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

399. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

300. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

301. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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302. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

; 303. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

304. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

305. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

306. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

307..— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

308. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) . 

309. —• İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üs küp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

310. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

311.-— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

312. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

, 313. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek-, 
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aşüğı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

321. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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322. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

326. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

328. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

329. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

330. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

331. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

332. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

333. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

334. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

335. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

336. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

337. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ürt, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

338. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

339. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi kurul
ması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/589) (1) 

340. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

341. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 
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342. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550X 

343. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve" İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

344. —- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

345. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
'maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

347. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

348. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

349. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

350. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dataman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

351. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

352. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağlık 
hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

353. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) , -

354. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

355. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) ' 

. 356. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

357.—Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

358. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

359. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankacından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

360. —, Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

361. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

362. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin,Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

26 
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363. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, tavşanlı Orman işletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik isçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

366. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernpbil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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) (Dağıtıfta 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 ilişkin 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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun 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 tarihi : 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) N ; 

7. — ödünç Para Verme işleri 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) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. -r- insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi 
: 30.6.1992) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2,477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı :'. 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

28 
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11.— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ye Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

12. — 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) 

13. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri 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) 

14. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 15. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 16. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

17. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

18. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

19. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 20. — 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) 

21. — 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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22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun^ ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını 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 26. — 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 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Deyleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Haya 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) 

29. — tzmir 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 t 25.2.1992) 

30. — 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) 
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X 31. — 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 32. — 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 33. — 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) 

34. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

35. — 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) 

36. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

37. — 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) 

38. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

X 40. — 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 41. — 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) 
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X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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) 

43. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'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) 

44, — 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 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve 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 46. — 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) 

47. — 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 48. — 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 49. — 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) 

50. — 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) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

51. — 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) 
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X 52. — 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 53. — 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 54. — 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 55. — 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 56. — 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) 

X 57.'— 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) 

58. —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) 

59. _ 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) 

60. — 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) 

61. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'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) 

62. — 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) 

63. — 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) 
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X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 65. — 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) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ye 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) 

67. — 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 Görevlen 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) 

X 68. — 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — 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) 

70. — 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 71.'— 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 72. — 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 73. — 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) 
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X 74. — 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 75. — 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 76. — 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) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
tç 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 78. — 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) 

79. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 80. — 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 81. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar 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 82. — 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) 

83. — 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) 

84. — 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) * 

85. — 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) 
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86. — 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) 

87. — 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) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedligine 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) 

89. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair'Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : ,184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

96. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. _ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98 — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S. 
Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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99. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida

reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

102. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

104.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

106. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

108. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

109. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 
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X 110. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu(1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1>246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

X I I I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitini ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 112. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bitim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 113. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 115. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

XI16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğilim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S, Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmuı Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

118. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ye Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

120. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

121. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 
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122. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Dazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

123. •—• Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savu,nma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) J 

X 127. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3 846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




