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I.—G ECEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Azerbaycan topraklarının işgaline yönelik Erme

nistan saldırılarına ve bu saldırıların önlenebilmesi için Türkiye tarafından yapılması gereken 
girişimlere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Akın Gönen; 

İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, özel radyo ve televizyonların kapatılma
sına ve bu uygulamanın toplumda yarattığı tepkilere ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu; 

Cevap verdiler. V 
Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, Gümüşhane ilinin sağlık hizmetleriyle ilgili sorun

larına ve çevre illerle olan karayolu bağlantılarının ıslah edilmesi gerektiğine ilişkin gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

ANAP Grubu Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli de, Ulaştırma Baka
nı Yaşar Topçu'nun, istanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in yaptığı gündem dışı ko
nuşmaya verdiği cevap sırasında Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Başkanlıkça, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmında yer alması gereken (8/25) esas numaralı genel görüşme önergesinin, 
bir baskı hatası sonucu, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer aldığına ilişkin açık
lamada bulunuldu. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
'Kapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/343) 
(S. Sayısı : 71), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/472) 

(S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 
Kanun tasarılarıyla, 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 
ı Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 
Komisyon raporlarının görüşülmesi; Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, ertelendi. 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

13 Nisan 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.48'de son verildi. 
Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 
İbrahim özdiş Halil İbrahim Artvinli 

Adana Kocaeli 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 4 . 1993 Cuma 

Raporlar 

1. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla işaretlenmesi Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/492) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) (GÜNDEME) 

2. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşmımıntn ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna I}air Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) (GÜNDEME) 

3. —Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyona Raporu (1/366) (S. Sayısı: 334) 
(Dağıtma tarihi: 9.4.1993) (GÜNDEME) -

4. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) (GÜNDEME) 

5. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 179 arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu Maddesine Göre Tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 9.4.1993) (GÜNDEME) 

12.. 4 . 1993 Pazartesi 

Raporlar 

1. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarilii : 12.4.1993) 
(GÜNDEME) 

2. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan
lar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tari
hi : 12.4.1993) (GÜNDEME) 

< Genel Görüşme Önergeleri 

1. — Refah Partisi Grubu adına ve Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar 
konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/26) (Başkanlığa geliş tarihi :8.4.1993) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vaki saldırıları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşrne açıl
masına ilişkin önergesi (8/27) (Başkanlığa geliş tarihi :1Ö.4.1993) 

— 6 — 
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Meclis Soruşturması Önergesi 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının, suiistimaller ve yolsuzlukla
ra göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 100 üncü mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (9/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.4.1993) 

Gensoru Önergesi 

1. —'• Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış 
dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlu
lukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/21) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

13 . 4 . 1993 Sah 

Raporlar 

1. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi: 13.4.1993) (GÜNDEME) 

2. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi (2/312) 
(S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1993) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu ve Af
şin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.1993) 

3'. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Linyit Kömürlerinin 
koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.1993) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı pistinin 
genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarifli : 6.4.1993) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1993) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1993) 
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7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S.'lerinin 
ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.1993) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe başladık
tan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.4.1993) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesinin 
neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.4.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatlerin ne 
oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.4.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.1993) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacaklarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya kamu 
bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şeker Fab
rikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 
(Başkanlığa gcjiş tarihi : 9.4.1993) ; 

16. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik Santraline 
İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.4.İ993) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve1 Andırın -
Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (Başkan-

* lığa geliş tarihi : 9.4.1993) 
18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro çalış

malarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1993) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağlayan-
cerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden alınan ba
zı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 
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22. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş ilinde inşaatı dur
durulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn.Kahramanmaraş iline bağlı köyle
rin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9.4.1993) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.1993) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tüne bağlı köy yol
larına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (Başkanlığa geliş tari
hi : 9.4.1993) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zengin
leştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

27. -—Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin.Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırkçılık karşıtı 
politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.4.1993) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir yakınının polis tarafından arandığı iddiası

na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 33.1993) 
2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk HES'nın ulusal elektrik sistemine bağ

lanması amacıyla Kapositör merkezleri inşaası için TEK tarafından ihale yapılıp yapılmadığı
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.4.1993) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Tanır Beldesini Kayseri asfaltına 
bağlayan yola ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.4.1993) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-Kur emeklisi 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.4.1993) -

5. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, Ankara Büyükşehir belediyesinin dış kaynaklar
dan sağladığı kredilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.4.1993) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bağ-Kur sigortalılarının sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1993) 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, sarıoğlan Projesine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.1993) 

8. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak'ın Güçlükonak İlçesine bağlı Ormaniçi 
Köyünde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1175) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7,4.1993) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, A.E.T. ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Sağlık 
Hizmetlerinin iyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 
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10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, A.E.T. ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sağlık 
Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankasında yapılan müfettiş so
ruşturmasının sonucuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1993) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, METAŞ'ın kurtarılmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, polise verilen sosyal ödeneklerin yeter
siz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1993) . • ı • • ; 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı şirketlerin Ticaret Sicil kayıtlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mustafa Kemalpaşa Belediyesine yapı
lan arsa satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.1993) 

16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına çıkışı yasaklanan kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1993) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı özel televizyon kuruluşlarına Exim-
bank kanalıyla kredi sağlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1184) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türk sanayiinin haksız rekabete karşı 
korunmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.4.1993), 

19.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, VeYgi Tahsilatının Hızlandırılması Ya
sasından yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1186) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara Metrosuna ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Adana'nın Bahçe İlçesine bağlı 
Yukarı Kardere Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Adana'nın Bahçe İlçesine bağlı 
Yukarı Kardere Köyünün yol ve içmesuyu şebekesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1993) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Merkez Süley-
manlı Köyü Kışla Obasının kanalizasyon sorunu ve gölet ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

24. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetleri Konya İl Müdürlüğünce 
partizanca uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 
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25. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız kazanç 
sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1993) , 

26. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Selçuklu Belediyesine özel televiz
yon yayını için izin verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 7.4.1993) 

27. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlıkça belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

28. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1991'den bu yana Belediyeler Fonundan hangi 
belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

29. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlıkça belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

30. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in İnhisar İlçesine Ziraat Bankası şu
besinin açılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.4.1993) 

31. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez Cumalı Köyü içme suyu projesi 
için ayrılan ödenekte indirime gidildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Pazaryeri Günyurdu Barajı projesi
ne ayrılan ödenekte indirime gidildiği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

33. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Dumlupınar Üniversitesi İktisadî ve Ticarî 
İlimler Fakültesinin ne zaman eğitime başlayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

34. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, TMO'nin buğday satışları ihalesinde Devle
tin zarara uğradığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1201) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.1993) 

35. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Avrasya Televizyon yayınlarının ÇIA tara
fından finanse edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

36. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan yatırım 
ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

37. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Avrupa'da çalışan Türk işçilerine izi
ne gidiş - gelişlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlarından ya
zılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Ali GUnaydm (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin salonda bulun

duklarını yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz: 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'-

ın dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet. Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/904) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 1993 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ne gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. >. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/905) 

BAŞKANf -T- Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Nisan 1993 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti, 
Japonya ve Kazakistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Millî Savunma Bakam Nevzat Ayaz'ın 
dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in vekâlet etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu,bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/146) 
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BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gördüğüm lüzum üzerine, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilmek istiyorum. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cavit Kavak 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Refah Partisi Grubu adına ve Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'm, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

BAŞKAN — tki adet genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Azerbaycan ve Bosna-Hersek'te Müslümanların, bağımsızlığına, can, mal ve ırzlarına yö

nelik çok ciddî gelişmeler olmaktadır. Bu vahim durum, Türkiye'yi çok yakından ilgilendir
mektedir. 

Böyle bir ortama rağmen.Hükümet uzun zamandan beri TBMM'ne ve Türk kamuoyuna, 
beklentilere cevap verecek yeterli bilgileri vermemiş ve açıklamalarda bulunmamıştır. 

O nedenle; Azerbaycan ve Bosna-Hersek konusunda ekte sunulan gerekçeler çerçevesin
de, Hükümetin dış politikası konusunda, Anayasanın 98, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Refah Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili ve 
Kocaeli Milletvekili 

Şevket Kazan 

Azerbaycan ve Bosna-Hersek Konusunda Genel Görüşme Açılmasına İlişkin 

Gerekçe 
Dünyadaki son gelişmeler, Türk dış politikasını âdeta hazırlıksız yakaladı. Bugünkü gö

rünüm bu. Bunun önemli sebeplerinin başında; ülkede bağımsız, güçlü ve şahsiyetli millî bir 
dış politika güdebilecek iktidarın bulunmaması gelmektedir. 

Mevcut iktidar, olaylar geliştikçe daha da çaresiz kalmakta ve çıkmazlara sürüklenmekte
dir. Hiç bir ülke, dış politikasını gönülleri hoş tutacak slogan sözlerle yürütemez. Ama maale
sef böyle bir anlayış içinde bulunan koalisyon iktidarı, Azerbaycan ve Bosna-Hersek konusun
da tıkanmış kalmıştır. Hükümet Azerbaycan'a, işgale her zaman niyetli ve hazırlıklı görünen 
Ermenistan'a buğday ve elektrik vermiş, başka ülkelerin yardımlarını ülkemiz üzerinden geçi
rerek bu ülkeye ulaştırmıştır. Buna tepki gösteren milletimiz ve onların temsilcileri bizlere ise 
"Efendim, ne mahsuru var ki, insanî amaçla yardım yapıyoruz, aç kaldıysan öl diyemeyiz" 
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cevabı verilmiştir. Ama bugün o hain Ermenistan, Azerbaycan'da Karabağ'ı silah zoruyla ken
di topraklarına katarken yüzlerce masum Müslüman Azeriyi katletmiş, onbinlercesini de göçe 
zorlamıştır. 

Bu fiilî durum karşısında Azerbaycan, yaralı sivil ve askerleri tedavi için hastanelere nak-
, letmek amacıyla Türkiye'den helikopter istemiştir. Ancak koalisyonun ortağı ve Devlet Baka
nı, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü "Başka ülkenin topraklarının ihlali olur" gerekçesiyle, 
bunun karşılanamayacağını açıklamıştır. Buğday ve elektriğin verilmesi ve diğer yardımların 
ulaştırılmasının gerekçesi "insanî amaç" olmasına karşılık, ölmek üzere olan Müslümanların 
kurtarılmasına ise gayri insanî bir amaç oluyor!, tşte koalisyon iktidarının dış politika mantığı bu. 

Topraklarının yüzde 10'u Ermenilerce işgal edilen Azerbaycan'da, tarihte Anadolu'daki 
Ermeni katliamına benzer çok kanlı eylemler yaşanıyor. Onların ayrıntılarına inmeyeceğiz. Bun
ların, genel görüşme açılması halinde etraflıca konuşulmasını isteyeceğiz. 

Biz RP olarak aslında, bugün fiilen yaşanan vahşeti bir defa daha 14 Eylül 1992 tarihinde 
yine genel görüşmeyle Yüce Meclisin dikkatine sunmuştuk. Bugün meydana gelen feci olayla
rın önceden önlenmesine Türkiye'nin önemli katkıda bulunabileceğine işaret etmiştik. Hatta 
o genel görüşme önergemizde şu ifadelere yer vermiştik : 

"Ermenistan'a silah yardımı incirlik üssünden "Çekiç Güç" görüntüsü ile kalkan uçak
larla devam etmektedir. Topraklarımız üzerinde daima talepte bulunan bir devletin bu taleple
ri devam ederken şartsız olarak, Demirel-İnönü Hükümeti tarafından tanınması, belki batılı
ları memnun eder ama millî menfaatlerimize yüzde yüz aykırıdır." 

Zaman bizi haklı çıkarmıştır. Keşke tersi olsaydı da bugünkü üzüntülere tanık olmasaydık. 
Birleşmiş Milletler Yasasının çok açık olan 51 nci maddesine istinaden Türkiye, hem Bosna-

Hersek'te Sırplara karşı ve hem de Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı kuvvet kullanabilirdi. 
Ama sadece diplomatik girişimlerin ötesine geçemedi. Oysa yeni bağımsızlıklarına kavuşan bu 
ülkelerin en önemli güvencesi olan ve bölgesinde güçlü, güvenilir, lider durumunda bulunan 
Türkiye bu konularda yetersiz kalmıştır. 

Saydığımız ve bilinen nedenlerle, iktidarın ciddî ve affedilmez, hatalı bir dış politika için
de bulunduğu görülmektedir. O nedenle uzun süreden beri ele alınmayan Bosna-Hersek ve Azer
baycan konusunda hükümetçe yürütülen dış politikanın, TBMM zemininde genişliğine müza
kere edilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesine ciddî ihtiyaç duyulmaktadır. Sunduğumuz bu 
genel görüşme ile bu ihtiyacın karşılanacağı ümidindeyiz. 

2. —Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğtu'nun, Ermenistan'iri Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vaki saldırıları konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 

BAŞKAN — Diğer genel görüşme önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
v 

Ermenistan tarafından, Azerbaycan'ın, "Toprak bütünlüğüne" vaki saldırılar, son gün
lerde; üzücü boyutlara varmıştır. 

AGÎK'in ilke kararlarına rağmen yapılan bu saldırılar, millet olarak hepimizi endişeye sevk 
etmiştir. Dost ve kardeş Azerbaycanlılara dün olduğu gibi, bu günde desteğimizi açık bir şekil
de göstermek durumundayız. 
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Bu nedenlerle, son gelişmelerin değerlendirilmesi, yapılabileceklerin tespitine yardımcı olu
nabilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını Doğru Yol Partisi Grubu adına arz ve talep 
ederiz. 

Doğru Yol Partisi Gruba adına 
Grup Başkanvekili ve 

Zonguldak Milletvekili 
. - . Güneş Müftüoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel görüşme önergelerinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi biraz sonra 

oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Kayseri Milletvekili A bdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan 'a karşı izlediği yanlış 
dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlu
lukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demire! ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (H/21) 

BAŞKAN — Bastırılıp dağıtılmış bir gensoru önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış politika sebebiyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni 

saldırısının ve işgalinin dolaylı sorumlusu ve cesaretlendiricisi olan İsparta Milletvekili Sayın 
Süleyman Demirel Başkanlığındaki Hükümet hakkında Ek'te sunulan gerekçeler sebebiyle Ana
yasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereği gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve 
talep ederiz. 

Abdullah Gül 
Kayseri 

1. Melih Gökçek 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Musa Demirci 
Sivas 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş • 
Mustafa Ünal di 

Konya 
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Zeki Ergezen v Şinasi Yavuz 
bitlis Erzurum 

Mukadder Başeğmez Hasan Dikici 
İstanbul Kahramanmaraş 

Gerekçe : 
Asırlardır Azerbaycan topraklan içinde bir Azeri yurdu olan Dağlık Karabağ bölgesi üze

rinde, Ermenistan hak iddia etmekte ve buradaki Ermeni nüfusu bahane ederek ve tarihî ger
çekleri saptırarak, Dağlık Karabağ Bölgesinin Ermenistan sınırları içine dahil edecek yayılma
cı bir politika izlemektedir. 

Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte Ermenistan bu politikasını askerî olarak gerçekleş
tirmek amacıyla Azerbaycan'a karşı saldırıya geçmiş ve 1992 içinde tüm dünyanın gözü önün
de giriştiği büyük katliamlarla Laçin, Suşay gibi birçok Azeri yerleşim bölgelerini ele geçirerek 
Ermenistanla Karabağ arasında bir koridor oluşturmuştur. 

Ermenistan dünya kamuoyunun desteğini de arkasına alarak bu yayılmacı saldırgan poli
tikasından vazgeçmemiş, tam aksine savaşı devam ettirerek binlerce Azeri kardeşimizi katlet
miş ve Azeri topraklarını işgal etmeye devam etmiştir. Bunun sonucu olarak 1 Nisan 1993 tari
hinde büyük kapsamlı yeni bir saldırı ile Ermenistan, önemli Azeri yerleşim merkezlerinden 
Kelbecer'i işgal ederek Karabağ'la ikinci koridoru açmış ve büyük bir katliama başlamıştır. 
Bununla da yetinmeyen Ermeni kuvvetleri güneyde Fuzulî bölgesine de saldırıya geçerek Kara
bağ'la Ermenistan'ı bütünleştirme içine girmiştir.' ' 

Ermenistan'ın bu saldırgan ve yayılmacı politikasında ABD, Fransa, Rusya ve diğer batılı 
devletlerin desteği yanında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin güttüğü dış politika da birinci 
derecede destek olmuştur. Şöyle ki : , < 

1. DYP-SHP hükümeti iktidara geldiği günden beri takip ettiği dış politika ile tamamen 
teslimiyetçi bir tutum içine girmiş ve ülkenin millî menfaatlerini uluslararası kuruluşların ve 
etkin devletlerin alacağı kararlara havale etmiştir. Halbuki olaylar gerek Kıbrıs konusunda, 
gerek Bosna-Hersek dramında ve gerekse Ermeni-Azeri meselesinde bu tutumun yanlışlığını 
ispatlamıştır. 

2. Hükümetin güttüğü dış podlitikanın ana prensibi "dünya ülkelerini arkasına almadan" 
hiçbir konuda inisiyatif kullanmamaktır. Bu gerçeği her ortamda ilan ederek, Türkiye kendi 
millî çıkarlarına karşı yapılacak muhtemel saldırılarda caydırıcılık tarafını kaybetmiştir. 

3. Ermenistan'ın saldırgan ve düşmanca tutumu devam ettiği halde, hükümet tek taraflı 
olarak Ermenistan'a dostane tavır takınmış ve bununla Ermenistan'daki barış yanlısı grupları 
destekleyip barışın sağlanacağı hayalî içinde gerçeklerden uzak bir strateji takip etmiştir, öyle 
ki 3.11.1992 tarihli TBMM'de Ermenistan saldırganlığı ile ilgili görüşmede Sayın Dışişleri Ba
kanı, güdülen politikanın geçerliliğini destekleme mahiyetinde "özellikle, son zamanlarda Eri
van'dan alınan işaretler olumludur" demiştir. Halbuki, bugün Ermenistan saldırganlığının geldiği 
nokta hükümetin politikasının yanlışlığını ispatlamıştır. 

4. Hükümet, bu gerçekçi olmayan dış politikasında daha da ileri giderek, Ermenistan'ın 
saldırganlık gücünü artıracak. Ermenistan'ın silah gücünü artıracak, Ermenistan'ın dayanma 
gücünü artıracak yardımlara direk ve dolaylı olarak fırsat vermiştir. Bunun neticesidir ki Er
menistan ilk defa uçak ve helikopter kullanarak modern silahlarla, yine ilk defa Millî Ermeni 
Ordusu, Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a karşı saldırıya geçmiştir. Hükümetin sebep 
olduğu destekler şöyle sıralanabilir : 

— 16 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 O : 1 

a) Batı dünyasından insanî amaçlar adı altında Ermenistan'a yapılan silah yardımları 
Türkiye hava sahası üzerinden hiçbir kontrole tabi tutulmadan devam etmiştir ve hükümet bu
na izin vermiştir. 

b) Türkiye yapılan anlaşma ile kendi kaynaklarından Ermenistan'a 67 bin ton buğday 
vermeyi taahhüt etmiş ve Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisinden 1992 yılında 33 bin ton buğda
yı 1 136 vagonla Ermenistan'a sevk etmiştir. Bu yardım yapılırken bunun borç olduğu ileri sü
rülerek, hükümet halkın tepkisi karşısında kendini haklı göstermeye çalışmış ve Sayın Başba
kan "açım diyen insana geber diyemezsiniz" diye kendini haklı göstermek istemiştir. Halbuki 
"aç" olduğu söylenen insanların bugün aç olmadıkları ve en modern silahlarla saldırıya geçip 
Azeri kardeşlerimizi katlettikleri, hükümetin bu politikasının yanlışlığına en iyi delildir. 

Ermenistan'a yapılan buğday ve enerji yardımının bir nevi ateşli değil fakat ateşsiz silah 
yardımı anlamına geldiği ve bunun yanlışlığı söylendiğinde, hükümet bunun "insanlık borcu" 
olduğunu ileri sürerek Ermenistan'a karşı hiçbir caydırıcı tedbir alamayacağını peşinen ilan et
miştir. 

Sayın Demirel hükümeti, hem Azerbaycan'ın ve diğer kardeş cumhuriyetlerin Türkiye'ye 
olan güvenlerini sarsma, hem de Türk kamuoyundan ve muhalefet partilerinden tepki çekme 
pahasına, yukarıda izah edildiği gibi Ermenistan'a yardımcı olurken, bugünkü sonuca ulaşıl
masında, Ermeni saldırılarında Türkiye'nin caydırıcılığını ortadan kaldırmış ve dolaylı olarak 
bu saldırılara ortam hazırlamış ve Ermenistan'ı cesaretlendirmiştir. Bunun neticesinde Erme
nistan, Millî Orduları öncülüğünde, Azerbaycan topraklarının yüzde onunu işgal edip binlerce 
kardeşimizi katletmiş ve binlercesi de tehdit altındadır. Bu sebeple DYP-SHP koalisyon hükü
meti hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açılması
nı talep etmek bir zaruret haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gensoru önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisini biraz sonra oyları

nıza sunacağım. 

4. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının, suiistimaller ve yolsuzluk' 
lara göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/17) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp dağıtılmıştır. 
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolursa hesabını bana sorsunlar, sloganıyla göreve gelen 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında kurulan ve bir buçuk yıldan beri ülkemi
zin yönetiminden sorumlu olan Hükümetin, gerek basın organlarını ve gerekse kamuoyunu 
meşgul eden usulsüzlükleri ve partizanlıkları milletimizi huzursuz etmekte ve vatandaşımızın 
Devlete olan güven duygusunu sarsmaktadır. 

Sayın Demirel Başkanlığındaki koalisyonun uygulamasıyla: 
Sigorta prim borçlarının affıyla ilgili düzenlemesinden dolayı Sosyal Sigortalar Kurumu 

ile Bağ-Kur, malî sıkıntıya, sıkıntının da ötesinde malî müzayakaya düşürülmüş, emeklilerinin 
aylıklarını ödeyemez hale getirilmiştir. Emeklinin maaşı, işçinin ve esnafın ilaç bedeli ödene
mezken çıkar çevreleri korunmuştur. 
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Vergi ve kredi borçlarına ait faizlerin affı suretiyle vatandaşlık görevini yerine getirmek 
arzusuyla hareket eden iyi niyetli vatandaşın duygularıyla alay edilmiş, çiftçi ve esnaf yerine 
çok kazanan, fakat daima vergisini, aldığı kredileri ödememeyi itiyat haline getiren iş adamla
rının, vergi yüzsüzlerini korumak suretiyle en önemli vatandaşlık görevlerinden olan, vergi mü
kellefiyetinin yerine getirilmemesini teşvik etmiştir. Kabinenin bir Bakanına örneğine rastlan
mamış şekilde Ziraat Bankasından büyük menfaat sağlamıştır. 

Malî durumunun iyi olmadığı gerekçesiyle Bankaların kredi açmadığı UM Denizcilik Şir
ketine, fon hesabından 100 milyon dolarlık kredi, adresine ödeyecek şekilde kararname çıkarı^ 
Iarak yetim hakkı, bir patronun yararına kullandırılmıştır. 

Türkiye Elektrik Kurumu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, Doğru Yol Partisi Kuru
cusu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Hacı Doğan Develioğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Moğultay'ın eşinin akrabalarına ve başka partililere partizanca ihaleler yapıla
rak Devlet zarara sokulmuştur. 

Başbakan tarafından Bakanlar Kuruluna davet edilen Devletin Valisince, yaşanan partizan
lığın, usulsüzlüğün ve hatta kanunsuzluğun ortaya konulması üzerine gövrevinden alınmasın
daki usulsüzlük yanında, Başbakanın, tutumu ve "bizim de istediğimiz hâsıl oldu" şeklinde 
kullandığı sözler. Valinin görevden alınması için hazırlanmış Devlet komplosu intibaını uyan
dırmış, devletin manevî şahsiyeti tahrip edilmiştir. Devletin bütünlüğü ve milletin birlik ve be
raberliği için dürüst ve haysiyetle çalışan devlet memurları siyasî mesajlarla tehdit edilmiştir. 

Hayalî ihracatı Türkiye'nin gündemine ilk defa getiren Demireller, bugün yine işbaşında, 
yolsuzluk ve vurgun peşindedir. Kamuoyu Demirlleri uzun yıllardan beri bu davranışlarıyla 
yakinen bilmekte, ilgi ve ibretle izlemektedir. Demirciler bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. 
Demircilerin DEMPA Anonim Şirketi SEKA ve ORÜS'den haksız menfaat sağlamış, devletin 
ambarları şahsî çıkarları için kullandırılmıştır. 

1980 öncesinin gündemi Yahya Demirel, Sayın Demirel'in Başbakan olmasıyla yeniden gün
deme gelmiş, Şekerbank'ın kefaletiyle aldığı 20 milyon dolarlık krediyi ödemeyerek yükü dev
letin ve edebiyatını yaptığınız işçinin, esnafın, memurun, emeklinin,fakirin, fukarının ve yeti
min sırtına yüklemiş, Emlakbank desteğinde banka açabilmiştir. 

Başbakan olduğu günlerde "Her kuruşun hesabını soracağız", "olmuş ve olacak yolsuz
luklarla mücadele edeceğiz", "Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa hesabını bizden sorsunlar" 
diyen Başbakan, bugün kaybolan sürüler karşısında kılınrkıpırdatamaz bir duyarsızlık ve ilgi
sizlik içine düşmüştür. 

Yüce Meclisin, Sayın Demirel'in, soyadını temize çıkarması konusuna, yukarıda bazıları
nı sıraladığımız yolsuzluk, vurgun, hatta dolandırıcılık mertebesine ulaşan hadiselerle, bu ko
nudaki kamuoyunun hassasiyetine ilgisiz kalmayacağı inancıyla; suiistimal ve yolsuzluklara göz 
yuman ve bu konularda duyarsız kalarak görevini kötüye kullanan, kararname saklayarak skandal 
yaratan ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyan Başbakan Sayın Süley
man Demirel hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük hükümleri gereğince Meclis 
soruşturması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Mehmet Keçeciler Ali Er 
Konya İçel 

Ali Kemal Başaran Fahrettin Kurt 
Trabzon Trabzon 

— 18 — : 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 O : 1 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Gazi Barut 
Malatya 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ziyaeddın Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Hamit Dumankaya 
İstanbul 

\aşar Eryılmaz 
Agn 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Süha Tanık 
İzmir 

Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

ICadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Hasan Çakır 
Antalya 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Nevşat özer 
Muğla 

Timur Demir 
İzmir 

Faruk Saydam 
Manisa 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Ahmet Kabil 
Rize 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Abbas Inceayan 
Bolu 

İlhan Kaya 
İzmir 

1. Kaya Erdem 
İzmir 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Mehmet Sağdıç . 
Ankara 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

İsmail Safa Giray 
İstanbul 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Halil Orhan Ergüder Hasan Fecri Alpaslan 
İstanbul Ağrı 

Eyüp Aşık Lütfullah Kayalar 
Trabzon Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis soruşturması önergesinin görüşme günü, bilahara tespit edilip, Genel Kurulun ona
yına sunulacaktır. 

V. —ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — TBMM Genel Kurulunun 23 Nisan 1993 Cuma günü saat 14.00'te toplanmasına iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN— Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 76 .• * .' 12.4.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 73 üncü yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınımn kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapıla
cak görüşmeler için Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Nisan 1993 Cu
ma günü saat 14.00'te toplanması önerilmiştir. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Sabri Yavuz Şevket Kazan 
SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 
CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 14.4.1993 Çarşamba günkü birleşim
de sözlü soruların görüşülmemesine ve çalışma süresine; (8/26) ve (8/27) esas numaralı genel 
görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin (8/25) esas numaralı genel görüşme önergesi ile bir
likte yapılmasına ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 
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Danışma Kurulu önerisi 
No : 77 Tarih : 12.4.1993 
Danışma Kurulunun 12.4.1993 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı V. 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili . 

Sabri Yavuz ., .. Şevket Kazan 
SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 

Ali Dinçer 
, CHP Grubu Başkanvekili 

öneriler : 
1. Gündemin "ICanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı

nın 144 üncü sırasında yer alan 306 ve 306'ya 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 
9 uncu sırasına, 29 uncu sırasında yer alan 228 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına, 
39 uncu sırasında yer alan 297 Sıra Sayılı ICanun Tasarısının 11 inci sırasına, 44 üncü sırasında 
yer alan 300 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci sırasına, 46 ncı şırasında yer alan 313 Sıra 
Sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına, 47 nci sırasında yer alan 314 Sıra Sayılı Kanun Tasa
rısının 14 üncü sırasına alınması Ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sıralarının buna göre 
teselsül ettirilmesi, Genel Kurulun 14.4.1993 Çarşamba günü yapacağı toplantıda 1 inci sıra-" 
dan 10 uncu sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar ça
lışma süresinin uzatılması ve 14.4.1993 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşül
memesi önerilmiştir. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. > _, ' 
2. 12.4.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan (8/26) ve (8/27) Esas Numaralı Genel 

Görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin (8/25) Esas Numaralı Genel Görüşme önergesi ile 
birlikte Genel Kurulun 13.4.1993 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — (11/21) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gününe iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 78 13.4.1993 
12.4.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (11/21) Esas Nu

maralı Gensoru önergesinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer al
ması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
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görüşmelerin Genel Kurulun 20.4.1993 Sah günkü Birleşiminde yapılmasının Genel Kurula öne
rilmesi Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Ülkü Güney 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili ' R P Grubu Başkanvekili 

UIuç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) BAŞKANLIK ÖNERİLERİ 

1. — TBMM Genel Kurulunun 23 Nisan 1993 Cuma günü yapacağı özel toplantıda baş
kaca bir konunun görüşülmemesine ve konuşmacılarla, konuşma sürelerine ilişkin Başkanlık 
önerisi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının önerileri vardır; okutup oyları
nıza sunacağım. » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 73 üncü Yıldönümünü ve Ulusal Egemen

lik ve Çocuk Bayramını kutlamak ve günün önem ve anlamını belirtmek için, 23 Nisan 1993 
Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda özel bir görüşme yapılması hak
kında, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak Baş
kanlığımızca hazırlanan önerileri Genel Kurulun onayına sunuyorum. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- Başkanı V. 

Başkanlık önerileri : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 73 üncü yıldönümü ve Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 1993 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda bir görüşrne açılması, 

2. 23 Nisan 1993 Cuma günü Genel Kurulun yapacağı toplantıda başkaca bir konunun 
görüşülmemesi, 

3. Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına yedi dakika süre ile söz verilmesi, 
b) Siyasî parti grupları başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan 

siyasî partilerin genel başkanlarına yedişer dakika ile söz verilmesi, önerilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Güneş Müftüoğlu 
DYP Grubu Başkanvekili 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'-
in, kanunları keyfî bir şekilde uygulayıp özel radyo ve televizyon yayınlarını siyasal çıkarları
na aykırı yayın yaptıkları nedeniyle kapatarak fiilî bir durumu ortadan kaldırdıkları iddiasıyla 
Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu haklarında gensoru açılması
na ilişkin önergesi (U/20) 

BAŞKAN — Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 7.4.1993 tarihli 88 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, Refah Partisi 

Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, kanunları key
fi bir şekilde uygulayıp, özel radyo ve televizyon yayınlarını, siyasal çıkarlarına aykırı yayın 
yaptıkları nedeniyle kapatarak, fiilî bir durumu ortadan kaldırdıkları iddiasıyla, Başbakan Sa
yın Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu haklarında, Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yerinde. 
Gensoru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tavır ve beyanatlarıyla aylardan beri yüzlerce TV ve radyonun yayın hayatına girmesine 

önce müsamaha eden sonra bunun bir fiilî durum olduğunu beyan ederek halkı bu yola teşvik 
eden, siyasî ve şahsî çıkarlarına dokununca bu yayınları emir ve talimatlarla kapatma yoluna 
tevessül eden Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında ekte 
sunduğumuz gerekçeye müsteniden Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gen
soru açılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
RP Grup Başkanvekili 

Gensoru Gerekçesi 
Bu gensoru ülkede kanun hâkimiyetine karşı tavırları savunmak için değil, kanunları key

fî olarak uygulayan Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'dan hesap 
sormak için verilmiştir. 

Ülkede özellikle Star TV'nin yayına başlamasından sonra ortaya çıkan özel TV ve radyo
lar, Başbakan Süleyman Demirel'in "fiilî durumu kabullenmek zarureti vardır" tarzındaki açık
lamasını takiben çığ gibi gelişmiş ve bugün bölgesel yayın yapan özel radyo vericilerinin sayısı 
400'e, özerTV'Ierin sayısı ise 100'e yaklaşmıştır. Hemen hemen her ilde bir TV istasyonu, her 
ilde birden fazla radyo istasyonu faaliyet halindedir. 

Anayasanın 133 üncü maddesi ile 2815 sayılı Telsiz Kanununun açık hükümlerine rağmen 
bu gelişmelere karşı müsamahalı bir tavır takınan Başbakan ve Ulaştırma Bakanı ne zaman 
ki bu yayınlardan kişisel ve siyasal eleştirilere muhatap olmaya başlamışlar, bundan rahatsızlık 
duyarak sırf kendi çıkarlarını koruyabilmek için halka vaadettikleri şeffaflık sözünü de bir ke
nara iterek şimdi bu yayınları engelleme yoluna sapmışlardır. 
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Sayın Başbakan ve Ulaştırma Bakanı şu günlerde "Türkiye'nin bir anayasa devleti, bir 
kanun devleti olduğundan", "yapılan işin tamamen Telsiz Kanunu hükümlerinin yerine geti
rilmesi mahiyetinde olduğundan", "yasaların uluorta çiğnenmesine göz yummayacaklarından", 
"bu kargaşaya müsamaha etmeyeceklerinden" dem vurmaktadırlar. Peki, iş bu hale gelinceye 
kadar bu kanunlar yürürlükte değil miydi? Bu kuruluşlar dagbaşlarından gizli mağaralardan 
mı yayın yapıyordu? Televizyonlardan yayın dalgalarını halkımıza açıkça duyurmuyor muy
du? O günlerde bu ülkede bir Başbakan, bir Ulaştırma Bakanı yok muydu? 

f Bütün bunlar Başbakan ve Bakanın gözleri önünde bu noktaya gelmedi mi? Suç işleniyor 
idi de neden susuldu? 

Şu anda yapılan icraat kanun hâkimiyetini sağlamaya matuf değil, siyasî menfaatin ve şahsî 
çıkarın korunmasına yöneliktir. Bir diğer deyişle, kanunlar objektif norm olarak değil, sübjek
tif,ve keyfî maksatlar için alet edilmektedir. 

Yapılan uygulamaya bakıldığı zaman görülen bir acı gerçek, kuvveti üstün tutan bir zih
nin temsilcisi olan Başbakan ve Ulaştırma Bakanının her zaman olduğu gibi zayıfı ezme, mil
leti ezme yoluna girmeleridir. Verilen talimatlarla yerli yayınlar önlenmekte, yurt dışından ya
yın yapanlara dokunulmamaktadır. Anadolu'nun mütevazi sesi susturulmakta, holdinglere ve 
kendi çevrelerine ait yayınlara dokunulmamaktadır. 

Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu yurt dışından yayın yapanlara dok'unulmamasının 
sebebi olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklar gerekçe gösterilmektedir. 

Gensorunun muhatapları şu 3 soruya cevap vermek zorundadır : 
1. Uluslararası anlaşmalar Türk vatandaşlarına da yabancıya tanıdığı hakkı tanımaz mı? 

Tanımıyorsa Türk hükümetleri bu anlaşmaları milletin hangi menfaatini gözeterek imzalıyor? 
2. Bu ülkenin sade vatandaşı veya kuruluşları yabancılardan daha mı az hakka sahip ki 

yabancılara bu imtiyaz tanınıyor? 
3. Uluslararası sözleşmeler millî iradenin de üstünde olan kaideler ise hâkimiyetin kayıt

sız şartsız milletin olduğu prensibi nasıl izah edersiniz? 
Bu sorulara cevap vermek kolay değildir. 
Gensoruya muhatap bakanların bugüne kadarki keyfî ve müsamahakâr tutumları mahke

me kararlarına bile hüküm gerekçesi olmuştur. 
Ulaştırma Bakanının suç saydığı vericilerin suç aleti sayılmayacağını Yargıtay Yüksek Da

iresi karara bağlamış, özel TV yayınlarının sürdürülmesinde suç kastının kabul edilemeyeceği 
mahallî mahkeme kararlarına gerekçe teşkil etmiştir. 

Şimdi ülkemizde kökleşen bütün bu faaliyetler karşısında bunların kanuna aykırılığı ge
rekçesiyle faaliyetten men edilmeleri objektif bir icraatın değil sübjektif siyasî menfaat hesap
larına ve hedeflerine yönelik çirkin davranışlardır. Hükümet milleti aldatmakta, siyasî çıkarla
rı uğruna icraat yapmakta, güçlüyü korurken, zayıfı ezmekte, yabancılara tanıdığı imtiyazdan 
vatandaşını yoksun kılmak yoluna girmektedir. 

Bu nedenle ülkemizdeki 400'e yakın radyo, 100'e yakın televizyon yayınına önce göz yu
man, sonra müsamaha gösteren, daha sonra "fiili durumu kabullenmek lazım" diyen ve mil
leti bu tür davranış ve konuşmalarla bu yolda yönlendiren ve bu yola teşvik eden şimdi ise bu 
yolda faaliyet gösteren bütün kurumlara, kanunu bahane ederek, bu ağır darbeyi indiren Baş
bakan ve Ulaştırma Bakanı hakkında bu gensoru önergesini vermek zarureti hâsıl olmuştur. 
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BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, sırasıyla önerge sahip
lerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekiliyle, Başbakan ve ilgili bakan konuşa
bileceklerdir. 

Konuşma süreleri önerge sahibi için 10 dakika, Başbakan, ilgili bakan ve gruplar için de 
20'şer dakikadır. x 

Önerge sahibi olarak Sayın Kazan, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Divan ta
rafından muhtevası okunan gensoru önergesi üzerinde önerge sahibi sıfatıyla söz almış bulu
nuyorum. Konuşmam kişisel olduğu için, 10 dakikayla sınırlı bir konuşmadır. 

Değerli milletvekilleri, biz bu gensoru önergesini niçin verdik?.. Bu gensoru önergesini 
neden verdiğimizi, gensoru gerekçesinin birinci paragrafı, gayet açık ve net olarak ortaya koy
maktadır. "Bu gensoru önergesi, ülkede kanun hâkimiyetine karşı birtakım tavırlar var, bu 
tavırları savunmak için değil; kanunları keyfi olarak uygulayan Başbakan ve Ulaştırma Bakanı 
hakkında ve onlardan .hesap sormak için verilmiştir" diyoruz. 

Bu cümleyi ve bu paragrafı metnin başına neden yazdık?.. Çünkü, biz düşündük ki, bu 
gensoru önergesi Yüksek Başkanlığa verildiğinden, bazı yetkililerin ortaya çıkıp, "ülkede Ana
yasayı, ülkede kanun hâkimiyetini sağlamak için görevli bir Hükümet bu görevi yaparken, bu 
görevi yaptı diye hakkında gensoru önergesi verilir mi? Bu kadar saçma bir şey olur mu? Böyle 
bir mantıksızlık olur mu?" diyecekleri ihtimalini düşünerek, onun için bu ifadelere bir önce-
vap olarak biz, "gerekçe"kısmında bu cümleye yer verdik. 

Biz bu gensoruyu vermekle, ülkede bugün gerçekten önlenemez hale gelmiş bir kanunsuz
luğun arkasından, onu savunmak için konuşmuyoruz. Bugüne kadar bu kanunsuzluklara göz 
yuman ve bile bile göz yuman Başbakandan ve Hükümetten hesap soruyoruz. 

Bu önerge bu maksatla verildi. Nitekim, bizim bu birinci paragrafta yer verdiğimiz ifade, 
gerçekten, beklenen konuşmaların yapılmasına da engel olamadı. Sayın Başbakan "Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bir anayasa ve kanun devletidir" dedi, Sayın ulaştırma Bakanı "Yaptığı
mız, siyaset değil, hukuktur" dedi... 

Yaptıklarının, siyaset değil, hukuk olduğunu defalarca bıi kürsüden Genel Kurula da ifa
de buyurdular, televizyonlardaki açık oturumlarda da ifade buyurdular. Çok enteresan, "Yap
tığımız, siyaset değil, hukuk'diyorlar... 

Şimdi, gerçekten, yapılan, siyaset mi, hukuk mu?.. Bunu, birkaç noktadan irdelemekte 
fayda vardır, önce, siyaset açısından konuya bakmak zaruretini duyuyorum. 

Biz, Sayın Topçu'ya, kendi ölçülerine göre, "siyasetten ne anlıyor?" sorusunu bugün sor
mak zorundayız ve soruyoruz da: Bu sözü kullanan Sayın Topçu siyasetten ne anlıyor? Siya
set, hukuksuzluk mudur? Siyaset, hukuksuzluk mudur ki, "Yaptığımız, siyaset değil, hukuktur" 
diyor. 

Siyaset, kanunsuzluğa göz yummak mıdır? Siyaset, milleti çocuk yerine koymak mıdır? 
Siyaset, milleti aldatmak mıdır? Siyaset, köşe dönmek midir? Siyaset, verilen ümitler sebebiy
le, bu yolda trilyonlara varan paralar harcayan milleti zarara sokmak mıdır? Siyaset, bir yan
dan bu hallere göz yumarken, şimdi birdenbire onların üstüne gitmek suretiyle, bu ülkede siya
sî yetkililere güveni sarsmak mıdır? Kısaca, siyaset, bir keyfilik midir? 
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Eğer, siz, siyaseti böyle anlıyor, böyle kabul ediyorsanız Sayın Bakan, elbette, bir hükü
metin siyasî sorumluluğunun, er geç, günü gelince, hesabını verirsiniz. İşte, şu anda bu genso
ru önergesi, sizden o siyasî hesabı sormak için verilmiştir. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bize göre siyaset, bir ülkeyi anayasa ve kanunlar çerçevesinde, adaletle, dirayetle sevici ida
re etmekdir. Ama, siz, bu şevki idarenin, ne adaletine, ne de dirayetine bir türlü vakıf olamadı
nız ve bu ülkeyi keyfilikle yönetiyorsunuz, 

"Yaptığımız hukuktur" diyorsunuz Sayın Tapçu. Sayın Başbakanımız da, "Anayasanın 
ve kanunların hâkimiyetini sağlamaktır ve bunun için bunlar yapılmıştır" diyor. 

O zaman biz de soruyoruz: Size göre hukuk nedir? Size göre, "hukuk normu" denilen 
kaideler, kurallar sübjektif midir, yoksa objektif midir? Buna açıklık getirilmesi lazımdır. 

Size göre hukuk, sabah başka, akşam başka mıdır? Size göre hukuk, göz göre göre ka
nunsuzluğa göz yummak mıdır? Size göre hukuk, fiilî kanunsuzluğu, önceden beyanatlarla 
legal kabul etmek; ama sonradan bunu, kanunsuz diye ilan etmek mi? Size göre hukuk, Türki
ye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışındaki yabancılara kendi vatandaşlarımızdan daha yüksek 
haklar tanımak mıdır? (RP sıralarından alkışlar) Size göre hukuk, bu ülkede çifte standart 
uygulamak mıdır? 

Sayın Bakan, bu olandan bitenden ve gelişmelerin bu boyuta varmasından haberi olmadı
ğını, kendisinden habersiz bu gelişmelerin bu noktaya gelindiğini ifade buyuruyorlar. Halbu
ki, kendi idareleri ve kontrolü altındaki PTT ile, bu kuruluşlar arasında sözleşmeler yapılıyor. 

Sayın Bakan, "alo" hatlarıyla ilgili bir eleştiri üzerine bu kürsüye çıkmış, "Alo şirketle
riyle PTT arasında sözleşmeler yapıldı. Ne yapalım, biz bu sözleşmeleri ortadan kaldıramayız" 
demişti. Şimdi, PTT, bunlarla da sözleşme yapmış... Siz bu sözleşmeleri nasıl ortadan kaldırı
yorsunuz? O zaman, "Sözleşmeler kanundan üstündür" diye bir mantık getirdiniz bu Mecli
se... Kanundan üstün oluyorsa, şimdi nasıl yok farz ediyorsunuz? 

Size göre siyasetin ne olduğunu, hukukun ne olduğunu anlamak, mümkün değildir. Çün
kü siz, "dün dündür, bugün bugündür" politikasına göre bir ülkeyi idare ediyorsunuz! Düne 
göre sizce siyaset olan şey, bugün siyasetin dışına çıkıyor... Düne göre sizde hukuksa, bugün 
hukukun dışına çıkıyor. Siz, bu ülkeyi böyle yönetiyorsunuz, böyle idare ediyorsunuz! 

Bu yapılan uygulama, bize göre -niyet itibariyle konuşuyorum- zahiren kanunların uygu
lanması gibi görünse bile,ne hukuktur, ne siyasettir; şu anda yapılan, sadece bir ayak oyunun
dan ibarettir. O ayak oyunu şudur: Anayasanın 133 üncü maddesi değiştirilecek; bir paket içinde 
bu maddenin de değiştirilmesi öngörülmüş; ama paketin müzakeresi uzayacak. Bunu, bir an. 
önce tek madde halinde çıkarabilmek için, önce bu yasağı getirmek suretiyle bir tepki meyda
na getirmek istediniz. Bu tepki, bugün meydana geldi ve bu tepki üzerine, şimdi, ille 133 üncü 
madde öncelikle görüşülsün zeminini ve yolunu açmak istediniz. Bu zemin oluştu ve bu yol 
açıldı. Yarın 133 üncü madde burada görüşülecek, kabul edilecek ve ondan sonra siz, bu keş
mekeşi, kargaşayı bir düzene sokmak isteyeceksiniz. • . 

Şimdi siz, böyle bir tepkiyi arkanıza alarak muhalefetin üzerine geldiniz ve bu madde bu
raya geldi; gündemde, görüşülecek; ama görüşüldükten ve kabulünden sonra ne olacak? Ar
kadan bu defa, bu 700 radyo içinden, bu 90 küsur televizyon içinden, verseniz verseniz 10-15 
tanesine imkân verebileceksiniz, ruhsat verebileceksiniz. Geri kalan kısmını nasıl karşılayacak
sınız, nasıl göğüsleyeceksiniz? Yani, bize bir siyasî manevrayla bir ayak oyunu yaparken, şimdi 
o manevranın tuzağına siz kendiniz düşeceksiniz. 
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Bu uygulama, keyfî bir uygulamadır; bu uygulamayla, yabancılara, vatandaşlarımızdan 
daha fazla hak tanıdığınızı açıkça ifade ettiniz ve bu uygulamayla yapılan, Anadolu'nun sesini 
taşmaktır. Çok açık konuşuyorum, siz, Anadolu'nun sesini kısmak için bunu yapıyorsunuz. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi TRT kanunu hazırlanıyor; TRT kanununda bölge yayınlarına imkân tanımıyorsu
nuz, fırsat vermiyorsunuz. Bunun manası, "Ben, Anadolu'yu konuşturmayacağım, milleti 
konuşturmayacağım" demektir; ama millet size, bu sorumsuz hareketin cevabını elbette seçim 
zamanı verecektir. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Kul söz 

istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Kul. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Refah Partisi Grubu Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve arka
daşlarının, kanunları lceyfî bir şekilde uygulayarak, özel radyo ve televizyon yayınlarını, siyasal 
çıkarlarına aykırı yayın yaptıkları nedeniyle kapatan ve fiilî durumu ortadan kaldırdıkları id
diasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında 
vermiş oldukları gensoru önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konu, daha önceleri gerek gündem dışı, gerekse meclis araştırması 
önergesi nedeniyle, defalarca bu Mecliste konuşuldu, tartışıldı, bu kürsü defalarca işgal edildi. 
Hepinizin bildiği gibi, bu konu Mecliste görüşülerek, bu konudaki yasal eksikliklerin tespiti 
ve Anayasa ihlallerinin; özel televizyonlara sağlanan devlet olanaklarının var olup olmadığı
nın ve nasıl verildiğinin araştırılması konusunda bir de Meclis araştırması komisyonu kurul
muş ve bu komisyon hâlâ çalışmalarına devam etmektedir. 

29 Eylül 1992 tarihinde, bu konuyla ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde grup adına 
yaptığımız konuşmada, özel radyo ve televizyonlara karşı olmadığımızı, bu konuda devlet te
kelinin kaldırılmasının şart olduğunu, bu konuda Anayasada yapılması gereken değişikliklerin 
bir an önce gerçekleştirilmesinin ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu
nun değiştirilerek, yeni bir radyo ve televizyon kanunu tasarısının hazırlanmasının gerekli ol
duğunu söylemiştik. 

Meclis araştırmasıyla, bu konudaki yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması, yasa dışı 
yayın yapan, kontrolü, denetlenmesi mümkün olmayan bu yayın kuruluşlarının yasal hale ge
tirilmesi amaçlanmıştı. 

Meclis araştırması önergesi verildiğinde, Türkiye'de yayın yapan tek bir özel televizyon, 
istasyonu varken -Meclis araştırması önergesi 7 ay sonra görüşülmüştü- önerge görüşüldüğün
de Türkiye'de 9 tane televizyon istasyonu, 11 tane de radyo istasyonu vardı. 

Bu Meclis araştırması önergesi, 29 Eylül 1992 tarihinde Mecliste görüşülmüş ve durum 
çok daha kötüye gitmişti. Bugün Türkiye geneline yayın yapan, bölgesel yayın yapan televiz
yon sayısı 100'ü, radyo sayısı da 400'ü aşmış durumdadır. Yasal dayanakları olmayan, yasa 
dışı haber verme, bilgi verme konusunda da, izin almak gibi bir zorunluluklarının olmaması 
nedeniyle, bunların kesin sayısını tespit etmek de mümkün olamıyor. 
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Değerli arkadaşlar, olay, 7 ay gibi kısa bir sürede bu aşamaya gelmişse, tabiî ki birilerinin 
de buna, "dur" demesi gerekiyor, engellemesi gerekiyor ve bu konudaki yasal çalışmaları da 
başlatması gerekiyordu, 

Yasa çıkarmak bu Meclisin görevi olduğu gibi, yasaların uygulanmasını takip etmek de 
yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa çıkarır ve 
bu yasaların uygulanması konusunda, Bakanlar Kuruluna yetki verir. Demek ki, bakanlar da, 
yasaların uygulanmasını aynen milletvekili kadar takip etmekle görevli kişiler olarak Bakanlar 
Kurulunda görev yapmaktadırlar. 

Bakanlar Kurulunun iki üyesi (Sayın Başbakan ve Sayın Ulaştırma Bakanı) ne yapmışlar? 
Yasayı uygulamışlardır; bir parti grubu da, Hükümet, yasayı uyguluyor diye, Hükümet hak
kında gensoru önergesi vermiştir! 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bir hükümetin, yasaları 
-uyguluyor diye veya uygulatıyor diye gensoruya muhatap olmaması gerekirken, ne yazık ki, 
bugüne kadar olduğu gibi, sadece sah günlerini muhalefet partilerinin doldurması maksadıy
la, salt günleri Meclisin çalışmasını engelleme amacıyla verilen gensorulardan birisi de budur 
ve gene böyle basit bir konu için ve haksız bir şekilde verilen bir gensoruyla karşı karşıya bu
lunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, radyoların kapatılması olayına vatandaş tepki gösterebilir, protesto 
edebilir, arabasının antenine siyah bayrak, siyah kurdele bağlayabilir; ama, Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanının yakasına siyah kurdele bağlaması, kesinlikle ciddiyetle bağdaşmamaktadır. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Halk istiyor... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Biz halktan ayrı, halktan kopuk değiliz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Yasaları uygulamak Türkiye'de ne zamandan beri suç ol

du ki, yasaları uygulayanlar hakkında bir parti grubu gensoru önergesi verirken, Anamuhale
fet Partisi Genel Başkanı da, hem yakasına kırmızı kurdele bağlamakta hem de arabasının an
tenine kırmızı bayrak bağlamaktadır? (RP sıralarından "Siyah" sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — O yasa yeni değil ki... 
AHMET DERİN (Kütahya) — Yanlışın var... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Siyah bayrak ve kurdele bağlamakta... 
Değerli arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine 

gensoru verilmemesi lazımdı. Çünkü, şu anda gündemdeki konu siyasî bir olay değildir, tama
men hukukî bir olaydır. Bunu, Mecliste bulunan ve yasa yapmakla görevli olan milletvekilleri
nin daha önce kavramış olması lazımdı. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Önergeyi de okumamışsın! 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ben önergeyi okudum. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Kazan biraz önceki konuşmasında şöyle dedi: "Önergenin 

birinci paragrafını, özellikle düşünerek taşınarak koyduk. Çünkü tahmin ettik ki, şöyle diye
cekler, böyle diyecekler; şöyle böyle söylemesinler diye bu paragrafı özellikle seçerek koyduk." 

Bu, bir kere, sizin bu önergeyi hazırlarken ne kadar art niyetli olduğunuzu gösterir. "Biz 
o niyetle veriyoruz, bu niyetle değerlendirilmesin; bu şekilde bize cevap verilmesin" şeklinde, 
böyle bir gerekçe uydurmuşsunuz ve. birinci paragrafa onu koyarak da, sözüm ona bu asıl 
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niyetinizi saklamaya çalışmışsınız! Ama, niyetiniz belli... Bunu, sadece burada (Mecliste) olanlar 
değil, tüm Türkiye biliyor. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Gürkan da bizimle aynı düşünüyor... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Gene, sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu konusunda 

bizim söylediklerimizi alıp, "böyle diyorsunuz, böyle değerlendiriyorsunuz" dediler. 
Evet, Anayasamıza göre, uluslararası sözleşmeler, kanun hükmündedir. Anayasalar de

ğişse bile, o sözleşmeler değişmez; kanunlar değişir; ama, o sözleşmeler değişmez. Bu konuda
ki tavrını da anlamak mümkün değil; çünkü, elimizde Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleş
mesi var! Tabiî ki, bu sözleşme, kanun hükmündedir. Bu sözleşmenin altına Türkiye Cumhuri
yeti Devleti imza koymuşsa, o zaman bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek ve buna uy
mak zorundayız. 

"Anadolu'nun sesini kısıyorsunuz" deniyor. 
Bu, Anadolu'nun sesini kısma olayı değil; bu olay, tamamen, yasal olmayan bir olayı, 

yasal hale getirme olayıdır. 
Sayın Kazan çok güzel ifade ettiler ve dediler ki, "Bu yasaları çabuklaştırmak için, değiş

tirilmesi düşünülen 22 madde içerisinde Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi konu
su vardı; ama, bu değişiklikler gecikeceğinden dolayı, bunu bir an önce onların içerisinden 
çekip çıkarmak, tek başına 133 üncü maddeyi değiştirmek konusunda bir tepki oluşturmaktı. 
Bu tepki de oluştu." ( 

Eğer böyle bir tepki oluşmuşsa ve bu tepkiden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hare
kete geçmişse, bugüne kadar suç işleyen -onu açıldıkla ifade ediyorum; Meclis araştırması önergesi 
görüşülürken de söylemiştim- bu Meclisin, yasal olmayan televizyonların kameralarını Türki
ye Büyük Millet Meclisine sokmaması lazımdı, burada çekim yapmasına müsaade etmemesi 
lazımdı. Buradan haber kaynağını alıp, yurt dışına göndererek, oradan uydu aracılığıyla Türk
iye'ye göndermesini, böyle yasal bir kılıf bularak bunu yapmasını, bunların yasal olduğunu 
kabul etmemiz mümkün değildi. 

O zaman, yasa dışı olan bir şey varsa, bunu düzeltmek kime düşecekti? Tabiî ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine düşecekti ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, onu yapıyor. 

Dün anlaşma sağlandı; Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi konusunda ko
misyonda mutabakat sağlandı, tüm siyasî partiler görüş birliğine vardı, yarın buraya geliyor. 
Yarın görüşüldükten sonra, Anayasa değişikliklerinin 15 gün sonra tekrar görüşülmesi gereki
yor; demek ki, 15 gün sonra Anayasanın 133 üncü maddesi değişecek. Hükümetin hazırlamış 
olduğu, Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu tasarısı var, bu tasarı da hazır... O zaman, bu ko
nuya karşı olan tüm partiler, bu radyo-televizyon yayınlarının korsan olduğu, bunların yasa 
dışı olduğu, Anayasayı ihlal ettikleri konusunda birleşen tüm siyasî partiler birleşsinler, bu ya
sayı da görüşsünler. ,Bir günlük bir konu, bir oturumda bu kanunu çıkarmak mümkün... O 
zaman bundan kaçmamak lazım. Sadece, Hükümet yasaları uyguladı diye, Hükümeti suçlaya
rak "niye böyle yaptınız?" diye, bayraklar ve kurdele asarak, arabaların antenlerine siyah kur-
dela takarak, toplumsal bir tepki oluşturmanın hiçbir anlamı olmadığını zannediyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Onlar ne güzel şeyler! Demokrasinin mey
veleri... 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Ergüder, Anayasanın 133 üncü maddesi açık ve net. 
Orada diyor ki: "Türkiye'de radyo ve televizyon yayınları, ancak devlet eliyle yapılır." 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Doğru. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu televizyon ve radyoların Anayasaya aykırı olup olma

dığım anlamak için, mutlaka hepimizin Anayasa profesörü olmasına gerek yok, hepimizin hu
kukçu olmasına gerek yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Doğru. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Demek ki, bu, çok açık ve net bir şekilde yazılmışsa,,yasa 

dışı olan bir uygulamayı yasalaştırmak lazım, bu konudaki yasal düzenlemeleri yapmak lazım. 
Peki, kim yapacak bunu? Sokakta bağıran, yürüyen, kurdele takan vatandaş yapmayacak, bu 
Meclis yapacak. O zaman bu Meclis, böyle lüzumsuz bir gensoruyla burada zaman harcayaca
ğına, gelir oturur, bu konudaki anayasa değişikliğini yapardı, kanunları değiştirirdi. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Birbuçuk senedir neredeydiniz? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu kapatma kararı, siyasî menfaat sağ

lamak veya şahsî çıkarlarına ters düştüğünden dolayı böyle bir karar verildi diye değerlendir-
mek de yanlış.. Eğer öyle idi ise -bugün yayın yapanlar, buradan vericilerle yurt dışına gönde
rip, PTT'nin hatlarını kullanıyorlar, doğrudur bunu daha önce tartıştık- PTT bunları nasıl kul
lanırdı, niçin kullanırdı? Ona karar verenler, onu kullandıranlar da şu anda sizin içinizde mil
letvekili olarak görev yapan arkadaşlarımızdır... Teşvik Uygulamadan, Devlet Planlamadan teşvik 
belgesi veren, Kalkınma Bankasından leasing sistemiyle bu cihazların kiralanmasına, PTT'nin 
link hatlarının kullanılmasına karar veren insanlar da, bu sıralarda milletvekili olarak oturu
yorlar... 

Eğer o siyasî çıkarları zedelemek veya şahsî menfaatleri gözetmek maksadıyla kapatma 
gibi bir şey akla geliyorsa, o zaman, önce, bugün Türkiye'de o yurt dışından uydu aracılığıyla 
Türkiye'ye yayın yapan televizyonların sesinin kesilmesi lazımdı. Demek ki, öyle bir şey yok
tur. Onlar, az da olsa bir siyasî kılıf bulmuşlar, hukukî bir gerekçe bulmuşlar; bu nedenle onlar 
kapatılmadı; ama, onlar hakkında da, yurt dışından yayın yapan bu televizyonlar hakkında 
da, Meclis araştırması önergesi verilmiş, komisyon kurulmuştur. 

Bu konuda çalışmalar devam ediyor ve umuyorum ki, o Meclis araştırması komisyonu 
bu konudaki kararını verecek ve onların da ne kadar yasal olup olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlar, radyo ve televizyon yayıncılığında devlet tekelinde kaldırılmasını her
kesten çok, parti olarak biz istemiştik; parti programımızı bu doğrultuda daha önce değiştir
miştik. Aynı zamanda, 23 Nisan 1992 ]tarihinde, televizyon ve radyo yayınlarında devlet tekeli
nin kaldırılması konusunda kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ge
ne biz vermiştik. 

Bu nedenle, bizim, böyle bir olayda, kesinlikle devlet tekelinden yana olduğumuzu veya 
bunların yayın yapmasına karşı olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ancak, hiçbir zaman, 
hiçbir yerde, kuralsız, kontrolsüz, denetimsiz ve yasa dışı yayın yapılmasına da parti olarak 
Grubumuzun ve de bu Mecliste grubu bulunan diğer siyasî partilerin veya o siyasî partilerin 
milletvekillerinin "evet" diyeceğine inanmıyorum. 

Yasa yapan insanlar olarak, önce, bu yasalara biz uymak zorundayız ve yasaların uygu
lanmasını takip etmek durumundayız. Eğer biz, yasaların bu şekilde uygulanmasına, Anayasanın 
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ihlal edilmesine göz yumarsak, seyirci kalırsak, sokaktaki vatandaştan, yasalara uymasını bek
lememiz mümkün değil. Ne yazık ki, şimdiye kadar, bu konuda, ne Meclis ne yasa yapanlar 
ne de uygulayanlar hassas davrandılar. Yasal olmasa da, o televizyonlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde çekim yaptılar, bu çatı altından haber aldılar, içimizden birçok kişi açık oturumla
ra, özel programlara katıldı!., tik kez Hükümet bu konuda duyarlı olmuş, hiç değilse yasal 
düzenlemelerin yapılmasına kadar kapatalım da, hem kontrol etmiş oluruz hem de yasaların 
çıkarılmasını hızlandırırız diye düşünmüş; ama, bu uygulamadan dolayı da birtakım çevreler 
rahatsız oluyorlar; bu sefer de, "niçin böyle bir uygulama yaptınız?" diye, hakkında gensoru 
veriliyor bu uygulamadan dolayı birçok siyasî laf üretiliyor! ' 

Değerli arkadaşlar, bu konuda daha önce Refah Partisi Grubu adına konuşan bir değerli 
arkadaşımızın söylediği bazı sözler var; bunlardan size bazı pasajlar okumak istiyorum. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı şöyle diyor: "Bu şeytanî güçlerin -yani 
televizyonlara, radyolara diyor- etki vasıtalarından birisi de, kaçak televizyonlar ve radyolar 
olup, bu güçler, bu televizyonlar vasıtasıyla, fertlerin, ar, namus, ırz, iffet ve saffet duyguları
nın yok edilmesine, ailenin ve dolayısıyla milletin zayıf düşmesine sebep olmaktadır..." diyor 
ve şöyle devam ediyor: "Şunu demek istiyorum, olay, yalnız fuhuş, fuhuşa teşvik değil, gelece
ğimizin teminatı olan genç nesillerin ve çocuklarımızın beyinlerinin yıkanıp harap edilmesidir. 

Bütün bunların yanında, zina, fuhuş, içki, kumar, rüşvet, sahtekârlık gibi, ne kadar alçak 
hal ve hareket varsa, bunlara da meşruiyet kazandırılmaya çalışılmaktadır. "Çağdaşlık" adı 
altında, hiçbir çağa sığmayan rezillikler, yolsuzluklar işlenmekte; fedakâr, cefakâr Anadolu hal
kının bütün sıkıntılara rağmen sürdürmeye çalıştığı sıcak aile yuvası kıskanılmakta, bu yuva, 
bu vasıtalar eliyle dinamitlenmekte, öyle ki, bu programlarla ana ile kız, baba ile oğul, kan 
ile kocanın arasına girilmektedir. Ve ne yazık ki Sayın Başbakan, 'Bu, elektronik bir serpinti
dir, bir şey yapamayız' diyerek, büyük bir acizlik örneği göstermektedir" Bunu Sayın Mustafa 
Ünaldı söylüyor... 

ÖMER EKİNCÎ (Ankara) — Hangi televizyon?.. Dediğimizi anlamamışsın sen! 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, o zaman bu şekilde tavır takınan Re

fah Partisi, "bunlara niye bir şey yapılmıyor?" diye eleştiren bir siyasî parti, şimdi de "bu 
yasal olmayan televizyon ve radyoları niçin kapattınız?" diye gensoru önergesi veriyor. 

Gene, "konuşan Türkiye diyordunuz, niçin radyo ve televizyonları susturdunuz?" deniliyor. 
Değerli arkadaşlar, "konuşan Türkiye" deyince ne anlıyoruz? Bu uygulamanın hiçbir si

yasî yanı olmadığını daha önce söylemiştim; ama, "konuşan Türkiye" deyince, herkesin, aklı
nın estiği yerde, yayın şartlarını kendisinin tayin etmesi kaydıyla, kendisinin istediği zamanda, 
mekânda, aklının estiği her şeyi konuşan bir Türkiye'den bahsetmiyoruz herhalde! Bunu siz 
de istemezsiniz... 

Gene, önerge sahibi arkadaşlardan Sayın Kazan önergenin baş kısmında değindiği bu ko
nulara ilaveten, "Gensorunun muhatapları şu 3 soruya cevap vermek zorundadır: 

1. Uluslararası anlaşmalar Türk vatandaşlarına da yabancıya tanıdığı hakkı tanımaz mı? 
Tanımıyorsa, Türk hükümetleri bu anlaşmaları milletin hangi menfaatini gözeterek 
imzalıyor? 

2. Bu ülkenin sade vatandaşı veya kuruluşları yabancılardan daha mı az hakka sahip ki, 
yabancılara bu imtiyaz tanınıyor? 
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3 . ' Uluslararası sözleşmeler, millî iradenin de üstünde olan kaideler ise, hâkimiyetin ka
yıtsız şartsız milletin olduğu prensibini nasıl izah edersiniz? 

Bu sorulara cevap vermek kolay değildir." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu sorulara cevap vermek çok kolaydır, işte, elimizde Avru
pa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi var; kalınca bir dosya... Tabiî, bu sözleşmede birçok şart
lar var; bunun altına Türkiye Cumhuriyeti Devleti imza atmış... Mesela 7 nci madde: "Yayın
cılığın sorumlulukları 

Program hizmetleri, sunuş ve içeriği bakımından tüm unsurları, insan onuruna ve diğer 
insanların temel haklarına saygılı olacaktır" diyor. Bugün Türkiye'de bu şekilde yasadışı ola
rak yayın yapan televizyonlar hangi haklara saygılı olarak yayın yapabiliyorlar? 

Gene 7 nci maddenin (a) bendinde "Edebe aykırı olmayacak ve pornografi içermeyecektir" 
diyor; yani, sizin iddia ettiğiniz konu. Bu sözleşmenin şartları, hükümleri ihlal edilmişse ve 
bunlar da susturulmuşsa, bunu kınayacak, heyecan çıkaracak... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Devam ediyor... O televizyonlar yayınlarına devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — îşte bu yasal düzenlemeler onun için yapılıyor. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Niye onları kapatmıyorsunuz? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — 7 nci maddenin (b) bendinde, "Şiddet eğilimini körükle-

meyecek veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmayacaktır. Çocukların ve gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimlerini zedeleyebilecek türden program hizmetleri, bunların 
seyredebileceği zaman ve saatleri ayarlanackatır. Yayıncı, haberlerin gerekçelerinin, olayların 
makul olarak sınırlanmasını sağlayacak ve görüşlerin serbestçe oluşumunu teşvik edecektir" 
diyor. Bunda cevap hakkı var, bunda tüm toplumun önemli olaylardan haber alma hakkı var, 
kültürel hedefler hakkı var... Mesela reklamlar konusunda da birtakım şartlar getirilmiş; "Bü
tün reklamlar adil ve dürüst olacaktır. Reklamlar, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar ve
recek nitelikte olmayacaktır." diyor. Yine çocuklara yönelik birtakım hükümler var. Belirli ürün
lerin reklamlarının yapılmaması konusunda hükümler var, genel yayın akışı içerisinde reklam 
saatlerinin, sınırlandırılması konusunda ve benzeri hususlarda birçok şartlar getirilmiş. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yayın yapan bu yasa dışı radyo ve televizyonlar, acaba bu 
şartların hangisine uyuyor? Eğer bu sözleşme hükümlerine uymuyorlarsa, o zaman, Meclis, 
elinden geleni, gerekeni yapmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun böyle başıboş olmaması lazım. Radyo ve televizyon 
hizmetlerinin, Hükümet Programında öngörüldüğü biçimde, halkımıza gerçek ve doğru bir 
şekilde yansıtılabilmesi için, Anayasada gerekli değişikliklerin yapılmasının ve yeni radyo ve 
televizyon kanununun çıkarılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu konuda da hazırlanmış bir
takım Önerilerimiz var. Tabiî, diğer siyasî partiler, "yasalar niye çıkmıyor?" diyor; ama onla
rın hiçbir önerileri de yok! Bizim hazırlık olarak bir taslağımız var ve bu komisyona önerdiği
miz bazı düşüncelerimiz var. 

Bir kere, biz parti olarak, yayınların, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi esas ve il
keleriyle, Anayasa ve yasalara uygun olması gerektiğine inanıyoruz. Ulusal ve bölgesel planda 
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yapılacak olan radyo ve televizyon yayınlarına tahsis edilebilecek frekans, güç ve diğer teknik 
özelliklerin, bunları gösteren ulusal teknik plana uygun olması gerektiğine inanıyoruz. Demok
ratik toplumun temel ilkelerinden birisi olan ifâde, haber alma ve haberleşme özgürlüğünün 
korunması gerektiğine inanıyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki sürekli gelişimin gereği, 
ülke sınırlarına bakılmaksızın, bilgi ve fikir alışverişinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 
Kültür, sanat, bilim ve fikirlerin serbestçe oluşumuna, tanıtımına olanak sağlanması gerektiği
ne inanıyoruz. Tüm demokratik gruplar ve siyası partiler arasında çoğulculuğun ve fırsat eşit
liğinin korunması gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce kontrolsüzlüğün ortadan kaldırılmasının ve yasal 
düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu tür kontrolsüzlük, hava ve 
deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilemekte, frekanslar karışmakta ve tam bir karmaşa yaşan
maktadır. Herhalde bu önergeyi veren arkadaşlarımız, böyle bir düzensizliği savunamazlar! 

Bu verici istasyonlar, yasal olmadığı halde, devlet desteği alabilmekte, teşvik edilebilmek
te, PTT hatlarını kullanabilmekte, uydulardan yararlanabilmekte, devlet bankalarından kredi 
alabilmekte, haberleri Türkiye'den alabilmekte ve Türkiye insanına hitap etmekte ve ancak, 
yasal olmadıkları için, vergi vermedikleri gibi -Katma Değer hariç tabiî- bunlara reklam veren 
firmaların da vergi kaçırmalarına sebep olmaktadırlar. Herhalde böyle bir düzensizliği savun
mak mümkün olamaz. 

Şimdi, bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var... Bu Anayasa değişikliği konusunda dün ge
rekli çalışmalar tamamlandı ve zannediyorum yakında radyo ve televizyon yasası Meclise gele
cek. Bu nedenle, bunların yasal hale gelmesi konusunda tüm partilerin desteğini ve yardımını 
beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Bu gensoruya konu olan radyoların kapatılması olayının hiçbir siyasî yanı bulunmamak
tadır, sadece hukuk uygulanmıştır, bu konuda da hiçbir kuşkumuz yoktur; ama, bu konuyla 
ilgili verilmiş olan gensorunun siyasî yanı vardır. Gensoru bir çeşit denetim yöntemidir. Muha
lefet, her zamanki gibi, bir salı gününü doldurmak amacına yönelik olarak gensoru vermiştir; 
gensoru vermeyi gerektirecek, bir bakanı düşürmeyi gerekli kılacak herhangi bir şeyin olmadı
ğına inanıyoruz. Tam tersine, hukuksuzluğu, ciddiyetsizliği, kontrolsüzlüğü ortadan kaldırdığı 
için Bakanı tebrik etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle, grup olarak bu gensoruya ret oyu vereceğimizi ifade ederek, Yüce Meçli
si saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Refah Partisi grubu adına Sayın Melih Gökçek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
önce, Sayın Kul'u tenkit ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dediler ki, "vaktimizi boşa iş
gal ediyorlar" ve "o kadar önemsiz bir konu kî, böyle önemsiz konu için bu işler yapılır mı?" 

Bütün Türkiye çalkalanıyor, gazeteler manşet atıyor, millet arabalarına kurdeleler asıyor, 
yürüyor; ama bunlar, Sayın Kul için hiç önemli değil, olağan bir hadise! 

Bir kere, her şeyden önce, bu kadar önemli bir hadisede gensoru verilmezse, başka bir ko
nuda gensoru verilmemesi lazım. Tam ters bir mantık; bir kere bunu özellikle ifaâfc etmek isti
yorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Yasayı uyguluyor diye bizim gensoru verdiğimiz ifade ediliyor. Belli ki, bu mesele de, en 
ufak şekilde anlaşılmamış. Biz gensoruyu niçin verdik?..1 Hükümetin çifte standardından, key
fî uygulamasından dolayı verdik. Hatta, böyle zannediyorum, Sayın Gürkan bile bu konuda 
çifte uygulama olduğunu kabul eden bir kişi. O bakımdan da Sayın Gürkan'a teşekkürlerimi 
sunuyorum. Yani, sizin, İktidarın bir kanadı olarak, bizi bir noktada tasvip ettiğiniz de orta
dayken, kalkıp da "bu gensoruyu niye böyle verdiniz? Yasa uygulanmıyor diye gensoru mu 
verilir?" demeniz son derece yanlış olsa gerek, • _ * 

Yine Sayın Kul -uluslararası sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için bunları kapatmak 
lazımdı" dedi. Hiçbir uluslararası sözleşmede böyle bir şey yok. Bu, sadece ve sadece sizin 
şahsî kanaatiniz. 

Yasal olmayan yayınlar, dikkat ederseniz hâlâ devam ediyor. Sayın Kul özellikle "ahlak
sızlığı niye örilemiyorsunuz diye Refah Partisi devamlı olarak bizi suçluyor; bugün de bu tele
vizyonların kapatılmasına karşı çıkıyorsunuz" dedi. Hâlâ, bunlar yayına devam ediyor. Siz bu 
yayınları engellemediniz ki. Siz, tam aksine, şimdi örnekleriyle vereceğim çifte standart uygu
lamalarıyla, belli birtakım televizyonlara, Özel pazarlıklar neticesinde özel hak ve imtiyazlar 
temin ettiniz ve bu noktada kendi içinizde tamamıyla çelişki içindesiniz. 

Bakınız, bu televizyonların kapanmasının altında yatan esas niyeti, açık ve net olarak, ben 
değil, Doğru Yol Partisinin içinden seçilmiş ve şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanı olan Sayın Hüsamettin Cindoruk, gazeteye vermiş olduğu beyanatında söyledi. Ben 
bunu yorumsuz olarak, aynen okuyorum : 

" 'Konuşan Türkiye ve başımızdan göğe kadar özgürsünüz' sözlerini Demirel'e hatırlatan 
Cindoruk 'bütün mikrofonların susturulduğu bir ülkede bir mikrofon bulduğum için kutlu 
ve mutluyum' " diyor ve şöyle devam ediyor Sayın Cindoruk: "özel radyolar Türkiye için bir 
renkti. Devlet bunları susturmak yerine bir düzenleme yapabilirdi. Bir ülkede demokrasi olup 
olmadığını anlamak için televizyona bakın." Bakınız ne diyor Sayın Cindoruk: "Bir ülkede 
demokrasi olup olmadığını anlamak için televizyona bakın." Devam ediyor: "Bir ülkede Sad-
dam, Hafız Esat, Yeltsin saatlerce konuşuyor mu? Türkiye'de bakın televizyona, 10 dakika, 
15 dakika kimler konuşuyor? İşte, radyo televizyon yasasının çıkmamasının nedeni bu" diyor. 
Doğru; Sayın Cindoruk'a da teşekkür ediyoruz bu konuda. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Neden bugün bu önlemler alındı? Bu ön
lemlerin alınmasının bir sebebi var: Bugüne kadar mevcut olan beş altı tane televizyondan İk
tidar rahatsız değildi. Onların zaman zaman ipini çekiyor. Ben bir örnek vereyim: Bir özel tele
vizyon, bir sayın bakan hakkında benimle röportaj yapmak istedi. Birtakım belgeler sundum, 
röportajını yaptı, televizyonda yayınlanmak üzere aldı; üç gün, beş gün bekledik çıkmadı. Üç 
beş gün sonra, "efendim, İktidarla aramız düzeldi, şimdilik bunu yayımlamıyoruz" dedi. Şe
refimle söylüyorum bunu. Niye?., demek ki, birtakım pazarlıklar yapılınca susturuyorsunuz; 
ama, Anadolu'nun dört bir tarafında, küçük radyo ve televizyonlar bir anda çoğaldı. Küçük 
radyo ve televizyonları susturaınadmız, gücünüz yetmedi; birine yetse birine yetmiyor, ötekine 
yetse ötekine yetmiyor ve küçük radyo ve televizyonlar sizi orada perişan etti, tıpkı, açık otu
rumda anlattığım, Sinop'ta Sayın Bakanı bir ufacık Sinop televizyonunun perişan ettiği gibi. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) İşte, onu bildikleri için, şimdi çifte standart uygulamasına 
başladılar. Türkiye'de çifte standart uygulaması var. Bu konuda, Hükümet -üzülerek ifade 
ediyorum- dürüst hareket etmiyor. 
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Bakınız, Sayın Süleyman Demirel, 2 Şubat 1993 tarihinde, Hürriyet Gazetesinde, "Türki
ye Cumhuriyetinin Anayasasını yurt içi - yurt dışı diye ayırıp ona göre muameleye tabi tutmak 
olmaz" diyor. Doğru söylüyor Sayın Süleyman Demirel, haklı söylüyor Sayın Süleyman De
mirel. Peki, Sayın DemirePin Bakanı Sayın Topçu, 15.3.1993 tarihinde yayımladığı genelgede 
ne diyor? O da aynısını söylüyor. Ne diyor bakınız: "Kanunlara aykırı olarak, izinsiz ve ruh
satsız kurulan ve kullanılan bütün radyo ve televizyon vericilerinin faaliyetlerinin tatil edilmesi 
yasa gereğidir." Yasa gereği, hepsinin yasaklanması gerekiyor. Yasakladınız mı Sayın Bakan?.. 
Hâlâ bir kısmı devam ediyor; yasaklayamazsınız, gücünüz yetmez, takatiniz yetmez; çıkıp bu
na cevap da veremezsiniz. Gücünüz yetiyorsa yapın... Biz "onları kapatın" demiyoruz, hepsi
ni açın. 

Alt komisyon üyesiyim; alt komisyonda söylediğim şu: Arkadaşlar, bu yasa çıksa dahi, 
en az altı ay, sekiz ay sonra üst kurul, ancak birtakım frekansları birtakım yerlere tahsis edebi
lir. Bırakınız her türlü radyo ve televizyon o tarihe kadar yayınını yapsın; üst kurul, "şu tarih
ten itibaren bunları kesiyorum" desin. Arkadaşlar, özellikle İktidar kanadı karşı çıktı, "olur 
mu efendim, bu kargaşalık devam eder mi?" dedi. Peki, bu kargaşalık üç beş tane büyük tele
vizyon adına devam ediyor da, o küçük televizyonlar adına niye devam etmiyor? Bu çifte stan
dart niye? 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Nefesleri kesiliyor, nefesleri. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Evet, nefesleri kesiliyor, doğru söylüyorsunuz... 
Şimdi balanız, Sayın Bakan böyle söylerken, Sayın Bakanın bu sözleri valileri gidince, de

ğişiveriyor, hemen değişiveriyor. Bu da, Sayın Bakanın ifadeleri üzerine, valilerin yapmış oldu
ğu uygulamayla ilgili olan bir yazı; Bursa Valiliği tarafından yayınlanmış bir yazı. Talimat ay
nen şöyle: "Bu sebeple, 2813 sayılı Telsiz Kanununa aykırı olarak izinsiz ve ruhsatsız olarak 
kurulan ve kullanılan televizyonlardan yurt içinden yayın yapanların faaliyetlerinin yirmidört 
saat içinde tatil edilmesinin ilgililere tebliği..." 

Yurt içinden yayın yapanlara tebliğ ediliyor. Sayın Bakan demin ne diyordu? "Hepsi orta
dan kalkacak" diyordu... 

Kendi kararını kendisi değiştiriyor ki -Sayın Bakanın ayrıca gazeteye vermiş olduğu bir 
beyanatı var- 3 Nisan 1993 tarihli Cumhuriyeti Gazetesinde, "Yurt dışından yayın yapıyorlar* 
Sınır ötesi Yayınlar Sözleşmesine göre ben onları engelleyemem" diyor! Bakın, Sayın Bakan 
üç gün evvel bunu bilmiyor muydu?! Eğer, üç gün evvel bilmeden bu beyanatı verdiyse, o ma
kamda oturması son derece yanlış, böyle ters ifadeler vermesi yanlış, kendi kendini yalanlıyor, 
kendi kendini tekzip ediyor Sayın Bakan; bir öyle beyanat veriyor, bir böyle beyanat veriyor; 
yarın da nasıl vereceği meçhul! Biraz sonra kürsüye çıkıp, bakalım yarın için neler diyecek? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Duruma göre işler değişiyor! 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Bakan, televizyonda yaptığımız açık oturumda, 

"Efendim, biz daha önce de valileri uyardık, bazı valiler medyayla karşı karşıya gelmek 
istemiyor" dediler. İstediği zaman, bakın, Bursa Valisine sözünü geçiriyor; ama, istemediği 
zaman da, geçiremediği bahanesine sığınıyor! İşte Türkiye'nin hali!.. 

Bakınız, bu çifte standartların, çifte uygulamaların hepsi belgeye dayanıyor... Size bir başka 
örnek vereceğim: Kanlıca ve Kmalıada'da bulunan tek bir anten üzerinden, İstanbul'da Sayın 
Sözen'e ait olan BRT'ye ve Interstar'a ait vericiler birlikte hizmet veriyorlar. Şimdi vilayetten 
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emir geliyor, "gidin BRT'yi kesin." Niye?.. O yurt içinden yayın yapıyor... Gidiyorlar bir de 
bakıyorlar ki, aynı antenin üzerinden çıkıyor, aynı vericiler var; kesmeleri mümkün değil, ci
hazın ortadan kaldırılması mümkün değil. Çözüm arıyorlar, yukarıya çıkan iki ayrı antene iki 
tane kablo çıkıyor, kablolardan BRT'ye ait olanını kesiyorlar, Interstar'a ait olanı yayın hayatı
na hâlâ devam ediyor! 

Eğer, yasal değilse, ikisi de yasal değil; yasalsa, ikisi de yasal; verin ikisine de müsaade, 
yayınına devam etsin; 

Bakınız, o kadar enteresandır ki, Telsiz Genel Müdürlüğü bu konuda özellikle, Sayın Ba
kanı yalanlıyor. Telsiz Genel Müdürlüğü ne diyor? Bu da, Telsiz Genel Müdürlüğünün, İstan
bul Valiliğine göndermiş olduğu yazı, aynen okuyorum:' Ancak, bu yayının çanak antenle alın
dıktan sonra, bir verici kullanılarak yeniden havaya yayınlanmasıyla, aynı yayının -şemada gö
rüldüğü gibi- doğrudan stüdyodan yapılması arasında, havaya yapılan elektromanyetik yayın 
yönünden teknik olarak hiçbir fark yoktur. Çanak antene bağlanan vericiye, aktarıcı veya yan
sıtıcı gibi, mevzuatımız içinde kapsanmamış isimler vermek, bunların mahiyetini değiştirme
yeceği gibi, havaya yapılan elektromanyetik yayınların varlığını da ortadan kaldırmaz." 

Yani, şu yazıyı yazan Telsiz Genel Müdürlüğü diyor ki: "Sayın Bakan kamuoyunu yanıltı
yor, Sayın Bakan kamuoyuna yanlış bilgi veriyor, İcamuoyunu aldatıyor." Bunu, bizzat Telsiz 
Genel Müdürlüğünün genelgesi söylüyor. Bakalım Sayın Bakan buna ne cevap verecekler (RP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanın böyle çifte standartları bitmek tükenmek bilmiyor. "Türkiye'de mevcut olan 
kanunlara göre her isteyenin verici kurması yasak" diyen Sayın Bakan, Gökberk Ergenekon'-
un, Anadolu Ajansına teknik altyapının sağlanması için PTT Genel Müdürlüğünden yardım 
isteyen yazısı üzerine, bizzat Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel Dinçer, PTT İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne bir yazı yazıyor ve "bu arkadaşlara yardımcı olun" diyor; Anadolu Ajansına 
3 tane direk dikiliyor.. Halbuki sadece TRT'ye ait olan bir hak bu; ama, ne oluyor burada? 
Burada, devlet, istediği başka bir kuruluşa, devlet kuruluşu olduğu gerekçesiyle bu izni veri
yor. Yani, istedikleri yerde, kanunu istedikleri gibi keyfi olarak uyguluyorlar, başka türlü uygu
lamaları mümkün değil. , 

Gene devam ediyoruz; istanbul'da Süper FM, Metro FM, Interstar ve Teleon ile birlikte 
aynı kanaldan yukarıya çıkıyor, aynı kanaldan aşağıya iniyor; yani ikisinin de iniş ve çıkış tarzı 
aynı, arada hiçbir farkları yoktur. Bunların yayınları aynı uydudan iniyor. Enteresan olanı şu: 
Süper FM ile Metro FM'in yayınlarınrkesiyorlar. Niye?., "onlar radyo yayını" diye! 

Onlar da uzaydan yayın yapıyorlar... Uzaydan yayın yaptıklarına göre, kesilmemesi lazım. 
Yo!.. Uzaydan yayın yapsa bile, Sayın Topçu öyle istiyor! "Radyo uzaydan yayın yaparsa kese
rim, televizyon uzaydan yayın yaparsa kesmem" oluyor ki, bu tamamen keyfî bir uygulamadır. 
Bunu hangi mantıkla izah edecek?.. Lütfetsin, bunun da cevabını versinler... Hangi mantıkla?.. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Demirel mantığı ile!.. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Baba mantığı!.. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bakınız, İstanbul'da yayın yapan, Enerji FM, Metro 

FM, Süper FM, Number One. FM isimli 4 tane radyo istasyonu var. Telsiz Genel Müdürlüğü
nün girişimi üzerine, bu radyoların kapatılması için savcılıkça Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi
ne dava açılıyor; Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi de beraat kararı veriyor. Kararların hepsi 
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buradadır. Beraat kararı verildikten sonra, Telsiz Genel Müdürlüğü, inadına devam ediyor, sav
cılık kanalıyla bu sefer İstanbul Beşinci Asliye Ceza Mahkemesine müracaat ediyor; Beşinci 
Asliye Ceza Mahkemesi de beraat kararı veriyor. Bunun üzerine inat devam ediyor, Sayın Ada
let Bakanını devreye sokuyorlar ve yazılı emir yoluyla Yargıtaya başvuruluyor. Radyolar bura
da da beraat ediyorlar ve bu sefer Sayın Bakan bakıyor ki, mahkemelere gücü yetmiyor, bu 
sefer direkt bir genelge yayınlıyor, "toplayın bunların hepsini, gidip yayınlarını kesin" diyor 
ve gidip kesiveriyorlar! Yani, Türkiye'de yargı falan hak getire; yani yargı karan filan Sayın 
Bakanın huzurunda hiç önemli değil; Sayın Bakan yargının da üstünde!.. 

İLHAN KAYA (tzmir) — O da bir şey mi yani(!).. 
-t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bilemem artık!.. 
Şimdi bakınız, alt komisyon üyesiyim ve şu anda alt komisyonda konuyla ilgili birtakım 

hususları görüşüyoruz: Şu anda çıkacak olan yasa -üzülerek ifade ediyorum-, Türkiye'de mev
cut olan küçük radyo ve televizyonlara son derece cüzi imkân verecektir. Anadolu'da mevcut 
olan radyo ve televizyonlar ortadan kalkacaktır. Neden? Çünkü, Anadolu'daki radyo ve tele
vizyon istasyonlarına, İktidar sahip olamıyor; bunlara istediği gibi söylediklerini ifade ettire-
miyor ve devamlı tenkit alıyor. Bunlardan son derece rahatsızdır. O "kargaşa" lafı bile son 
derece izafi laftır. Sayın Bakan, açık oturumda dediler ki, "Efendim, yapılan yayınlar sonucu 
frekans kargaşasıyla, uçaklar uçarken aşağıyla konuşmaları etkileniyor." 

Aslında, dese ki, "arkadaş şu frekanslardan yayın yapmayacaksın" kimse yapmaz. Kaldı 
ki, uçakların kullanmış oldukları frekansların, radyo ve televizyon frekanslarıyla en ufak bir 
şekilde alakaları yoktur. Bu, işin bahanesinden başka hiçbir şey değildir. 

Burada, direkt olarak bir çifte standart söz konusudur. Şimdi Sayın Bakan bu çifte stan
dardı bugün uyguluyor. Yeni bir iktidar değişikliğinde, "Sayın Bakan bu çifte standardı niye 
uyguladın, bir kısmını yasaklarken, bir kısmına niye müsaade ettin?" diye sormayacaklar mı? 
Kesinlikle soracaklardır. Böyle çifte standart olmaz. Hangi kanuna istinaden, hangi uluslara
rası sözleşmeye dayanarak, dışarıdan, uzaydan yapılan yayınlar engellenmiyor, aksi olanlar en
gelleniyor? Kalksın, burada bunu izah etsinler. Sayın Bakan, şöyle bir şey de diyebilir; "efen
dim, kanunen bunları engellemeyebiliriz." O da son derece yanlış; cevabını şimdiden veriyo
rum: Avrupa Topluluğu Yüksek Mahkemesinin vermiş olduğu karar vardır. Hollanda'da aynı 
hadise oluyor; Hollanda'ya yönelik dışarıdan yayın yapan bir televizyon istasyonu hakkında, 
mahkeme, "tamamen Hollanda haklı" diyerek karar veriyor ve o yayını kestiriyor. Yani, bu 
bahaneyi de ileri sürmesi kesinkes mümkün değil. 

Meseleyi toparlarsak: Bu işin altında yatan, Türkiye'de muhalefetin sesini kısmak, muha
lefetin sesini duyurmamaktır. Sayın Başbakan bizzat, bu kürsüden, 28.11.1991 tarihinde, Mec
listeki Hükümet Programı müzakerelerinde aynen şu ifadeleri kullandılar: "Bu Meclis halka 
açılmalıdır. Bizim dört duvar arasındaki konuşmalarımız burada kalıyor, zabıtlarda kalıyor. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Önün için, birinci teklif olarak şunu getiriyorum: Her ay 
Mecliste bulunan ve bulunmayan, Mecliste temsil edilen partilerin liderleri ve Hükümet, tele
vizyonda 2-2,5 saat tartışma yapmalıdırlar. (Alkışlar)" 

O gün, bugün, aşağı yukarı on aydan beri, sayın liderlerin tartışmasını televizyondan izle-
yemiyoruz. Neden izleyemiyoruz, bilemiyorum! Neden izlenmediği konusunda Sayın Topçu, 
lütfeder, çıkar, şu kürsüde bize tatmin edici bilgi verirse minnetar oluruz; onu da ayrıca ifade 
etmek istiyorum. 
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Şimdi, Sayın Bakana direkt olarak bazı sualler iletmek istiyorum. Bu konuyla i|gili olan 
suallerdir. 

1. Uydudan yayın yapan kuruluşlar, yeniden yayın esnasında, devlete ait frekansları kul
lanmak için izin ve ruhsat aldılar mı? Bunu buradan açıklasınlar. 

2. Şu anda uydu anlaşması yapan yeni bir kuruluşa, yerdeki vericileri için -yeniden ya
yın için yani- frekans verilebilir mi? Böyle bir kuruluş, boş bir frekanstan yayına geçirilirse, 
müdahale edilecek mi, edilmeyecek mi? Sayın Bakan, "edilmeyecek" diyorsa, şu andan itiba
ren birçok yayın kuruluşu, rahatlıkla yurt dışından birer tane uydu kiralar, direkt olarak üst 
kurul göreve geçene kadar, şakır şakır yayınlarını yapar. Sayın Bakan, buna müsaade edecek 
mi, etmeyecek mi? Bununda cevabını almak istiyoruz; bakalım burada nasıl bir standart uygu
lanacak? Cevabını alalım ki, yarın hiç olmazsa bir sefer daha yüzlerine vurma imkânı olsun. 

3. Uygulamadan doğan haksız rekabet ortamında mağdur olan kuruluşların ve heba olan 
millî servetin zararını kim önleyecek? 

Tam 500 gün ses etmediniz. Bu mîllet, baktı ki 500 gündür Hükümet ses çıkartmıyor, Hü
kümet zımnen bir ruhsat verdi diye, bir radyo veya televizyon yayınına başladı. Bu yayın neti
cesinde de, milyarlarca, trilyonlarca liralık yatırımlar yapıldı; şimdi bu yatırımları bir kalemde 
siliyorsunuz; peki, bu insanların zararını kim önleyecek? Daha önce niye önlemediniz? 500 
günden beri bu Hükümetin aklı nerede? Bunu, Sayın Bakanın, açık ve nçt olarak cevaplaması
nı istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

4. Telsiz Genel Müdürlüğü, "çanak antenle alındıktan sonra, tekrar yayınlanan yayınlar 
ile doğrudan stüdyolardan yapılan yayınlar arasında hiçbir fark yoktur" dediği halde, uygula
ma neden farklı yapılıyor? Sayın Bakan, kendi sözlerindeki tezatı -demin de izah ettik- açıkla
sın; lütfetsin, çıksın, "efendim, ben dün şöyle dedim; ama, bugün şu gerekçeler olduğundan 
dolayı, şöyle bir uygulama yaptım, size bunu izah ediyorum"'desin, tzah edemezse, bu işin, 
doğrudan doğruya keyfî bir tutum olduğu bir sefer daha ortaya çıkmış olacak. 

5. Frekans düzenlemesi, uydudan yayın yapanlar bu frekansları fiilen işgal ederlerken, 
nasıl yapılacaktır? 

Şimdi, "efendim, biz frekans düzenlemesini yapmak için susturduk" diyorlar. Kimi sus
turdunuz? "Küçük radyo ve televizyonları susturduk." iyi, güzel ettiniz; ama, şu anda uydu
dan yapılan yayınlar antenlerle aynen alınıyor, yurt içine intikal ettiriliyor, yurt içinden de ge
ne vericiler vasıtasıyla veriliyor. Yani, yerel televizyonların işlemiş olduğu suçu, bunlar aynen 
işlemeye devam ediyorlar. Şimdi, frekans düzenlemesi, uydudan yayın yapanlar, bu frekansları 
fiilen işgal ederlerken nasıl yapılacak? Eğer bir kargaşa varsa, gene yapılması mümkün olma
yacak. Bunun da bize bir mantıkî cevabını Sayın Bakan, lütfetsinler, versinler. 

Bakınız, esas önlenmesi ve esas ortadan kaldırılması gereken husus, doğrudan doğruya 
televizyonlardaki yapılan ahlaksız yayınlardır... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, 2 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Teşekkür ederim, bitiriyorum Sayın Başkan. 
Ahlaksız yayınları önlemeye, bu Hükümetin gücü 500 gün boyunca yetmemiştir. Biz, ge

çen gün açık oturumda dile getirdikten sonra, kırmızı noktalı dizilere, ancak o andan itibaren 
önlem alınmıştır; bugüne kadar neden alınmamıştır? Yani, illa biz televizyondan söyleyeceğiz de, 
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ondan sonra mı bu kırmızı noktalılar ortadan kalkacak? İktidarın gücü küçük televizyonları 
susturmaya yetiyor da, kırmızı noktalıları susturmaya neden yetmiyor? Bunu da özellikle so
ruyorum. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Seyredecek; hoşuna gidiyordur! 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Şimdi, son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum: 

İktidar, çifte standardı bırakmalı. Doğrudan doğruya yasa gelmiştir, görüşülecektir Mecliste; 
Mecliste görüşülecek ve çıkacaktır. Bu çıkana kadar, Türkiye'de ya bütün radyoların, televiz
yonların tamamı susturulmak ya da bunların arasında ayırım yapılmadığı, açıkça ortaya kon
malıdır. Biz, şu anda yayını devam eden televizyonların kapanması gibi bir talepte bulunmuyo
ruz, yanlış anlaşılmasın. Biz, çifte standardın uygulanmamasını istiyoruz, Yıni, gücünüzün yet
mediği, gücünüzün yetmediği için de sesini kısamadıgınız televizyonları, diğer televizyonlarla 
eş hakka sahip tutun diyoruz; bizim isteğimiz bu. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökçek. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) , 

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

Değerli milletvekilleri, radyo ve televizyon istasyonlarını kapatma, yayınlarını durdurma 
eylemini, eğer, Hükümet, iktidarının 5 inci gününde yapsaydı, hiç kuşku yok ki, söyleyebilece
ğimiz hiçbir şey olmazdı; ama, bunu 500 üncü gününde yapıyor. Bunu kabul etmek, bunu içe 
sindirmek çok kolay değil. "Kolay değil" demem, keyfimden değil veya "bunu kabul 
edemiyoruz" diyenler bunu keyiflerinden söylemiyorlar. Çünkü, 500 günde, bu Hükümet, hu
kuk dışı bir tasarrufta, çifte standartlı bir idarî işlemde bulunmuştur. Bu konuda, Anayasaya, 
yasalara -örneğin, Telsiz Yasasına- sığınmak, artık 500 üncü güne varıldığında oluşan hukukî 
yapıda olanaksızdır, imkânsızdır. 

Bakın, Hükümet olduklarının 5 inci gününde, hatta belki de 50 nci gününde, yayında olan 
bir tek Magic Box vardı. Bu Mecliste de Magic Box hakkında, gene, iktidar partilerinin oyla
rıyla, "yasalar ihlal edildi mi, edilmedi mi; ne tür özel ayrıcalıklar sağlandı?" diye bir Meclis 
araştırması açılması girişiminde bulunulmuş ve biraz gecikmeyle de olsa, bu Meclis araştırma
sının gerekliliğine hükmedilmişti. Evet, o sıralar bir tek Magic Box vardı. ANAP'ın, eski iktU 
darın Cumhurbaşkanının oğluna bir lütfü vardı, tek bir örnek vardı; ama, 500 üncü günde, 
bugün, Hükümet, bu hukuk dışı, çifte standartlı idarî işlemde bulunurken, ortada, televizyon
da -rivayet muhtelif- belki de yüze yakın, radyoda ise bine yakın örnek benzeri kuruluş vardır. 
Eğer bunlar açılabildiyse, e&er bunların açılmasına, yayın yapmasına bu Hükümet biraz da 
olsa, kısmen de olsa göz yumduysa, artık ortada bir lütuftan söz etmenin imkânı yoktur; bir 
hak vardır ve bir hak oluşmuştur. Bu, fiilî durumdan da öteyedir. Kendine özgü bir hukuk 
doğmuştur. Bu hukukun adına, isterseniz, Anayasanın yalnızca bir defa değil; ama, bu Hükü
metin, DYP-SHP koalisyonunun elinde, bin defa, göz göre göre delinmesinin yarattığı hukuk 
dahi diyebilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten de, artık, olayı, radyo ve televizyon yayını yapanların ya 
da yapmaya niyetlenenlerin, Anayasa, yasa dışılıkları dolayısıyla, dilenirse kapatılabilecekleri 
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- biçiminde değerlendirenleyiz. Olay bunu aşmıştır. Hükümet, gerçekten 29 Eylül 1992 günü, 
Cumhuriyet Halk Patisi Grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grup adına yaptığı
mız ilk konuşmada da belirttiğimiz gibi, tam bir yayın anarşisinin tahrikçisi, teşvikçisi ve des
tekçisi olmuştur; bu Hükümet, bizzat bu anarşiye taraf olmuştur. Taraf olması, Hükümetin 
ve Hükümeti yönetenlerin mantığında vardır.. 

Bakın, 15 Mayıs 1990 tarihli, 1990 yılından bir gazete kupürü... Sayın Başbakan, o günün 
küçük muhalefet partisinin lideri olarak, Grup Genel Kurulunda ne diyor: "TRT Libya TV'si-
ne benzemiştir. Bu radyo ve TV ile, ancak korsan radyo ve TV ile baş edilebilir. Bir süredir 
bunu ciddî etüt ettirmekle meşgulüz. Libya Cemahiriye TV'sinde bir kişi görünür, başka kim
se görünmez. Bizde, Çankaya ile açılıp, vakıf ile kapanıyor televizyon. Bir halkın gururu ile 
bu kadar oynanmaz. Bu radyo ve TV ile, ancak korsan radyo ve TV aracılığıyla baş ediliyor. 
Ya da bu Magic Box tutarsa, bir uydu da biz bulup -DYP olarak diyor- bir program basmak
tan başka çare yoktur. Bir süredir bunu ciddî etüt ettirmekle meşgulüz. Silaha karşı silah; baş
ka çare yok." 

Sayın Başbakan bunu diyor; esprisi bu. Herhalde iktidara geldiklerinde de, radyo olarak, 
sayısı bine; televizyon olarak, sayısı yüze yaklaşan istasyonlar, belki bu ciddî etüdün eseri ola
rak kurulmuşlardır! 

Ama bir şeyi söylemekte yarar var: Dün, gerçekten, devletin TRT'si, ANAP döneminde, 
Libya Cemahiriyesinin TV'sine benzetilebilir. Ama bir parantez açalım; eğer, o günkü televiz
yon, Libya Cemahiriyesinin televizyonuysa, bugünkünün ondan bir farkı varsa, olsa olsa bu 
fark, Saddam'ın televizyonuna çevrilmiş olmasıdır; başka hiçbir farktan söz edilemez. 

Şimdi, hükümet olurken, genel olarak mantık bu... Korsan televizyon anlayışıyla, yasayı 
delme anlayışıyla -değiştirme - düzenleme değil- değiştirme anlayışıyla yüklenen bir hükümet, 
programında, vaatlerinde -seçim öncesi ve seçim sonrası- hükümet olduğunda, hep bu özel te-

' levizyonları, "yapacağız, işleyeceğiz, bunları yasal konuma getireceğiz, kapatmayacağız" gü
vencelerini de en yetkili ağızlardan vermiştir. ' 

Değerli milletvekilleri, "yasa, anayasa değişecek" denirken, sadece denirken ve böylece 
SOOıgüne gelinirken -şunu da söyleyeyim- Hükümet, bu Meclise bir yasa tasarısı sevk etmiş1 

de, muhalefet tarafından olay engellenmiş değildir. Muhalefetin bastırmasıyla, muhalefetin is
temesiyle bir partilerarası komisyon kurulup, anayasa değişikliği ve yasa değişikliği konusun
daki çalışmalarını, Hükümetin olabildiğince ilgisizliğine rağmen, destek vermemesine rağmen, 
ancak bugünlerde bitirebilmiştir. Böyle bir şey yok; ama, tümüyle, sadece "yapacağım, kapa
mayacağım, yasal duruma getireceğim, bir ay, iki ay" derken onaltı ayı geçiren bu Hükümet, 
bakın, bu onaltı ay zarfında, işte, devletin şu belgeleriyle.radyo ve televizyon yayını yapmak 
üzere, şirketlerin kuruluşuna izin vermiştir. Bu izni devlet vermiştir, devletin kuruluşları ver
miştir. Burada, kurulan bu şirketlerin, radyo ve televizyon yayın yapacakları yazılıdır. Onu onay
layıp, Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlatan da, bu Hükümetin iradesidir. Bunu koyalım... 

Sayın SHP sözcüsü dedi ki : "Teşvik alıyorlar, kredi alıyorlar..." 
Evet, Devlet Planlama Teşkilatından teşvikler hangi dönemde alınmıştır? Burada, ANAP 

dönemindeki örneğin hesabını soruyoruz; Mecliste tartışıyoruz veya soruşturma, araştırma ko
nusu yapıyoruz; bir örneğin, Magic Box örneğinin... Peki, bugünkü yüzlerce örneğin hesabını 
kim verecek? Eğer, bir Hükümet, Sanayi Bakanlığıyla şu belgeleri veriyorsa; yönetimindeki 
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Devlet Planlama Teşkilatından teşvik veriyorsa; devlet bankalarından, o teşvike dayanarak yüz-
lercesine kredi veriyorsa; bu kuruluşların enerjisini, bu Hükümetin bir kuruluşu olan Türkiye 
Elektrik Kurumu eliyle sağlıyorsa; bazı kuruluşlara, bu Hükümetin bir kuruluşu olan PTT, 
kendi bölge binalarında faaliyet olanağı yaratan sözleşmeleri bakanlıktan gelen emirlerle im
zalıyor ise; siz, hangi hukuktan hangi hukuksuzluktan bahsedebilirsiniz?! 

Bu kuruluşların, "kapattık, müsadere ettik" dediğiniz kuruluşların her birinin müsebbi
bisiniz; göz yumarak değli, belge vererek, teşvik vererek Devlet bankasından kredi vererek, PTT 
binalarında yer vererek, enerji vererek müsebbibisiniz. O kadar ki, bakın, Anayasanın 133 ün
cü maddesine göre bir durumu tartışıyoruz; Anayasanın 133 üncü maddesi, devletin bir kuru
luşunu daha TRT'nin yanı sıra tarif ediyor, Anadolu Ajansını tarif ediyor. Anadolu Ajansına 
-biraz önce burada belgesi açıklanan- radyo kurması için hareket emrini ben mi verdim, muha
lefet mi verdi?! Bu Hükümetin bakam verdi, radyo kurmak için, 5-6 milyar liralık yatırımı yapma 
yetkisini, iradesini... Olay, bütçe meselesi 5-6 milyar liraya çıkınca da, herhalde tek başına ilgi
li bakanın değil, bütün Hükümetin sorumluluğundan da bahsetmek durumundayız. 

Aynı vericide, birlikte yayın yapan; ama, bu genelgeyle engellenen BRT'nin açılışım, de
ğerli milletvekilleri, biz mi yaptık; yoksa, bu Hükümetin en yetkili kişileri mi yaptı açılışı?! 
Ortada, siz, hukuksuzluğu, son derece sağlam bir hukukî dayanağa çevirdiniz, l&rgı organla
rı, Bursa'da, Sinop'ta, Uşak'ta, Kayseri'de, İstanbul'da, bunun için, bu istasyonların bazıları
na -o da hangi gerekçeyse... Hepsine açmadınız dava, Telsiz Genel Müdürlüğü emriyle, seçil
miş bazılarına açtınız- dava açtınız; ama, açtığınız her dava reddedildi. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 86 ncı maddesine göre talep edilen müsadere ve zapt taleplerinin hepsi red
dedildi, yargının kararlarındaki şu gerekçelerle: "Bunlar, Telsiz Yasasında belirtilen telsiz veri
cilerinden değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 86 ncı maddesinde tarif edilen zapt 
ye müsadereye tabi eşyadan değildir." Tekil yargı kararları da değil; balan, İstanbul'da, Üçün
cü Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği karara -6 radyoyla ilgili- asliye ceza mahkemesi nezdinde 
itiraz edildi; zapt ve müsadere talebi, orada da reddedildi. Karar kesinleşti; bununla da yetinil-
medi; Hükümet, Adalet Bakanlığını devreye sokup, yazılı emir yoluyla bozdurmaya kalktı; \kr-
gıtay Yedinci Dairesi de, "özel radyo vericileri, müsadereye tabi eşyadan değildir" dedi. Yargı 
içtihadı var. Yani, şu an zapt ve müsadere eyleminiz, hukuksuz bir yapıyı değil, arkasında hu
kuk dayanağı, Yargıtay içtihadı olan kararları yok ediyor! Bu, şuna benzer: Bir davadan bir 
kişi yargılanıyor, beraat ediyor, evine gidiyor; ama, birileri, devlet adına geliyor diyor ki, "kgr-
deşim, mahkemenin beraat kararının bizim için hükmü yoktur!" 

Değerli milletvekilleri, bu anlayış devam ederse, elbette, Türkiye'de yargısız infaz de de
vam eder. 

Bakın, bazı zapt ve müsaedereler ise, devam etmekte olan davalarla ilgili. FM 101 İzmir 
radyo vericisi hakkında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ANKİ radyo vericisi hakkında, şu 
an yargıda zapt ve müsadere talebi bu Hükümetin, dava olarak devam ediyor. Kararı bekleme
den, zapt ve müsadere ediyorsunuz! Bu, son derece vahim bir hukuk ihlalidir; hukuk anlayışı
nın tersine çevrilmesidir; yargının görev alanına müdahaledir. Bunu hepiniz biliyorsunuz, vic
danen de... Bir suç varsa, yargı da devam ediyorsa, gerekirse elinizde bir hukuk yolu daha var... 
Yine zapt ve müsadere yoluna gidebilirsiniz; ama, hâkim kararı almanız gerekir. 

Sayın Bakan açıklasın: Bu genelgeye uygun olarak harekete geçirdiği koluluk kuvvetleri
nin elinde, tek bir hâkim kararı var mı? Yoksa, yargıya müdahale edilmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, bütün bu yargısal kararların oluşturduğu hukukî durumun arka
sında, aslında Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu, 1991 yılında vermiş olduğu bir karar 
vardır; Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 133 üncü ve 26 ncı maddesindeki çelişkiye getir
diği bir yoruma dayalı bir anayasa anlayışı vardır. 

Yargı, kendi kendine, keyfinden vermiyor bu kararları... Anayasa Mahkemesi -hepiniz 
biliyorsunuz- TRT'ye ait vericileri PTT'ye devreden yasayı iptal ederken, bağlı olarak bir mad
deyi daha iptal etti, o yasanın 4 üncü maddesini. O madde şu: "Bu kanuna aykırı radyo ve 
tv istasyonları kuranlar ve işletenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar." Ana
yasa Mahkemesi bunu iptal etti; cezasız bir hale getirdi* Anayasanın 26 nci maddesine dayana
rak, oradaki anlayışı geçerli kılmak üzere. Belki çaresizlikten; ama olay bu... 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanununun 1 inci maddesini de hepimiz biliyoruz! Ya
sanın açık olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. 

Bu bine yakın radyo istasyonuna, bizzat teşvik ettiğiniz, devlet belgeleriyle dosyalarını do
nattığınız kuruluşlara, hangi cezayı, hangi hakla veriyorsunuz siz?! Veremezsiniz. Değerli miN 
letvekilleri, verilemeyeceği gibi, bu konuda, maalesef "Anayasanın 133 üncü maddesini 
savunuyorum" diye ortaya çıkan Sayın Ulaştırma Bakanını, Anayasa Mahkemesinin bu kara
rının, bizzat Anayasanın 133 üncü maddesini ihlal eden kişi olarak da ilan ettiğini hep birlikte 
görebilelim. Anayasa Mahkemesi, TRT'ye ait vericilerin PTT'ye devriyle ilgili yasa hükmünü 
iptal etti. Nedir durum? Resmî Gazetede bu karar yayımlandıktan sonra, altı ay sonra da yeni 
yasa çıkar ya da o vericiler tıpış tıpış TRT'ye döner. 

ANAP döneminde sekiz ay bu eylem yapılmadı, Anayasanın bu konuda ilgili maddesi 
ve gereği ihlal edildi. Peki, Sayın Topçu kaç aydır Bakan, FIT'nin başında? 16 ay. 16 aydır, 
500. gündür Sayın Topçu'nun konumu, Anayasayı ihlal etme konumudur. 

Değerli milletvekilleri, şu Avrupa Sınır ötesi Yayın Sözleşmesine gelince: Bu, hiçbir şekil
de gerekçe olamaz. Uydudan değil bu yayınlar. Onu arkadaşlar anlattılar. Bir şeyi söyleyece
ğim: Eğer, Avrupa Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesi, bu Meclisten geçmiş olsaydı -geçmedi- siz, 
bir İktidar olarak, bu kadar, o sözleşmelerin gereklerine -tanımı da uyup, uydudan yayına her 
şey uyup- engelleyemez konumda olsaydınız -burada da bir çifte satndartınız var; sadece bazı
larına izin verip, bazılarını kapamak değil- ILO sözleşmeleri bu Meclisten geçti, memur sendi
kalarını kapatanlara, niçin "Bir uluslararası sözleşme imzaladık, bunun gereğini yerine 
getireceğiz" deme cesaretini gösteremiyorsunuz? 

Hepinize saygılar. (CHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yüksel Yalova'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yalova. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ka
nunları keyfî bir şekilde uygulayıp özel radyo ve televizyon yayınlarını siyasal çıkarlarına aykı
rı yayın yaptıkları nedeniyle kapatarak fiilî bir durumu ortadan kaldırdıkları iddiasıyla Başba
kan Süleyman Demirci ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu haklarında Anayasanın 99 uncu, iç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyor ve hepinizi en üstün 
saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, gensoru önergesini ilgilendiren, bugüne kadar, hukukî olarak, hu
kuk alanına ilişkin olarak çıkartılmış ne kadar norm, karar, kanun varsa, hepsini derledim to
parladım. 

Kapatma kararının niteliği üstüne, Yüce Mecliste, geçenlerde, Sayın Ulaştırma Bakanının 
bir ifadesi oldu: "Yaptığımız iş siyasî değildir, hukukidir." dediler. 

Hemen söyleyeyim: "Sınıflama, siyasî ve hukukî sınıflamanın dışında olabilir mi?" ko
nusuna girmiyorum; hem siyasî olabilir hem hukukî olabilir gibi... Sadece kendi ifadesini, "hu
kukidir yaptığımız iş" beyanına baz alarak görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Şimdi, siyasî de olsa, öyle de kabul etsek, hukukî de kabul etsek, "bu kararın kapsamı 
nedir?" diye baktığımız vakit,-Sayın Başbakanın, bir ifadesinde buyurdukları gibi, haberleş
me hürriyetini, anlatım özgürlüğünü, haber hakkını ve gerçekleri öğrenme hakkını kapsadığı
nı görüyoruz. Eğer bu kararın kapsamı bu kadar insanın özgürlüğüne ilişkin ise, o zaman, izin 
verirseniz, önce konunun teorik çerçevesini, bu bahsettiğim özgürlüklerin, hangi çerçeve içeri
sinde yer aldığını irdelemek istiyorum. 

. Ülkemizin, ünlü, siyaset bilimi ve Anayasa hukuku profesörü Sayın Yaşar Gürbüz'ün "Kar
şılaştırmalı Siyasal Sistemler" kitabında, liberal demokrasilerin ideolojisi nasıl klasifiye edil
miş, nasıl kategorik olarak anlatılmış, görelim. Neden bu kategoriyi arz etmeye çalışıyorum, 
bunun gerekçesini de arz edeyim : Gerek Hükümet Programında, gerek Koalisyon Protoko
lünde, gerek İktidara mensup partilerin programlarında, gerekse Sayın Başbakanın olsun, Sa
yın Başbakan Yardımcısının olsun, bugüne kadarki değişik demeç ve konuşmalarında, ülke
mizdeki demokrasiye ilişkin şöyle bir tanımlama var : "Parlamenter rejim diyoruz bazen" di
yorlar, diğer partiler de öyle diyor; bazen, parlamenter rejim, yerine, parlamenter sistem ta
nımlamasını kullanıyoruz; bazen, hürriyetçi demokrasi diyoruz" diyorlar. 

Tümüne baktığımız vakit, o zaman, teorik çerçevenin adını bilimsel olarak koyma mec
buriyetimiz var. 

Sayın Gürbüz'ün kitabına dönüyorum. Fransız paralarının üzerinde bugün de yer alan 
"eşitlik, özgürlük, çoğulculuk" ilkeleri içinde yer alan iki ilke, eşitlik ve özgürlük, bir yerde, 
liberal demokrasilerin, başka adıyla, siyasî liberalizmin ana ilkelerini oluşturmaktadır. Bu ne
reden kaynaklanıyor? 26 Ağustos 1789 Fransız tnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin birinci mad
desinde yer alıyor. ' ' 

Bakınız, birinci ilke olarak özgürlüğü nasıl tanımlamış : Doğal bir hak olan özgürlük, 
başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapmak şeklinde tanımlanabilir. Bazı özgürlükler kişinin 
özel yaşam ve eylemlerini ilgilendirir; örneğin, haberleşme özgürlüğü. 

Eşitlik, yine aynı bildirimin bir diğer maddesinde yer alan tanımlamaya göre, yasalar önünde 
eşit olma, kimsenin kimseden ayrıcalıklı olmama durumudur. 

Geliyorum, siyasal liberalizmin "olmazsa olmaz" koşulu olan üçüncü ilkesine; o da ço
ğulculuktur, plüralizmdir. 

Biraz önce SHP adına konuşan arkadaşımı yadırgadım. Partisinin adında "halk" sözcü
ğü olan bir milletvekili, vatandaşı, halkı bu kadar küçümsememeliydi diye düşündüm. "Va
tandaş kurdele bağlıyor, bağlayabilir; ama, Anamuhalefet Lideri bunu yaparsa gayri ciddidir; 
ciddiyetle bağdaşmaz" buyurdular. 
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Değerli arkadaşlarım, "vatandaş bunu yapar, aklı başında değildir" türünden bir yakla
şımla onu küçümseyerek ele almak; ama, bir de siyasî nezaketten uzaklaşarak, Anamuhelefet 
Lideriyle ilgili konuşmak -Sayın Melih Gökçek'in de ifade ettiği- "bu konu çok basittir, alt 
tarafı bir gensorudur" şeklindeki düşüncenin bir uzantısı olsa gerek ki, siyasal liberalizmin 

, üçüncü ilkesi dediğim "çoğulculuk" ilkesinin, plüralizmin, "yalnız bir tek siyasî düşünce doğ
rudur, başkası yanlıştır" demeyen siyasî liberalizmin üçüncü ilkesi konusunda, bu Hükümete 
mensup -gerek Sayın Başbakanda olsun, gerek Hükümet adına konuşan bakanlarda olsun, ge
rekse İktidar grubu milletvekillerinin çoğunda diyeceğim- partilerim temsilcilerinin çoğunda 
bir başka özellik var: Muhalefet konuşmasın. Hadi bu abartmalıdır diyelim; "muhalefet ko
nuşacaksa, hangi konuda konuşacağına biz karar verelim" türünden bir espri yatmaktadır bu
nun altında. 

Bir tek gerçek kabul eden otoriter hükümet sistemi, ideolojik alanda dogmatizme ve te
kelciliğe dayanır. Yalnız kendi görüşünün doğru olduğunu savunan, kendisi dışındaki görüşle
re tahammül ve saygı göstermeyen, onlara karşı cephe alan bir siyasal parti, liberal demokrasi 
ideolojisine tersdüşer. Evet, bu kadar teorik çerçeveyle bağdaşmayan bir tutumdur bp. 

Şimdi, ekonomik liberalizmin "olmazsa olmaz" koşulu olan ikinci yanına geliyorum: Bi
rincisi özel mülkiyet, ikincisi ise ticaret özgürlüğüdür. 

Teorik çerçeve ve siyasî partilerimizin, gerek programlarına bakarak, gerekse Hükümeti 
Programına ve Koalisyon Protokolüne bakarak bu meseleyi böylece irdeledikten sonra, şimdi 
kapatma kararının niteliğine bakalım. 

Biraz evvel, hiç yorum yapmayacağımı söylemiştim. Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, 
6.4.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yüksek huzurlarınızda şunları söylemişti; 
Meclis zabıtlarından aynen okuyorum ; "Ulaştırma Bakanlığı olarak yayınladığımız genelge 
ve yaptığımız iş, siyasî bir iş değildir. Biz, hukukî bir iş yaptık." 

Değerli milletvekilleri, eğer bu doğruysa; yapılan iş hukukî ise, mevcut durumun ne oldu
ğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Sayın Topçu, 15 Mart 1993 tarihli genelgeye ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmasında, yani 6 Nisan 1993 tarihinde bakın ne ifade 
etmiş : "Aşağı yukarı, bunların kuruluşu 6 aylık bir döneme rastlamaktadır. Ondan önce, bu 
radyo ve televizyonlar, ülke çapında böylesine yaygın değildi, birkaç televizyon, bir iki radyo 
kuruluşu vardır..." 

Bir başka belgeye geçiyorum: Yine Sayın Topçu, DYP Grubunda yaptığı konuşmada, aynı 
şekilde, birkaç aylık bir gecikmeden söz ediyor. 

Sayın Başbakanın ifadelerine bakıyoruz; kendileri de bu işin hukukî olduğunu ve birkaç 
aylık gecikmenin söz konusu olduğunu ifade ediyorlar. 

Şimdi, bu iki konuşmayı değerlendirdiğimizde ve hukukî olduğuna karar kıldığımızda, 
önümüze Türk Ceza Kanununun 230 ve arkasından 240 inci maddesi geliyor: Görevi ihmal, 
kötüye kullanma ve bu ihmal sebebiyle de devleti zarara uğratmak var. 

Bir başka hususa geçiyorum : Sayın Bakan, 31.3.1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yaptığı konuşmasında da şunları söylüyor: "Değerli arkadaşlar, Telsiz Genel Müdürlü
ğünün 2813 sayılı Telsiz Yasası vardır. Bu Telsiz Yasasına göre, radyo ve televizyon vericilerini 
yurda sokmak, Telsiz Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. Bugüne kadar TRT, ve Polis Rad
yosu dışındaki, yani şu anda kanunen meşru olarak faaliyet gösteren bu üç kurumun dışındaki 
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hiçbir kuruluş, kişi, şirket, özel veya tüzelkişi.Telsiz Genel Müdürlüğünden, bugün yayınlarda 
kullanılan bu araç ve gereçlerin yurda sokulması için izin almamıştır... "Sayın Bakan biliyor
lar ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda, ifade buyuruyorlar. 

Sayın Bakan devam ediyor "... Yüzde 90'ı, ülkeye gümrük kaçağı olarak girmiştir. Yurt 
içinde imal edilenler de, izin alınmadan imal edilmiştir; standartlara aykırıdır, kullanılması ya
saktır." 

Sayın milletvekilleri, eğer bu doğru ise, yine görevi ihmal, görevi kötüye kullanma hukukî 
neticeleriyle karşılaşırız. 

Sayın Topçu, aynı günkü konuşmasında, Sınır Ötesi Yayınların izlenmesine Dair Ulusala-
rarası Sözleşmeden söz ediyor; "Sözleşmeyle, sınır ötesinden gelen yayınlar, Anayasanın 133 
üncü maddesine tabi değildir. Çünkü, bir ülkenin Anayasası, kendi egemenlik haklarının ge
çerli olduğu sınırlar içerisinde geçerlidir, örnek, CNN ve BBC..." diyor. 

Oldukça tehlikeli buluyorum ve mutlaka öyledir diye düşünüyorum: Bir dil sürçmesidir 
ya da devletler hukukundan yeterince nasiplenmemektir diye algılamayı, ülkem adına tercih 
ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ulusal hukukla, uluslararası hukuk ilişkisini bir yana bırakıyorum. Egemenlik hakkı sa
hasının kaynağına baktığınız vakit, eğer sınır dışından gelenlere uygulamaz, "biz bunlara kar
şı hiçbir şey yapamayız" derseniz, bu mantığı doğru sayarsanız, bakın neyle karşılaşırız: Aynı 
günkü konuşmada, başta "TRT, Meteoroloji ve Polis Radyosu meşrudur, kanunidir" diyor, 
bunun mefhumu muhalifi, onun dışında kalanların hepsi, gayri meşrudur, gayri kanunidir, de
mektir. Yani, bugün, Shov/ TV'den başlayarak sayınız, Star TV, Flash, KanaI-6, Sayın Baka
nın aynı günkü birinci bölüm konuşmasına göre gayri meşrudur, gayri kanunidir. Ama, ulusal 
hukuk, uluslararası hukuk alanına girip de egemenlik hakkını değerlendirirken yaptığı konuş
manın mantığına göre, "yurt dışından gelenler, gelmeyenler" ayırımı var. Yani, "yurt dışın
dan yayın yapanlar varsa, biz onları yasaklayanlayız" diyor. "Ben, bu Anayasanın hüküm sür
düğü bu ülkede, egemenlik hakkını yeterince kullanamam" diyebilirim ama, ben, burada, bu 
özel televizyonlara inanınız teşekkür etmek istiyorum. 

Şimdi bakınız, ne büyük bir tehlike atlatagelmişiz ve tehlikenin içindeyiz. Yarın kaldıraca
ğımız, Anayasanın 133 üncü maddesi var. Yaklaşık bundan bir yıldan fazla bir süre önceydi. 
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın emirleriyle, ben ve Sayın Oltan Sun
gurlu, özel televizyon ve radyo için Anayasa değişikliğine ilişkin çalışma yapmak üzere görev
lendirilmiştik. O günden bu yana takip ediyorum, yarın da neticelenmiş olmasında Anavatan 
Partisi olarak büyük katkı sahibi olduğumuz için de sevinçliyim. 

Değerli milletvekilleri, bakınız 133 üncü madde ne diyor: "Radyo ve televizyon istasyon
ları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir." 
Kabul; altta da devam ediyor, bu konuda çıkarılacak kanunun nelere uyması gerektiğini anlatı
yor. '... Kanun, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütün
lüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen cumhu
riyetin temel niteliklerini koruyacak tarzda yayın yapmasını düzenler..." diyor. 

Eğer, biz, "yurt dışından yayın yapıyorlar diye yasaklayamam" dediği doğruysa Sayın Ba
kanın, o nedenle, CNN ve BBC ile onları aynı kategoriye sokamamışsak, bu, özel televizyon
lar, bugüne kadar, kendilerine ilişkin bir anayasa engeli, yasağı olmadığı halde, Anayasanın 
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133 üncü maddesindeki şu vazgeçilmez ilkeleri koruyagelmişler, sahiplenegelmişler, sahip çıka-
gelmişler. Yukarıdaki teşekkürüm o anlamda. "Üçü meşrudur, gerisi gayri meşrudur" diye
ceksiniz; bir de, Sayın Başbakanın ifadeleriyle, aynı mantığın bir başka örneğiyle karşılacaksınız!.. 

Sayın Başbakan, "Fiilî durumu kabullenmek zarureti vardır" buyurmuşlar. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Öyle buyurur p hep!.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Kabullenildiği anda, hukukun uygulanmasına engel olu

yor anlamı çıkıyor. Eğer fiilî durumu kabullenmek bir zaruret ise, o zaruretin bugün de var 
olması gerekir; ama, o fiilî durum eğer hakikaten hukuk dışı ise, o zaman da "fiilî durum 
yar, ben burada belirli bir iradeyi kullanabilirim" deme hakkını duymamak gerekir. 

Sayın Mustafa Kul'un katıldığım bir görüşü var; "yasalara uymalıyız" diyor. 
Evet, uymalıyız; orada, siyasî iktidarın biz olup olmadığına bakmaksızın uymalıyız. 

Sayın Başbakan, Doğru Yol Partisi Grubunda konuşurken, "Uydu yayını yapan özel tv'Ier 
de yayın ilkeleri açısından kapatılması gerekiyor, İcap ederse, onları da kapatırız" diyor. 

, Sayın Ulaştırma Bakanı, yurt dışından yayın yapıyorlar" diyerek, egemenlik hakkının dı
şında tuttuğu CNN ve BBC'den ayırıyor bellibaşlı büyük özel tv'leri "bunları kapatamam" 
diyor. Sayın Başbakan da, DYP Grubunda konuşurken, "yayın ilkeleri açısından bunların ka
patılması gerekiyor" buyuruyor. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Tehdit ediyor!.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) —- Ama, daha vahimi şu: "İcap ederse kapatırız" diyor. 
Değerli milletvekilleri, icap ettiğine kim karar verecek? Eğer hukuktan bahsediyorsak, hukuk 

kuralları karar verir; ama, "yaptığımız iş hukukidir" diyorsanız... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Demin elinde okuduğun, öyle diyor... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — burada maliyeden konuşmuyorum, konu, hukuk konu

su!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Şimdi, eğer "bu hukukî iştir" mantığı yanlışsa, -gene yorum yapmaksızın söylüyorum-

yani, "siyasî iştir" mantığı doğruysa, bakınız değerli milletvekilleri, 20 Kasım 1987 tarihli Ter-
' cuman Gazetesi ne diyor: "Partizan TRT..." 11 Ekim 1988 tarihli yine Tercüman Gazetesi, "TRT, 
rejimin önemli engeli..." 22 Mayıs 1990 tarihli Hürriyet Gazetesi, "TV, özal'ın borazanı ol
du." 19 Temmuz 1990 tarihli Tercüman Gazetesi, "TRT, Esperanto televizyonu." 2 Ağustos 
1990 tarihli Millî Gazete, "TRT, İktidarın maşası." 25 Temmuz 1990 Magic-Box'a övgü düzü
yor Sayın Demirel, devletin televizyonunu hizaya getirmek için faydalı olduğunu buyuruyor; 
ayrıca, TRT tekelini kırmak için önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. 17 Mayıs 1991 tarihli 
Milliyet Gazetesi, -Sayın Cumhurbaşkanına çok kızmış, öyle yazıyor gazete ve soruyor- "TV, 
babanın çiftliği mi?" Soru bu, başlık bu... 

13.7.1990'da Güneş Gazetesinde çıkan, "Demirel, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 
TRT Genel Müdürü Erdem'in, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca bir ila üç 
yıl arası hapisle cezalandırılmasını isteyecek" sözünü geçiyorum; SHP'nin TRT'yi basmasını 
da geçiyorum... ' 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hem de Genel Müdürü dövmüşlerdi! 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Sayın Uluç Gürkan bahsettiler; "TRT'nin, Libya 

televizyonu" olduğu şeklinde Sayın Başbakanın... 
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"Eğer, siyasî olduğu doğru ise" demiştim, yine mantık itibariyle, eğer, yapılan işi siyasî 
kabul edersek, o zaman, bu işin, Hükümet Programıyla, Koalisyon Protokolüyle, muhalefette 
söyledikleri doğru ise, o söyledikleriyle uyuşmadığını, daha da önemlisi, hürriyetçi parlamen
ter rejim de desek, sistem de desek, hangisini kullanırsak kullanalım; ama, daha vahimi, hu
kuk devleti ilkesiyle hiç mi hiç bağdaşmadığını ben burada arz ediyorum. 

Sayın Şevket Kazan'a katıldım ama, eksik katıldım. "Bu işle, Anadolu'nun sesini kısmak 
istiyorlar" demişti. Sadece Anadolu'nun sesini lassalardı, hadi bir derece diyeceğim ama, bence, 
Melih Gökçek arkadaşımın da söylediği gibi, muhalefetin; ama, doğru adıyla Anamuhalefetin 
sesini kısmak istiyorlar. 

Ben, son olarak, Sayın Başbakana, 17 Mayıs 1991 tarihinde Sayın Özal'a sorduğu soruyu, 
müsaade buyururlarsa sorarak, (ANAP sıralarından, "sor, sor" sesleri) "Televizyonlar, Baba
nın babasının çiftliği mi?" diyerek ve Galile'nin bir sözüyle sözlerime son veriyorum: "Binler
ce yıldan bu yana güvenin olduğu yerde şimdi korku var" demiş. Binlerce yıl değil ama, bin
lerce gün muhalefet dönemlerinde kendilerine duydukları güvenin yerini, şimdi korkunun al
dığını gözlemlediğimi, hepinizi en Üstün saygılarımla selamlayarak ifade ediyorum. (ANAP, 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Uğur Aksöz, buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
11/20 esas numaralı gensoruya karşı Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugünü, 13 Nisan gününü hiçbirimiz unutmayalım. Bugün, ger
çekten tarihî bir gündür. Çünkü, demokrasi dünyada kurulduğundan beri, belki de dünyada 
ilk defa bir Başbakan ve Bakan hukuku uyguladığı için, uygulamadığı için değil, hukuku uy
guladığı için... 

İLHAN KAYA (tzmir) -^ 16 ay ne oldu? \ 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Gene demagoji yapıyorsun! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — ... hukuksuzluk yaptığı için değil, yasaları hâkim kıldığı 

için; ülkede kargaşayı değil, yasaları üstün kıldığı için bir gensoruya muhatap olmuştur; bu 
tarihi unutmayınız! (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir Başbakan ve Bakanın böyle bir gensoruya muhatap olmasının, sırf hukuku ve yasaları 
uyguladıkları için muhatap olmasının, bir hukuk devletinde ne büyük yaralar açacağını ileride 
hep birlikte göreceğiz. 

İşte onun için, bugünü hiçbirimiz unutmayalım ve bunu böylece kaydettikten sonra, Re
fah Partisinin vermiş olduğu, aslında Hükümeti değil, hukuku ve hukuk düzenini yıpratmaya 
yönelik bu gensoruya şöyle bir bakalım: Gensorunun hemen başında, Refah Partisi suçüstü 
yakalanıyor ve bir itirafta bulunuyor. Bu cümleyi sarf etmeye neden gerek duydun Sayın Refah 
Partisi?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Çifte standardınızı göstermek için. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın ne diyor? "bu gensoru, ülkede kanun hâkimiyetine 

karşı tavırları savunmak için verilmemiştir." 
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Peki -ben soruyorum- niye verdiniz; turistik bir gezi yapmak için mi? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Çifte standardınızı göstermek için. 

. UĞUR AKSÖZ (Devamla) —- Ya da televizyonlara siyah bayrakla çıkıp, "Radyomu 
istiyorum" diyerek ilkokul çocuklarına kendinizi alkışlatmak için mi?! Niye verdiniz bu gen
soruyu? 

, OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Çifte standardınızı göstermek için verdik. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Mademki hukuka karşı tavırları desteklemiyorsunuz, o za

man bu gensoru düşmüştür. Çünkü, biz hukuku uyguladık. Siz de hukuka karşı tavırları des
teklemiyorsunuz, niye verdiğinizi izah da edemiyorsunuz!.. 

ÖMER EKÎNÇİ (Ankara) — Gerekçeyi oku... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, gerekçeyi okudum, siz kendinizi savunmuşsunuz 

zaten. Bu pervasız tutumunuzu siz izah edemezsiniz, ben edeceğim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)— 500. gündür hukuk neredeydi? 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın, şimdi, halkımız kimin ne olduğunu öğrenmelidir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 500 gündür hukuk neredeydi? 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, hayır... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sorduğu soruya cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Soruya Grubunuz adına cevap yerildi. Sayın önerge sahibi de cevap verdi 

ve sizin Grubunuz adına da verildi, lütfen,.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakınız, şimdi gerekçenin devamına geliyorum. İkinci bö

lümde ne diyor Sayın Refah Partisi: "Bu özel radyolar, Hükümetin siyasal çıkarlarına aykırı 
yayın yaptığı için kapatılmıştır." 

Bu Refah Partisinin, dünyadan haberi yok! Bu radyoyu dinleyen, okuma-yazma bilmeyen 
bir adam bile biliyor ki, bu radyolar sabahtan akşama kadar müzik çalıyor. Sezen Aksu söylü
yor, Kayahan söylüyor... Bu mu bizim siyasetimize aykırı?! Bir tek sözlü yayın var mı, bir tek 
kelam var mı ki, bize aykırı yayın kabul ediyorsunuz?! , 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Onu sen söylüyorsun. Sen Anadolu'daki radyoları 
dinlemiyorsun ki... , 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şarkıcılar bu radyolara sırayla çıkıp en son şarkılarını söy
leyince mi, Hükümete aykırı yayın yapmış oluyorlar?! Bu saçmalığı siz bize izah edemezsiniz; 
ama, bakın, ben size bir şey söyleyeceğim: Daha birkaç gün evvel Ankara'da Doğru Yol Partisi 
muhteşem bir gençlik kurultayı yaptı; o kurultayda sizin dediğiniz o şarkılardan bir tanesi söy
lendi. Ben size tekrar ediyorum, o şarkıdan ders alın. 10 bin genç, Yonca ile birlikte size "Had
dini bil, sen kendine gel, haddini bil" dedi. Siz de haddinizi bilin. Hukuku uygulayan Hükü
mete gensoru verilmez beyler. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Artık şarkılardan bile korkuyorsunuz! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... Hatip anlaşılmıyor... 

ı — 48 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 O : 1 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — ... bu Hükümet kurulduğundan beri -işte basın mensupları 
orada- Refah Partisi, hemen her gün, özel radyolardan ve televizyonlardan şikâyet etmedi mi? 
Basın mensupları hatırlarlar, Refahçıların özel televizyonları eleştirmediği bir Allah'ın günü 
geçti mi? Peki, ne oldu ki, bu Refahçılar birdenbire radyocu kesildiler, ne oldu? Bunu izah 
edemezler. Onu da biz izah edelim. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Biz ahlaksızlıktan şikâyet ediyoruz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bu Refah Partili kardeşlerimizin derdi, özel radyo, özel te

levizyon falan değil; onların tek bir düşünceleri var; kendi yandaşlarının veya bizzat kendileri
nin örgütledikleri radyolarla, laikliğe aykırı yayın yapmak. Başka bir şey düşünmüyorlar. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Şimdi bu istasyonlar kapanınca, o yüzden, birdenbire radyocu 
kesildiler! 

Bakın, ben bunun delilini de size arz edeceğim: Refah Partili Sayın Mustafa Ünaldı 6/333 
sıra numarasında kayıtlı soru önergesiyle Başbakana soru soruyor, önergede özel radyolardan 
bahis yok, hukukta bahis yok, yasalara aykırılıktan bahis yok, "Radyomu isterim" sloganı 
falan da yok; önergede bir tek şey soruluyor, o da, Refah Partisinin niye birdenbire radyocu 
kesildiğini bize gösteriyor; işte soru: "Konya Selçuk Belediye Başkanlığının, gerekli altyapıyı 
kendisi sağlayarak yayın yapmak istemine neden olumlu cevap verilmemiştir?" Başbakana bir 
tek bu soruluyor. 

Niye sormuyorsunuz 300 radyoyu, 500 radyoyu?! (RP sıralarından gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O zaman kapatılmamıştı ki!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi herkes Hanya'yı Konya'yı anladı mı acaba? Refah 

Partisi, niye bütün radyoların hakkını savunmuyor da -nerede siyah bayraklı "radyomu 
istiyorum" lafları?- bir tek şeyi soruyor, Konya'dan yayın yapacak, kendi düşüncelerini yaya
cak radyoyu soruyorlar; Başbakandan yalnız bunu soruyorlar. İşte, o da kapanınca bu son ka
rarla, Refah Partisi, onun için hızlı radyocu kesiliyor! (DYP sıralarından alkışlar, RP sıraların
dan gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Şimdi, sen gensoruyu unuttun. Bu gensoru öner
gesi ne için verildi? 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın, daha bitmedi... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ahlaksız yayınlar devam ediyor. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Geleceğiz efendim, geleceğiz, sabredin;/yavaş, yavaş. Biz, 

sizi hep dinledik. Geliyor... Refah'ın olayları bitmez, sabaha kadar anlatırım! 
Refah Partisi, bu radyoların açılmasına bu kadar meraklı ise, Anayasa Komisyonunda biz 

bir toplantı yaptık-bu radyoların açılmasına engel olan 133 üncü madde var, bunu artık her
kes biliyor- bu 133 üncü maddenin değişmesi için toplandık. O Anayasa Komisyonunun rapo
ru ve imza tutanakları burada... Refah Partisinin çok sayın iki temsilcisinin ikisi de, "133 üncü 
maddenin değişmesine muhalifim" deyip, imza attı. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —- Ahlaksızlık devam etmesin diyoruz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — "Radyocuyuz" diyorsunuz, radyoları açacak 133 üncü mad

denin değişmesine iki üyeniz de "muhalifim" diye imza atıyor! Bunu izah edebilir.misiniz?! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ahlaksızlık devam etmesin diyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Asiltürk.Sayın Asiltürk, lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ama, demagoji yapıyor... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, daimî olarak hatibi rahatsız ediyorsunuz. Efendim, lütfen... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bu Refah Partisinin böyle davranmasına biz şaşmıyoruz. 

Niye şaşmıyoruz, biliyor musunuz, işte bu Refah Partisi, bu Yüce Meclisin çatısı altında, dev
letin bütünlüğünü, millî güvenliğimizi ilgilendiren birçok karara da bu Mecliste ret oyu verme
di mi? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Eh, 133 üncü maddeyemuhalif olmanız da normal
dir! Biz bunu normal karşılıyor ve sizin hakkınızdaki gerçek hükmü, Yüce Türk Milletine bı
rakıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hadi, Refah Partisinin yolu belli, çizgisi belli; ama, 
bu Anavatan Partisine ne oluyor, onu da anlayamadım ben! Refah Partisi, hiç iktidar olmadığı 
için, devlet adamlığını, devlet adamının hukuku uygulama mecburiyetini öğrenmemiş olabilir; 
ona bir şey demiyorum; ama, Anavatan Partisi, bu ülkede 8 yıl iktidar oldu; son Genel Baş
kanları da birkaç ay Başbakan oldu... Hükümetin, yasaları uygulamakla yükümlü olduğunu 
Anavatanın biliyor olması lazım... Bu meclisin bir çare bulma kurumu olduğunu, Anayasayı 
değiştirmek için mutlaka tüm partiler arasında bir konsensüs gerektiğini, Anavatanın bilmesi 
lazım. Şimdi birlikte çare aramak varken, balon şişirmenin ya da yakaya siyah bant takmanın, 
ancak lunaparkta alkışlanacağını Anavatan öğrenmemiş mi?! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen bununla bir şey konuşmadığının farkında mısın? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Ben konuşmamın başında, "bugünü hiç unutmayalım" de

dim; Refah için dedim, şimdi Anavatan için de diyorum: Anavatan Partisi de bugünü hiç unut
masın; bu, onlar için de tarihî bir gündür. Nasıl mı? Bakın şimdi izah edeceğim. 

Tarih, 4 Nisan 1990... İktidarda ANAP... içişleri Bakanlığının -bakın, bunu özel radyolar 
ve tv'ciler çok iyi dinlesin- bir yazısı ve üstünde, çok ivedi ve çok önemli iki tane damga var. 
Çok önemli; çünkü memleket kurtarıyorlar!., burada ne yazıyor? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdar) — Kırmızı mı yazı?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Kırmızı yazıyla... 
Bütün tv ve özel radyo vericilerinin faaliyetlerinin tatil edilmesi, sökülmesi, cumhuriyet 

savcılıklarına intikallerinde yasal gerekçelerin detaylı olarak bildirilmesi önemli rica olunur" 
İmza; Abdülkadir Aksu, ANAP'ın İçişleri Bakanı. 

Şimdi bağırın bakalım "Radyomuzu istiyoruz" diye, hadi isteyin radyonuzu!.. (DYP sıra
larından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Biz zamanında uyarmışız; siz 16 ay sonra... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bitmedi, bitmedi; bir belge daha: Yine ANAP dönemi... 

Tarih, 30 Mart 1990. ANAP'ın Ulaştırma Bakanlığının yazısı... "Valiliklerce bu kapatılmaya 
ilişkin genelge esaslarının hassasiyetle takibi rica olunur" diyor, ANAP'ın Ulaştırma Bakanlı
ğı bütün valilere bu genelgeyi gönderiyor. Hadi şimdi size kolay gelsin!. Bu yazılardan sonra 
da o bantları takın da göreyim ben sizi! 

Daha bitmedi: Biraz geriye gidelim, acele etmeyin. İnsan suçüstü yakalanınca biraz heye
canlanır ama-, siz sakin olun. Şimdi geriye gidiyorum ve tarih, 3 Mart 1989. ANAP döneminin 

— 50 — 



TJOJ&M. D : 90 13 . 4 . 1993 O : 1 

Emniyet Genel Müdürü Sabahattin Çakmakoğlu bir genelge yayınlıyor, "tüm özel radyo ve 
TV yayınlarına derhal mani olunuz" diye bütün emniyet müdürlüklerine ve nihayet bizim dö
neme geliyoruz -Sabıkalarınız bitmiyor, bitmiyor ama, bizim dönemde de durmuyorsunuz, bi
zim döneme geliyoruz- Tarih, 19 Ocak 1992. ANAP'lı Sayın Gaffar Yakın, 6/590 sayıyla... 
(ANAP sıralarından "bizde değil, bizde değil" sesleri) 

Arkadaşlar, bakın, siz, kendi partinizin içini bilmiyorsunuz, "bizde değil" diyorsunuz; 
tarih, 19 Ocak 1992, Sayın Gaffar Yakın'ın istifası Aralık 1992; öğrenin biraz! (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Aferin, iyi takip etmişsin! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — ANAP'lı Gaffar Yakın ANAP'tayken; yani daha sizin çatı

nızın altındayken, 6/590 sayılı bir sözlü soru önergesi ile Başbakana bir soru soruyor ve bakın 
orada ne diyor: -ANAP bir kere daha suçüstü yakalanıyor- "özel TV'Ierin yayınlarından, ah
lakî balamdan halkımız çok rahatsızlık duymaktadır. Devletimizin yönetiminden sorumlu bir 
Başbakan olarak ne gibi tedbir düşünüyorsunuz?" 

Şimdi, Anayasanın 133 üncü maddesi ortada ve alınacak tek tedbir de kapatma olduğuna 
göre, Başbakana, siz "kapat, kapat" diyorsunuz, sonra da, bant takıp sokaklarda geziyorsu
nuz!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen soruyu anlamamışsın, "kapatın" denmiyor. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın, bu kadar yazılarınızdan sonra, bu kadar önergeleri

nizden sonra, radyoya, televizyona ve sanata meraklısınız diye, size bir sanatçı gibi soracağım; 
Levent Kırca gibi soruyorum: N'olacak şimdi; o bantları ne yapacaksınız şimdi?! (ANAP sıra
larından gürültüler) ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen soruyu anlamamışsın! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) -— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, lütfen, eğri oturup 

doğru konuşalım. Evet, hepimizin yaptığı iş siyasettir; ama, yönettiğimiz kurumun adı da, dev
lettir ve daha önemlisi, hukuk devletidir. 

önce şurada anlaşalım: Bu yayınlar yasalara aykırı mıdır değil midir? önce işin adını ko
yalım. Radyocular ve tv'ciler bile, "evet, yaptığımız iş kanuna aykırı" diyorlar. Bunlar bunu 
dediğine göre, siz, "aykırı değil" diyemezsiniz, zaten de demiyorsunuz. O zaman, bu noktayı 
tespitten sonra, ikinci adıma geçmemiz lazım. Nedir ikinci adım? Halk bunu istediğine göre, 
bu yayınları sevdiğine göre, bunları yasal hale getirmek lazım. Hükümetimiz, Üzerine düşen 
görevi yapıyor, "gelin bunu yasal hale getirelim" diyor. Yasal hale getirmenin yolu ne? 300 
oy lazım. Yani bizim oyumuz yetmiyor. Bunu halk da biliyor, tv'ciler de biliyor, radyocular 
da biliyor. 

Biz İktidar olarak, Anayasa Komisyonunda, muhalefet ne dediyse, kabul ettik, arkadaş
larımız buradalar; sırf iş çözülsün diye her şeye razı olduk, tutanaklar da burada; ama, buna 
rağmen, yarınki Genel Kurulda veya daha sonraki buna ilişkin toplantılarda mızıkçılık edersi
niz, bunun sorumlusu biz olmayız, muhalefet olur; bunu halk bilsin istiyoruz; işte, biz, yüce 
ulusumuza bunu anlatmak istiyoruz. Ama, balanız, Türkiye'de artık herkes uyanmıştır; "tav
şana kaç, tazıya tut" politikası artık Türkiye'de prim yapmıyor ve bunu kimse de artık yutmuyor! 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Vallahi doğru!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Biz açık oynuyoruz ve diyoruz ki, işte komisyon kararı, işte 

Genel Kurul. Ve yine size bir sanatçı gibi sesleniyoruz: Yarın da görüşülecek bu olay, diğer günler 
de görüşülecek; biz, yarın da buradayız, haftaya da buradayız; bekleriz efendim... 

— 51 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 0 : 1 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sizi hiç göremedik?.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefetin, asla sa

mimi ve tutarlı olmayan bu tutumunu böylece gözler önüne serdikten sonra, yücehalkımızın, 
iktidarımızın tutumunu iyi değerlendirmesi için, net değerlendirmesi için şöyle bir örnekle olayı 
açıklamak istiyorum: Bir futbol sahasında top oynandığını düşünelim... Herkesin forması baş
ka... Ortada bir top var, vuran vurana, kıran kırana bir oyun; oyunun ne kuralı var, ne hakemi 
var... Böyle bir oyunun iyi bir sonucu ya da yararı olur mu!.. O sırada bir büyük otorite geli
yor, bir büyük demokrat geliyor, bir büyük disiplin geliyor diyor ki, "ben bu oyunu durdurdum" 
Ama, sizin İçişleri Bakanınızın, Ulaştırma Bakanınızın yazdığı gibi "ebediyen durdurdum" 
demiyor; "yeni bir disiplin, yeni bir düzen vermek için, kısa bir süre için durdurdum; çünkü 
bu yaptığınız, ne spor ne iş ne oyun! Bu bir kargaşa, bu bir kaos... Buna son verelim. Herkes 
takımını kursun; herkes, formasını, takımına göre giysin, sahanızı ben size tahsis edeyim, maç 
saatlerinizi ayarlayayım; oyunun kuralları şudur, tarafsız hakeminiz budur; bir disiplin içinde, 
kimse kimsenin hakkını yemeden, kimse kimseye tekme atmadan, uygarca ve zevkle oyununu
zu oynayın" diyor. 

Bu sırada maçı kenardan seyreden, kavga ve kargaşayı seven; -çünkü, eteklerinde taşlan, 
sepetlerinde pamukları... Verecek hiçbir şeyleri olmadığı için- kargaşanın devamını isteyen bir
takım siyah bantlılar diyorlar ki: "Hayır, bu nizam ve intizâmı getirmeyin, bu böyle devam 
etsin." Neden böyle diyorlar? Çünkü, onlar, kargaşanın devamından medet umuyorlar ve bir 
süre sonra, bu oyuna gerçek disiplin, gerçek uygarlık, hukuk ve kural geldiği zaman, oyuncu
ların da, seyircilerin de, bu otoriteyi çılgınca alkışlayacaklarını biliyorlar. Değerli arkadaşla
rım, durum net olarak bundan ibarettir. 

Halkımız biliyor ki, -siz de biliyorsunuz da siyaset yaptığınız için söyleyemezsiniz tabiî-
herkes biliyor ki, Doğru Yol Partisi millet için, işleyen devlet için, işleyen rejim için, istikrar 
içinde büyümek için üzerine düşeni yapmaktan asla çekinmez. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Birbuçuk senedir neredeydiniz?.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Biz bu işi, kansere dönüşmüş bir hastalık gibi görüyoruz. 

Hastaya neşter vurmazsak ölecek; ama, biz doktoruz; hastaya, acı da verse, bize bağırsa da, 
ilk etapta kızsa da, bu neşteri vuracağız. Belki ilk acıyla hasta bize bağıracak; ama, bir süre 
sonra, kendisine acı veren o operasyonun, kendisini ölümden kurtardığını görünce bize min
nettar olacak ve dua edecek. Ama, aynı hasta, ameliyat masasındayken, elini kolunu siyah bantla 
bağlayan, kendisine kan ve serum vermeyip, siyah bant ve balonla şov yapmayı tercih edenleri 
asla affetmeyecektir. . 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — 16 aydır neredeydiniz?.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Büyük Türk Milletinin, bu gerçeği anlayacağı günler uzak 

değildir. Bu gerçeği anlayacağı gün, belki yarındır.belki yarından da yakındır. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. % . . ' 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kahvehanede mi konuşuyorsun? Git kahvehanede konuş... 

Baba'nın gözüne girdin!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ermeniyi, Türk Milletinden çok daha iyi anlıyorsunuz! 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. 
İlgili Bakan olarak Sayın Topçu, buyurun. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Refah Partisi grubu tarafından, Sayın Başbakanımız 
ve Ulaştırma Bakanı olarak şahsım hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hakkındaki görüşmeleri, hem gensoru metnini dikkatle okuyarak hem bu konuda açık
lama yapan önerge sahiplerini dinleyerek hem de gruplar adına yapılan konuşmaları büyük 
bir hassasiyetle takip ederek bunları cevaplamak üzere söz aldım. 

Doğrusu, muhalefet partilerine mensup değerli arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı, 
demagojiye yönelik ve hatta ifadelerimizi çarpıtarak... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakan, daha ciddî konuşun, bu nasıl laf!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — ... demagojiye yönelik ve olayın 

iç yüzünü, boyutunu, ne ifade ettiğini, ne ifade etmediğini araştırmak zahmetine bile katlan
madan, hemen hemen basma kalıp, basından alınan, etraftan duyulan onun bunun söylediği 
kulaktan dolma sözlerle, gelip burada olayı bir gensoru vesilesi yapmış olmasını... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yapılan icraatı bütün millet biliyor, yalnızca siz değil... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) —... bir Anayasa emrine uygun ola

rak çılcanlmış Radyo Televizyon Yasasının ve ülkenin ihtiyacı için, bizden çok önce çıkarılmış 
bir Telsiz Yasasının uygulanması maksadıyla, Hükümetin, görevini yaparken, bu görevi yap
maktan dolayı gensoruya muhatap edilmiş olmasını da üzüntüyle karşılıyorum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çifte standarttan dolayı... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz sizi dinledik. Tek standart 

mı, çifte standart mı; dinlerseniz biraz sonra görürsünüz. 
Anlaşılıyor ki, değerli arkadaşımız, açık oturumda hızını alamamış, herhalde oradan do

layı biraz sıkıntı içerisinde; onu burada gidermeye çalışıyor. Ben oralara gelecek değilim. 
Burada, önerge sahibi dedi ki -zaten önergesinde de yazıyor- "kanun hâkimiyetine karşı 

tavırları savunmak için değil..." Sonra dönüp diyor ki, "biz eğer böyle yazmasaydık, Hükü
met buraya gelecekti. 'Siz, Anayasanın ve kanunların uygulanmasını mı gensoru vesilesi yapı
yorsunuz?'diyecekti. Bunu dedirtmemek için böyle yazdık." 

Sizin böyle söylemeniz, bizim, bu ayıbınızı yüzünüze vurmamıza engel olmaz. Bu, ayıp
tır. Bir hükümete, "niçin geç kaldın?" denebilir; bunu tartışırız... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Herkese eşit... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eşit mi, değil mi?.. Sizin ne iste

diğinizi izin verirseniz söyleyeceğim. 
... ama, herhalde, dünyada "yasaları niye uyguladınız?" diye, demokratik hukuk devle

tinde, yasaları uyguladığı için gensoruya muhatap olan ilk Başbakan benim Sayın Başbaka-
nımdir, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıdır, böyle bir gensoruya muhatap olan ilk Bakan da, 
Türkiye Cumhuriyetinin Bakanı da bendenizdir. 

BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Eşit uygulamadığınız için... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz sizi dinledik; izin verirseniz, 

eşit mi, değil mi, arz edeceğiz. 
Anlattıklarınızın, söylediklerinizin hemen tamamına yakını... Dayandığınız noktalar yanlış. 

-Sözlerinizi söylemiyorum- Tabiî, o dayandığınız noktalar yanlış olunca, sözleriniz kendiliğin
den yanlış oluyor. Bakınız, nereleri yanlış, ortaya koyuyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. 
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Ben bu konuşmalarınızın hangisini düzelteyim? Gensoruya yazmışsınız: "Uluslararası an
laşmalar, yabancıya tanıdığı hakkı Türk vatandaşlarına da tanımaz mı?" Tanır/Siz, uluslara
rası anlaşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. 

Bir başka yerde şöyle yazıyor: "bu ülkenin sade vatandaşı veya kuruluşları yabancılardan 
daha mı az hakka sahip? Yabancılara imtiyaz tanınıyor" 

Hayır. Siz, bu tür işleri bilmiyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar uluslararasında geçerlidir. 
Madem bu kadar yanlış yapıyorsunuz, bu gensoru müessesesi, salı günleri, lüzumsuz ye

re, Meclisin mesaisini işgal etmek gibi böyle bir durum aldı; bari ondan çıkaralım da, bazı şey
leri size arz edeyim. Siz de, buradan, Almanya'ya. Fransa'ya» İtalya'ya, Avrupa'ya yayın yapı
yorsunuz. İşte, karşılıklılık ilkesi, uluslararası ilkeler .odur. O uluslardan size gelen yayın karşı
lığında siz de, buradan, oraya gönderirsiniz. Bir uluslararası anlaşma, kendi vatandaşının, mil
lî sınırları içindeki davranışlarıyla, haklarıyla, mukayese edilmez; karşılıklılık esasına göre mu
kayese edilir. Siz bunu bilmiyorsanız, gensoruya yazdıysanız, bari dinleyin, ne olduğunu öğre
nin; siz ondan sonra yine itirazınızı yapın. v 

Bizim yaptığımız işleri, uyguladığımız kanunu, eğer, siz, gensoru vesilesi, -çünkü Hükü
metin Başkanına veriyorsunuz; bu, aynı zamanda, Hükümete de verilmiş sayılır- Hükümete 
bir güvensizlik vesilesi sayıyorsanız, yarın Anayasanın 133 üncü maddesini değiştirmekten vaz
geçin. Niye değiştiriyorsunuz? Niye Anayasanın 133 üncü maddesini değiştiriyorsunuz? De
mek ki, bizim yaptığımız işi, doğru, Anayasanın 133 üncü maddesinin değişmesi gerektiğini, 
ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyecek bir tarzda düzenlendiğini görüyorsunuz da, ondan dolayı. 
Eğer, bizim yaptığımız iş yanlışsa, Anayasayı değiştirmeyin. 

BAHADDİN ELÇÎ (Bayburt) — Ne alakası var? * 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Çok alakası var. Bizim yaptığı
mız iş, bizim yaptığımız yasaklama -siz öyle diyorsunuz; bir yasaklamadık, durdurduk- bizim 
yaptığımız durdurma; Anayasaya aykırı ise, niye Anayasayı, bizim yaptığımız işe uydurmaya 
çalışıyorsunuz?! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Aykırı olduğu için. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yanlışları düzeltelim. Biz, radyo 
ve televizyonlara 500 gündür bakmıyoruz... Açık oturumda söyledim, bu meclis kürsüsünden 
müteaddit defalar söyledim, sözleri, işinize gelmediği için anlamazlıktan geliyorsunuz. Çün
kü, benim sözlerimi anlarsanız, bu gensoruyu vermemeniz lazım. O sözlerin mesnedi kalmıyor. 

Burada ifade ettim ki, sizlere bilgi sundum ki... t 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakan, sizin söylediklerinize güvenmiyoruz, inan
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, lütfen hatibi dinleyiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Canım, sizin güvenmeniz şart değil; 
bu Meclisin yarısından fazlası bize güveniyor. Biz, Anayasanın, hukuk devletinin ve rejimin 
gereğini yerine getiriyoruz.. Bu Hükümet, bu Meclisten güvenoyu almış. Sizin güvenmeniz de 
şart değil, öyle bir şey de aramıyoruz zaten; öyle bir şartı yok. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bu radyoların çıkışı temmuz başıdır. Hükümetin harekete geçişi, geçirişi, -Hükümet, biz
zat kendisi, Ulaştırma Bakanı, gidip de radyoyu mühürlemez ki- Hükümetin,. devletin 
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valilerine, emniyetine vesairesine, görevlilerine "bu işe bakın, kulağımıza bu tür laflar geliyor, 
birtakım radyolar, televizyonlar, muhtelif yerlerde yerden biter gibi bitiyor" diye talimat verdi
ği, bunun için hazırlık yapıp, gerekli şeyleri söylediği tarih de Eylüldür. 

Demin arkadaşımız görevimizi ihmalden falan bahsetti de... Şimdi ben, Sayın Yalova'ya, 
kimin görevi ihmal edip, kimin etmediğini -belgeler burada yanımda, onu- kendisinin bilgisine 
sunacağım; ondan sonra -o, bu Grubun, (Anavatan Partisi Grubunun) yeni üyesidir- bir de
ğerli hukukçu olarak, arkadaşlarının yakasına yapışmasını, bu işin hesabını, önce onlardan 
sormasını kendisinden istirham edeceğim. 

Olay budur. Bunun üzerine birtakım işlemler yapılmıştır. Burada, hazır yeri gelmişken, 
sadece, kamuoyu bilsin diye söylüyorum, değerli arkadaşlarımın bilgisine sunmak için söylü
yorum, bunu açık oturumda da yaptı, CHP'nin değerli sözcüsü arkadaşımız, bu mahkeme ka
rarlarını çarpıtıyor. 

Ben, bunu çok görmüyorum/Kendileri hukukçu değildir. Demek ki, mahkeme kararları
nı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu vesaireyi yorumlamakta veya ifadelerinde, -teknik 
bir iş çünkü- bu teknik işin ne anlama geldiğini tam olarak yorumlamakta sıkıntısı var; bir 
şey demiyorum. 

Olay şudur: Bahsettiği Yargıtay kararını dikkatle okursa -bizde var, ben vaktinizi almak 
istemiyorum- orada da var. Yargıtay diyor ki, "Bunlar hakkında Telsiz Yasasına göre ceza da
vası açılırsa, bunun sonunda müsadere yapılır." 

Ancak, ceza davası açmadan, bazı savcılarımızın yaptığı gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasasının 86 ncı maddesine aykırı olarak, mahkemeden sadece müsadere isterseniz, mahkeme 
size, "Sen benden müsadere istiyorsun. Ben, bunu niye müsadere edeceğim?" diye sorar. 

Telsiz Yasasına aykırı, 
Nereden anladın! 
Bilirkişi raporu var. 
Bilirkişi raporu varsa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun aradığı, yerine gelmiştir. Za

ten, mahkeme de, müsadere ettikten sonra, onu bilirkişiye gönderecek; bu kanunun yasakladı
ğı araç gereçten midir, değil midir, bunu tayin edecek. 

Şimdi ben buradan ifade ediyorum; arkadaşlarımız söyledi, Anavatan Partisinin İçişleri 
Bakanı olan Sayın Aksu'nun genelgesi üzerine birçok kişi Danıştaya dava açtı; kararlar elimiz
de; yeni karara bağlandı, aradan üç sene geçtikten sonra. Danıştay, "bunların, devlet hariç, 
başkalarının elinde bulunması Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 2954 sayılı Yasaya ve 2813 
sayılı Telsiz Yasasına aykırı olduğundan, bu genelge uyarınca kapatılma işlemleri doğrudur" 
diyor; kararlar burada, elimde. 

Sayın Yalova, çok yeni bir karar daha arz edeceğim; bize, "geç kaldınız" diyenlere söylü
yorum: 22.1.1993 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Sezgin bu konuda bir genelge yayımladı, 
14 il merkezinde radyo ve televizyon yayınları durduruldu, kimsenin sesi çıkmadı; ne Mecliste 
sözü edildi, ne basında çıktı, ne şurada, ne burada. Bunlardan bir tanesi bu genelge için Da
nıştaya başvurdu; Danıştay da, 30.3.1993 tarihinde, yani bundan 13 gün evvel verdiği kararda, 
"Hukuka uygun bulunan genelgeye karşı istenen yürütmeyi durdurma talebinin reddine..." diyor. 

Şimdi, burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız, "siz, müsaderesi red
dedilen cihazları müsadere ettiniz" diyor... Öyle mi?! Yargı yolu açık efendim, yargıya 
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başvurmak hakkı kimsenin cebinde değildir, bizim müsaademize de tabi değildir. Malının 
gaspedildiğini yahut haksız yere elinden alındığını iddia eden vatandaş mahkemeye gider, hak
lı ise alır. Mahkeme bize, derse ki, bu yaptığınız uygulama yanlıştır, hayhay efendim... 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Siz niye mahkemeye gitmiyorsunuz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz idareyiz; kanun idareye yetki 

vermiştir, biz bu yetkiyi uyguladık... 
Şimdi, burada bir şeye daha mutlaka açıklık getirmek istiyorum: Anadolu'nun sesini kıs

tığımız demagojisini reddederim. Niye biz Anadolu'nun sesini kısmış olalım?! Bu yasa çıktığı 
takdirde, Anadolu'da bölgesel radyo ve televizyon yayını yapılabilecektir; niye kısmış olalım?! 

Daha geçenlerde, Hükümetimiz, Anadolu basınına, bugüne kadar, tarihinde verilmediği 
kadar büyük destek ve teşvik verdi; hepsi medyunu şükran. Biz niye Anadolu'nun sesini kes
miş olalım?! Biz Anadolu'nun sesiyiz, biz kendimiz Anadolu'nun sesiyiz!.. (DYP sıralarından 
alkışlar) Anadolu'nun sesini niye kesmiş olalım?! Biz Anadolu'yu konuşturmaya çalışıyoruz, 
Anadolu'nun sesini size ulaştırmaya çalışıyoruz... (RP sıralarından "Niye yarısı?" sesleri) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Belli (!) 
AHMET KABİL (Rize) — TRT'den belli, muhalefeti 1 dakika bile konuşturmuyorsunuz... 

Sahibinin sesi!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, basında çıkan bir ha

beri daha düzeltmek istiyorum. Bazı basın organlarımız, bilerek bilmeyerek, isteyerek isteme
yerek, kamuoyunda bir imaj yaratmaya çalışıyor: "Millî Güvenlik Kurulu bunların kapanma
sını istedi, Hükümete baskı yaptı da, onun için bunlar kapatıldı." 

Açık oturumda da söyledim, burada da gayet net ve açık ifade ediyorum: Millî Güvenlik 
Kurulunun, bu radyo ve televizyonların herhangi bir şekilde kapatılması veya yayınlarının dur
durulması için ne bir tavsiye kararı vardır ne bir kararı vardır ne de bir baskısı söz konusudur. 
Biz, hukuk devletinin Hükümeti olarak, evvela bir hukukçu, sonra bir siyasetçi olarak, yasala
rı uyguladık. Yok eğer, bu laflar, bizim bazı mahallî güvenlik güçlerinin, emniyetin, bazı yer
lerdeki birliklerin, "telsizlerimiz çalışmıyor" şeklindeki şikâyetlerinden kaynaklanıyorsa, o şi
kâyetlerden (vatandaşlar tarafından verilmiş) bizde de yüzlercesi var. 

Danasını söyleyeyim: Bu konuda bizi eleştiren sayın basın organlarından, benim elimde, 
"Telsiz Genel Müdürlüğünden yasal olarak aldığımız ve basın organında kullandığımız telsiz
lerimiz çalışmıyor" diye şikâyet dilekçeleri var... Gelin görün ki, aynı basın organlarının rad
yosu var, bu radyolar da başkalarının telsizlerini durduruyor, konuşmalarına engel oluyor; ama, 
o radyoları kapattığımız zaman da arkadaşlarımız, "bizim radyoları niye kapattınız" diye ba
ğırıyorlar. Evet, içinde bulunduğumuz durum budur. Kendisi, bu radyolar sebebiyle kendi tel
sizlerinin çalışmayışından şikâyet ediyor; sonra, kendi radyosunun başkasının telsizlerini çalış-
tırmayışını unutuyor, bütün bunları bir tarafa bırakıyor ve "radyoları niye kapattınız" diyor 
(!) Ben bu hususların bir kısmını, o açık oturumda da söyledim; bunun yüzlerce örneği vardır. 
Onun için, bunun hiç böyle saptırılmasına, çarpıtılmasına falan gerek yoktur. 

Şimdi, gelelim arkadaşlarımızın, "siz kanunu noksan uyguluyorsunuz; onun için biz kar
şı çıkıyoruz" şeklindeki iddialarına. \ 

, Burada Refah Partisi sözcüsü arkadaşımız, "Siz radyoları ve yurt içinden yayın yapan te
levizyonları kapattınız; ama uydudan yayın yapanları kapatmadınız, onlardan korkuyorsunuz; 
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siz bu çifte standardı bırakın..." dedi. Yalnız, "bırakın" derken, bir de parantez açtı lafa ve 
"biz, bugün yayın yapanların kapanmasını istemiyoruz" dedi. Hani onlar korkmuyor ya... Ya 
ne istiyorsunuz?.. "Biz, kapatılanların açılmasını istiyoruz" dedi. 

Burada, gensoruda da, "biz.kanunlann uygulanmasını istiyoruz" diyorlar. 
Eğer kanunları üygulayacaksak, bu radyoları ve televizyonları açamayız. Bu gensoruya 

göre siz onların açılmasını istiyorsanız, samimiyetsizsiniz. Yok eğer, "televizyonların kapan
masını istemiyoruz" şeklindeki beyanınız doğru ise, işte maksadınız ortaya çıkıyor zaten. Sizin 
istediğiniz eşitlik falan değil. "Onlardan gerçekten korkuyorsunuz ve çifte standart 
uyguluyorsunuz" diyerek bize yüklediğiniz işi, yapan sizsiniz. 

BAHADDtN ELÇİ (Bayburt) — Açıklık istiyoruz, açıklık... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) •— Demek ki, sözleriniz ciddî veri

lere dayanmıyor, Meclisin sadece bir gününü işgal etmeye yarıyor; çünkü bu, burada dördüncü 
defa görüşülüyor, konuşuluyor. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Bakan, Meclisin tutanaklarını bir inceleyiniz lütfen. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Yalova'yı göremiyorum... 

Türk Ceza ICanununun 240 ve 230 uncu maddelerini ihlal etmekle itham eden Sayın Yalova'ya 
seslenmek istiyorum; bu Magic Box - PTT sözleşmesinin altında, zatı devletlerinin hükümeti
nin imzası vardır, bunu ben yapmadım... Bunu, "çifte standart uyguluyorsunuz" diyenlere de 
ithaf ederim; bir. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Hesap sor! 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İkincisi, burada bir şey daha söy

leyeyim: Bakınız, uluslararası sözleşme dedim, hemen ona sanidiniz, vay efendim şöyleydi, böy
leydi diye. . • 

Değerli arkadaşlarım, bir hükümete gensoru veriliyorsa, ülkenin fevkalade önemli bir ko
nusu gensoru konusu yapılıyorsa, dikkatli olunması gerekmektedir. Bakınız, bu konu çok.önem-
lidir. Neden önemlidir?.. Bu çağ, bilgi çağıdır, enformasyon çağıdır. Enformasyon çağının ana 
damarı, aort damarı iletişimdir. Gökyüzündeki "spectrum" denilen haberleşme frekansları, 
dünyanın her yerinde sınırlıdır. Bu sınırlı imkânları, bütün büyük ticaret erbabı şirketler, sana
yiciler, iş adamları, radyocular, televizyoncular, reklamcılar ve bilgi çağının dünyaya ne getire
ceğini fark etmiş olan herkes, elde etme peşindedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Yaşar Bey, sözlerinizi bitirmek için size iki dakika daha söz veriyorum; 
buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu kanunun malını, eğer bu ka
dar yüzeysel, bu kadar araştırmasız, Türkiye'nin bağlantılarını dahi bilmeden burada tartışır
sanız; sizi, muhalefet olarak halk ayıplar. Der ki: Benim muhalefetim, benim işlerimi, ülkemin 
işlerini ciddî olarak ele almıyor ve ciddî olarak onlara yaklaşamıyor; tutuyor, bu işleri düzgün 
yapan Hükümete 'niye yaptın?' diye soru açıyor, ondan sonra da bunu izah edemiyor...' 

O bakımdan, "uluslararası sözleşme" deyince, Türkiye'de 1973 yılından beri uygulamada 
olan ve burada oturan eski arkadaşlarımızın da oyu bulunan, onaylanmış sözleşmeler vardır; 
Intel Sat Sözleşmesi ve Vetel Sat Sözleşmesi... bunlardan haberiniz yok, sonra da kalkıp bana 
gensoru veriyorsunuz (!) 
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Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
BAŞKAN — Bu oturum içinde nazarı dikkate alacağım efendim. 
Başbakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki gensoru öner

gesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sunmadan önce benim talebim var Sayın Başkan... 

Pusula göndermiştim... 
BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, talebimiz ne oldu?! 
BAŞKAN — Efendim, talebiniz bu oturum içerisinde cevaplandırılacaktır. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Ona göre oy kullanacağız efendim... 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, öyle şey olur mu?! 
BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, müracaatımız oylamayla ilgili 

efendim..; 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.—Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Adana Milletvekili Uğur Aksöz'ün, par
tilerine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk'ün, içtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataşmadan dolayı söz 
istemi vardır. 

Sayın Asiltürk, Sayın Aksöz'ün, konuşması esnasında, Partilerine, devletin bütünlüğüne 
ret oyu verdikleri ithamında bulunmaları nedeniyle söz istemektedir. 

Buyurun Sayın Asiltürk. (RP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bu Mecliste, teamül olarak, konu
şan değerli sözcülerin, belki de arzularının hilafına, dil sürçmesi olarak söyledikleri konuların 
tashihi mutlaka, yapılan oylamalardan önce olur; şimdiye kadar böyle olmuştu. 

Değerli Başkanım, herhalde bir zühula düştünüz. Bunun tekrarlanmamasını temenni edi
yorum. Bu oylamadan önce bana bu sözün verilmesi gerekirdi; ama, anlayışla karşıladığım, 
sizi rencide etmek istemediğim, mümkün olduğu kadar yumuşak yaklaşmak istediğim için, bunu 
bir zühul olarak kabul ediyorum; bundan sonra tekrarlanmamasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, Doğru Yol Partisinin değerli konuşmacısı, Refah Partisini kastederek, şim
di bu gensoruyu vermemize şaştığını ifade ediyor ve "îşte bu Refah Partisi, bu Yüce Meclisin 
çatısı altında, devletin bütünlüğünü, millî güvenliğimizi ilgilendiren birçok karara da ret oyu 
vermedi mi?" diyor. 

Eğer bıi arkadaşımız dürüst davranırsa, gelsin, devletin bütünlüğünü ilgilendiren bir ko
nuda, bizim, ne zaman, nerede ret oyu verdiğimizi ifade etsin. Hiçbir toplantıda, hiçbir 
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arkadaşımız, bu konuda, kendilerinin gösterdiği hassasiyetten daha azını göstermemiştir. Hiç
bir oylamada, Refah Partisi, devletin bütünlüğü aleyhinde oy kullanmamıştır. (RP sıraların
dan alkışlar) Bu, düpedüz bir iftiradır; ama, devletin bütünlüğünü, Meclisi kendi istikametle
rine yöneltmek şeklinde arılıyorlarsa, bu anlayışlarından mutlaka vazgeçmek zorundadırlar. 

Sayın konuşmacı, yine, bizim, Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili fikirlerimizi çarpıt
tı. Biz, DYP Grubu üyesi değerli arkadaşlarımızın bu konuda doğru değerlendirme yapacakla
rını kabul etmemize rağmen, bazı arkadaşlarımızın, hele buraya çıkarak grupları adına konu
şan arkadaşlarımızın, bizim, çifte standardı önlemek ve Hükümetin bu kanunları tatbik etme
yi aklına getirmediğini göstermek bakımından, bu Hükümetin, 500 gün bu kanunsuzluğu yü
rüttükten sonra şimdi bazı şeyler yapması karşısında verdiğimiz gensoruyu yanlış anlayabile
ceklerini zannederek, bu gensorunun kanunlara karşı, kanunu yürütmek isteyen Hükümete karşı, 
Hükümetin bu tatbikatına karşı olmadığını kendilerine bir kere daha izah etmek, anlatmak 
lüzumunu hissettik. Ancak, üzülerek ifade edeyim ki, ne DYP Grubunun sözcüsü ne de Sayın 
Baltan, bu ikaza rağmen, maalesef, bunu anlayamamışlar. Biz, "kanunlar niye tatbik edili
yor?" diye gensoru vermiyoruz. 

Birtakım radyo istasyonları, şu anda halen yayın yapıyor; bu kanuna, Anayasaya rağmen 
yayın yapıyor; bir kısmı ise susturuluyor... Bu kanuna göre, Anayasaya göre yayın yapmaması 
gereken televizyon istasyonları yayın yapıyor; ama bir kısmı susturuluyor... tşte, bu çifte stan
dardı ortaya koymak, çifte standardı önlemek bakımından gensoru veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümeti, "Sakın ha, bunu yanlış anlamayın! Bunun manası, ka
nunun tatbik edilmesine karşı oluş değil, kanunun, bir kısmına başka türlü, bir kısmına başka 
türlü tatbik edilmesine karşı oluştur" diye ikaz ediyoruz. 

İkinci olarak da, "Birbuçuk yıl bu kanunlar yok muydu, birbuçuk yıl bu Anayasa yok 
muydu, birbuçuk yıl bu 133 üncü madde yok muydu, birbuçuk yıl bu Telsiz Kanunu yok muy
du, niçin birbuçuk yıl bunu yapmadınız?" diye bu gensoruyu veriyoruz. 

ikaz da ediyoruz ve diyoruz ki: "Aman, siz yanlış anlamayın, böyle bir hataya düşmeyin!" 
Bu ikazımıza rağmen, üzülerek ifade ediyorum ki, ne Sayın Bakan bunu anlamış görünü

yor ne DYP'nin sayın sözcüsü anlamış görünüyor. 
Bunu, gayenin ne olduğunun tespiti bakımından bir kere daha ifade ediyorum ve tekrar 

diyorum ki: Refah Partisi, hiçbir zaman, bu mecliste, millî güvenliğimizle ilgili, devletin bü
tünlüğüyle ilgili bir konuda aleyhte oy kullanmamıştır. Değerli arkadaşlarımın biraz daha cid
diyetle davranmasını talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Asiltürk. 
Sayın milletvekilleri, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın da, kendisine sataşıldığı id

diasıyla bir söz talebi vardır. 
Sayın Yakın, benim takip ettiğim kadarıyla zatı âlinize bir sataşma olmadı. Yalnız, zatı 

âlinizin daha önce Başbakandan sorduğu bir sözlü soru için isminiz zikredildi ve sorunun ma
hiyeti okundu... Zatı âlinize bir sataşma olmadu.. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, mesele çarpıtıldı. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, çok istirham ediyorum... Zatı âlinize bir sataşma olmadı; 
isminiz zikredildi ve sizin, vaktiyle verdiğiniz bir sözlü sorunun mahiyeti okundu. 

Teşekkür ediyorum. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VIII. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇlM 

1. — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN —Adalet Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca, Konya 
Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.20 

. \ • 

© — ; 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.28 ' . » 
BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Ali Günaydın (Konya) 

. e-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa 

Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırı
lar, Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükü
metin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda bir genel görüşme açılmasına, ilişkin önergeleri (8/25 -
26-27) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 7.4.1993 tarihli 88 inci Birleşiminde ve biraz evvel alınan ka
rar gereğince; bu kısmın 74 üncü sırasındaki, (8/25) esas numaralı, Anavatan Partisi Grubu 
adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ül
kü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; az önce okunmuş bulunan (8/26) 
esas numaralı, Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Ka
zan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar 
ve (8/27) esas numaralı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğ
lu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gelerinin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney'in 

önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde Azerbaycan'da meydana gelen üzücü olaylar, millet olarak hepimizi endişe
ye sevk etmiştir. ' 
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bütün dünyanın gözü önünde giriştiği bu hunharca sal
dın karşısında; her zaman olduğu gibi, millet olarak Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimize 
desteğimizi çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. 

Bu nedenle, konunun aciliyeti de göz önünde bulundurularak, yapılan çalışmalara bir katkı 
ve destek olabilmesi açısından, Yüce Mecliste bu konunun görüşülmesi ve bir Meclis kararı 
ile milletimizin duygu ve düşüncelerinin bir kere daha bütün dünyaya duyurulması amacıyla, 
Anayasanın 98 ve içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını 
arz ve talep ederiz. . N 

ANAP Grup Başkanvekilleri 
Mustafa Kalemli Ülkü Güney 

Kütahya Bayburt 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 
10 dakikadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü. 
Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —• Sayın Başkan, iki önerge daha vardı... 
BAŞKAN — önergelerin hepsini birleştirdik, "sunuşlar" bölümünde okuttuk efendim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O zaman imzaların hepsini okutmanız lazımdı... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sadece iki imza okundu... 
BAŞKAN — Efendim, daha önce, "şu şu önergelerin birleştirilmiş olarak görüşmelerine 

başlıyoruz" dedik. Daha başlangıçta okuttuk ve bunları beraber konuşacağımızı da ifade ettik. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — önergeleri birleştirdiğiniz zaman, diğer imzaların 
da okunması lazımdı!,. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sayın Kalemli ve Sayın Güney'in, Er

menistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi hakkında Hükümetin görüşlerini -Dışişleri Bakanımıza vekâlet ederek- söylemek için 
huzurunuzdayım. 

Bu arada, Refah Partisinin sayın sözcülerinin de, Bosna-Hersek konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair istekleri olduğu için, o konuda da'düşüncelerimi söyleyeceğim. 

Önce, muhalefet partilerinin değerli milletvekillerine, bu güncel konulara ilişkin olarak 
Hükümetin bilgi vermesine olanak veren girişimleri için teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti, bugün, civarında meydana gelen huzur bozucu, zaman 
zaman kan döken rahatsızlıklar, anlaşmazlıklar üzerinde ilgiyle duran ve bütün bu anlaşmaz
lıklar konusunda, ne yapacağa ne düşündüğü sorulan bir devlet durumunda. Dolayısıyla, bizim 
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dışımızda meydana gelen rahatsızlıklar, karışıklıklar, sürekli olarak kamuoyumuzu ilgilendiri
yor ve Büyük Millet Meclisi, kamuoyumuzun odağı olarak, bu konulara sık sık yer veriyor. 

Bugün de böyle bir genel görüşmenin öngörüşmesini yapıyoruz. Hemen söyleyeyim ki, 
bu öngörüşme sonunda genel görüşme açılmasını da isteyeceğim; çünkü, bu kanlı olaylar, bu 
insan haklan ihlalleri, bu uluslararası hukuk ihlalleri bitinceye kadar, bizim bu konularda fik
rimizi söylememiz, haklı davaları savunmamız ve bir an önce barışı tesis etmek için uluslarara
sı çevreleri bu konuda katkılarını koymaya çağırmamız çok doğrudur ve çok yararlıdır. 

öyle bir çağda yaşıyoruz ki, barışı korumak için, uluslararası gücün, Birleşmiş Milletle
rin, AGtK'in, bölgesel kuruluşların, hepsinin sürekli katkı yapması ve bu katkıyı yapmak için 
yeni şekiller bulması gerekiyor. Geçmişten gelen şekiller, geçmişten gelen yaklaşımlar, bu yeni 
anlaşmazlıkları barış içinde çözmeye yetmiyor. Bir saldırgan devlet çıkıyor, komşusuna hücum 
ediyor; bunu hangi güç durduracak, ne zaman müdahale edecek? Bütün bunları yeniden ör
gütleyecek, yeni şekiller bulacak bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu da, bir günde, bir haftada, bir 
ayda, bir yılda olmuyor. Onun için, bu konulara en ciddî şekilde eğilmekte ve sınırlara saygı 
gösteren, iç işlerine müdahale etmeyen bir barış tesis edilinceye kadar, bir ortak güvenlik siste
mi kuruluncaya kadar bu konuları ele almakta yarar var, Büyük Millet Meclisinin bu konular
da fikrini söylemesinde yarar var. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bunu yaparken, iç politika çıkarlarını ya da iç politika anlaş
mazlıklarını, iç politika farklılıklarını gündeme getirmenin hiç faydası yok; çünkü bunlar, yeni 
kurulmaya çalışılan dünya nizamında, ülkeler arasındaki meseleler, ülkeler arasındaki anlaş
mazlıkların barış içinde çözülmesine ve bir ortak güvenlik sisteminin kurulmasına yol açacak 
yaklaşımlar. Bunların, herhangi bir ülkenin iç politikasıyla ilgisi yok; ne bizim iç politikamızla 
ilgisi var ne de söz konusu devletlerin iç politikalarıyla ilgisi var. O bakımdan, bunları iç politi
ka malzemesi yapmak son derece yanlıştır; yani bizi bir yere götürmez. Yaparız, birbirimizi 
eleştiririz; ama, bu, bizi, esas bugün dünyanın beklediği ve esas bizim yöremizin beklediği ba
rışa götürmez. Bunu söyledikten sonra konuyla ilgili görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. 

Ermenistan'ın ya da Ermeni silahlı güçlerinin son zamanda yeniden bir saldırıya geçtikle
rini biliyoruz. Geçen hafta da, bir gündem dışı konuşmaya cevap verirken, o günkü durumu 
anlatmaya çalışmıştım. 

Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarıyla başlayan anlaşmazlık, 
çatışmalar, bir süre devam ettikten sonra, hatta, "Laçin" de bir koridor açıldıktan, sonra; ya
ni Azerbaycan toprağı da işgal edildikten sonra bir barış umudu; yani, saldırganın, işgal ettiği 
yerleri barış masasında boşaltması ve Karabağ üzerinde karşılıklı bir anlaşmaya varılması umudu 
belirmişti. 

Yazık ki, bu umudun gerçekleşmesi için görüşmeler yapılırken, bir de gördük ki, Ermeni -
silahh grupları, hem Karabağ'dan hem de Ermenistan'dan Azerbaycan'ı istilaya giriştiler ve 
Laçin'in kuzeyinde, Kelbecer bölgesinde yeni bir koridor açıldı. O da yetmedi; Karabağ'ın gü
neyinde, "Fizuli" denilen bölgede, bu defa Karabağ'dan silahlı çeteler gene Azerî toprağına 
saldırıya giriştiler. 

Son aldığımız bilgilere göre, Fizuli bölgesinde Azerbaycan silahlı güçleri güçlü bir direniş 
gösteriyorlar, öte yandan, Kelbecer bölgesinde de, savaşta, bir durulma, bir duraklama görü
lüyor; ama, henüz Ermeni silahlı güçleri işgal ettikleri yerleri boşaltmış değiller ve Fizuli'de 
saldırılar devam ediyor. 
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Bu durumda düşüncelerimizi açıkça söylemek görevimizdir. Ermenistan, bu yayılmacı si
yaseti güderken, bazrdış desteklere güvenmiş olabilir. Ermenilerin tarihi incelendiğinde, kendi 
deyimleriyle, hep üçüncü bir unsura dayandıkları, istinat ettikleri görülüyor. Bugün de aynı 
beklenti içinde oldukları tahmin edilebilir, anlaşılabilir. Ancak, taşıma suyla değirmenin dön
meyeceği de bilinmelidir. 

Azerbaycan'ın, ülkesiyle, milletiyle, birlik ve beraberlik içinde, en kısa zamanda toprak 
, bütünlüğünü sağlayacağına inanıyoruz. Bu bakımdan, tüm Azerî kardeşlerimizin, yönetimi des
tekleme kararı almış olmalarını, burada övgüyle kaydetmek isterim. Azerbaycan'ın haklı da
vası, uluslararası toplumun, çağdaş değerlere saygılı ülkeleri tarafından giderek daha iyi anla
şılmaktadır. 

Bu çerçevede, halkının açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olduğunu, ülkesinin felaket bölgesi 
haline geldiğini ilan eden ve uluslararası camiaya yardım çağrısı yapan Ermenistan yönetimi
nin, böyle bir geniş saldırıyı gerçekleştirmiş olması, Erivan'ın Ermenistan'ın inandırıcılığına, 
şüphesiz, en ciddî darbeyi vurmuştur. Bu durumda Ermenistan'ın iddialarına kimse inanamaz. 
Bu saldırıların, Ermenistan tarafından değil de Yukarı Karabağ'daki Ermeniler tarafından ya
pıldığı iddiaları da, her türlü ciddiyetten uzak bir kandırmacadır. 

Ermenistan, dünya gerçeklerini ve bölge gerçeklerini görmelidir. Dünün veya bugünün değil, 
yarının hesabını yapmalıdır. Aksi halde hüsrana uğrayacaktır ve bu, kaçınılmazdır. 

Erivan, bugünkü sınırları içinde bağımsızlığını pekiştirmeye yöneldiği, refah ve mutlulu
ğu için çalıştığı takdirde, halkının çıkarlarına elbet daha iyi hizmet edecektir. "Tarihî Ermenis
tan, Büyük Ermenistan..." Bunlar, ham hayallerdir, gerçekleşmeyecek rüyalardır; çünkü; bu
günkü dünya düzeni, böyle saldırıları kabul etmez. 

/ Ermenistan'ı, saldırgan, yayılmacı politikası nedeniyle, bu yüce kürsüden bir kere daha 
takbih ediyorum, kınıyorum. 

öte yandan, vatanları için çarpışırken ölen, şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerime Tanrı'-
dan rahmet diliyorum; ailelerine, yakınlarına metanet diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetinizin çok iyi izlediği gibi, Hükümetimiz, son Ermeni sal
dırıları üzerine, uluslararası alanda diplomatik faaliyetlerini en yoğun şekilde artırmış, hızlan
dırmıştır. Uluslararası kuruluşlardaki faaliyetlerimize ek olarak, çeşitli ülkeler nezdinde de gi
rişimler yapılmıştır ve yapılmaya devam ediliyor. 

Bu arada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir Başkanlık açıklaması yapmıştır. Bu 
açıklama, maalesef, saldırının vahametiyle orantılı olmamıştır. İşgalci kuvvetlerin çekilmesi, 
bölge ülkelerinin toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesi ye sınırların ihlal edilemeyeceği gibi 
olumlu unsurlar içeren Başkanlık açıklaması, Güvenlik Konseyinin, Ermeni saldırıları karşı
sında attığı ilk adım olarak değerlendirilmelidir. Genel Sekreterin sunacağı rapordan sonra, 
Güvenlik Konseyinin, Ermenistan'ı kınayan, işgalci tüm birliklerin Azerbaycan toprakların
dan çekilmesini talep eden ve gerektiğinde Ermenistan'a karşı yaptırım uygulanmasını öngö
ren bir kararı kabul etmesini istiyoruz. Türkiye'nin, kardeş Azerbaycan ile ortak çabaları, di-

' ğer hususlar arasında bu sonucun elde edilmesine yönelmiştir. 

İslam Ülkeleri Konferansı Genel Sekreteri Sayın Hamit El Gabid'in basın açıklamasını 
memnunlukla karşıladık. Bu açıklamada, Ermenistan kınanmış, saldırgan politikasını terke 
davet edilmiş ve askerî birliklerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi istenmiştir. Yukarı 
Karabağ sorunu, örgütün bu ay sonunda yapılacak dışişleri bakanları toplantısında ayrıca gö
rüşülecektir. 
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Çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlıklarınca yapılan açıklamalarda; Ermenistan, uygulamak
ta olduğu politika nedeniyle eleştirilmekte, barış sürecine engel olan tutumunu terke davet olun
makta ve Ermenistan'ın görüşme masasını, saldırılarını maskelemek için bir araç olarak kulla
namayacağı vurgulanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin tutumu açıktır. Azerbaycan kardeşimiz-
dir, dostumuzdur; biz, Azerbaycan'ın yanındayız. Bunun aksinin düşünülmesi mümkün değil
dir. Azerbaycan'ın bizden istediği her türlü yardım ve destek, olanağımız varsa, verilmektedir; 
verilmeye de devam edilecektir. Hükümetimiz, bu sorunun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
ne saygı temelinde çözümlenmesi için, uluslararası camiayla birlikte, elinden gelen hiçbir gay
reti esirgemem ektedir. 

Burada şu hususu bir kere daha belirtmek isterim : Ermenistan, barış sürecine ciddî dar
beler vuran, istikrar ve işbirliğini engelleyen, Birleşmiş Milletler, AGtK ve her türlü uluslarara
sı hukuk kurallarının açık ihlalini teşkil eden bu saldırılarına ve işgallerine son vermelidir. Er
menistan, bu anlaşmazlıkların çözümlenmesinde güç kullanma yöntemine başvurmaktan vaz
geçmediği takdirde, bölgede artacak gerginliğin getireceği bütün olumsuz sonuçlann sorumlu
luğunu kendisi taşıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biz, bölgemize istikrar getirecek; komşu iki devletin gençlerinin öl
mesine, neden olan, genç, yaşlı, icadın, erkek farkı gözetmeden insanları evlerinden barkların
dan eden bu savaşa son vermek için atılacak her adımı, yapılacak her girişimi memnunlukla 
karşılarız; ancak, bu girişimler göstermelik olmamalı, tarafların karşılıklı beklentilerini den
geli bir şekilde karşüayabilmeli ve sağlanacak ateşkesin kalıcılığı için uygun mekanizmaları da 
içermelidir. 

Bugüne kadar, çeşitli girişimler sonucunda elde edilen ateşkes mutabakatları, yukarıda 
saydığım unsurların tümünü kapsamadığı için, kalıcı olmamıştır. Uyuşmazlığın, daha geniş 
boyutlar kazanma eğilimi dikkate alındığında, bundan sonra sağlanacak ateşkesin, güç kulla
nılarak yaratılan oldubittileri, fiilî durumları pekiştiren nitelikte olmaması zorunludur. Ateş
kese ilişkin mutabakatın, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının tahliye edileceğine ilişkin 
bir taahhüt ve ateşkese saygıyı sağlayacak bir gözetim mekanizmasını içermesi zarurîdir. Den
geliye kalıcı nitelikte olmayacak bir ateşkesin, diğer bir deyimle, Ermeni saldırılarının yeniden 
başlamasına olanak verecek bir ateşkesin, vahim sonuçlar vermesinden endişe ederim. 

Türkiye, bölgemizde, Ermeni saldırılarıyla yıkılan istikrarın, hukuk düzeninin ve uluslar
arası meşruiyetin iadesine yönelik bir mutabakatın sağlanması için, her türlü çabayı, ısrarla 
göstermeye devam edecektir. Durumu sürekli olarak izlemekteyiz. Durumun gerektireceği tüm 
tepkileri, seçenekleri değerlendirmekteyiz. 

Kânımız odur ki, sayın milletvekilleri, Azerbaycan, birlik ve beraberlik içinde, karşı karşı
ya bulunduğu saldırının üstesinden gelecek inanç ve güce sahiptir, inanıyoruz ki, Azerbaycan, 
kardeş Azerbaycan, bugün karşı karşıya bulunduğu bu zorluklardan, bu ıstıraplı dönemden, 
onurla, şanla, toprak bütünlüğünü koruyarak, ülkesinin bütünlüğünü koruyarak başarıyla çık
masını bilecektir, bunu başaracak güce sahiptir. 

Biz, Azerbaycan'ın her bakımdan yanındayız. Azerbaycan, bu uğraşında yalnız kalmaya
caktır. Türkiye, milletiyle, Meclisiyle, devletiyle daima Azerbaycan'ın yanındadır, yanın'dâ ola
caktır. 
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Sayın milletvekilleri, Ermenistan'ın ve Ermeni birliklerinin, Kelbecer bölgesinde yoğunla
şan son saldırıları üzerine, Hükümetimizce alınan önlemler malumunuzdur. Ermenistan'a, top
raklarımızdan geçiş kolaylığı sağlanan insanî yardım malzemesi sevkiyatı durdurulmuştur. Hava 
sahamızdan uçuş imkânına, demiryolu ulaşımına, uluslararası hukukun verdiği olanaklara da
yanılarak son verilmiştir. Durumun gerektireceği ek önlemlerin de alınacağı doğaldır. 

Kimse hayal etmesin; Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını tahliye etmedikçe, 
bu yörede kalıcı barışa varılamaz. 

Ermenistan, son saldırıları ve bağımsız bir devletin toprağını işgaliyle, anlaşmazlıkların 
çözümünde güç kullanmayı meşru gördüğünü, dünyanın gözleri önüne sermiştir. Eğer, ulusla
rarası toplum bu yöntemi geçerli kabul eder ve her türlü uluslararası hukuka aykırı bu saldırı 
ve işgal karşısında hareketsiz kalmaya devam ederse, uluslararası barış ve güvenlik açısından 
ortaya çıkacak vahim sonuçlara da katlanmak durumunda kalacaktır. Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi ve AGİK'i, bu sorumluluk bilinciyle harekete geçmeye bir kez daha çağırdığı
mızı, burada ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, kardeş Azerbaycan'ın bir an önce bu saldırılardan, bu istiladan kur
tulması dileğimi bir defa daha ortaya koyarak, şimdi, Bosna-Hersek konusunda, son durum 
hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. 

Bosna-Hersek'te, Bosna-Hersek Cumhuriyetinin varlığına, toprak bütünlüğüne, Sırp çe
telerinin, Büyük Sırbistan hayali içinde yaptıkları saldırılar, yazık ki devam ediyor. 

Bosna-Hersek'in bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü korumak için, uluslararası çevreler
de yaptığımız girişimler de bütün gücüyle devam ediyor. Sonuca varılmamıştır; ancak, orada, 
Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğüne yönelik, bugüne kadar yapılan işgalleri ortadan kaldıra
cak ve bir barışı meydana çıkaracak bir yaklaşım devam ediyor... (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN;— Sayın İnönü, süreniz doldu; zatı âlinize 2 dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Son 

olarak, Bosna-Hersek'te, Sırp uçaklarının uçuşunu engelleyecek bir girişim, bildiğiniz gibi, yü
rürlüğe konmuştur. Şimdilik, ilk adımda, Amerikan, Fransız, Hollanda uçakları bu girişimi 
yürütüyorlar. İkinci adımda, bizim bu girişime katılmamız olanağı vardır; bunu bekliyoruz. 
Buna hazır olduğumuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisiriin bize verdiği izinle çok önceden ilan 
ettik. Şimdi bu safhadayız, bizden bir girişim beklendiğinde bunu yapacak durumdayız. Buna 
hazır olarak bekliyoruz. 

Umudumuz, bu yaklaşımlarla, orada, Sırp çetelerinin saldırılarının nihayet durdurulması 
ve bir barış planının, uluslararası gücün etkisiyle yürürlüğe konmasıdır. 

Bütün bunları, önümüzdeki genel görüşmede daha geniş şekilde ele alma fırsatını bulaca
ğız; ama bu arada, geçecek olan bir hafta içinde, gerek Azerbaycan'daki saldırıların gerek Bosna-
Hersek'teki saldırıların durması umudumu bir defa daha ifade ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Gruplar adına ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan'ın. 
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Sayın tnan, bir hususu arz etmek istiyorum : İmza sahibi olarak konuşma sürenizle bu 
konuşma sürenizi birleştirmemize imkûn yoktur. 20 dakika söz süreniz var. Bu genel görüşme 
açılacağına göre, orada daha uzun süre konuşmak imkânını bulursunuz. İfadeniz kuvvetli, mevzu 
sizin, 20 dakikada ifade edebileceğiniz kanaatini taşıyorum... 

Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu ikazınıza da minnettarım, herhalde 10 dakikayı kesmek suretiyle, Sayın Hükümeti ra

hatlatmak istediniz; saygı duyuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN —s Hayır, Hükümeti rahatlatmak değil, usulü tatbik bakımından Sayın tnan. 
Buyurun efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu genel görüşme 
talebimizin Yüce Meclise sunuluşunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi, bir yıldan fazla, 6 Ni
sanda bir yılını dolduran Bosna-Hersek faciasından sonra ve orada, maalesef, sergilenen bece
riksiz bir dış politikadan sonra, bu kerre doğumuzda kardeş Azerbaycan'a karşı 28 Marttan 
beri başlayıp da devam eden ve.topraklarının yüzde 10 işgaline varan yeni bir gelişme karşısın
da, yine Hükümetin aynı beceriksiz tutumu ve gelişmelerinden duyduğumuz endişe, kamuo
yunun buradaki hassasiyeti ve bir diğer yönü de, aslında demokrasideki büyük bir boşluğu 
doldurmak arzusu... O boşluk da, tam 500 gün içerisinde, Sayın Hükümetin bir üyesi, sadece 
bir defa, o da, bizim talep ve uyarılarımız üzerine, Kıbrıs müzakereleri hakkında muhalefete 
bilgi vermiştir; onun dışında hiçbir bilgi verilmemiştir. 

Dört aydan beri, Sayın Hükümetin hiçbir üyesi, bu kürsüye çıkıp da* dış dünyadaki temas 
ve gelişmeler hakkında Yüce Meclise en ufak bir bilgi vermemiştir ve ayrıca, Azerbaycan'a va
ki tecavüz gibi, bizim güvenliğimizi dahi tehdit eden bunalımlar sırasında, demokratik teamül 
ister ki, Sayın Başbakan, siyasî parti liderleriyle bir temas ve konsültasyon içerisinde bulunur, 
kendilerinin hâkim olduğu arşivlerdeki bilgileri aktarır, onların tepki ve görüşlerini alır ve bu 
suretle, bu gibi millî meseleler karşısında bir konsensüsün teminine çalışır... Bu da bahis konu
su değil. 

Değerli milletvekilleri, maalesef, bir diğer boşluk da, bir süreden beri, politika, Parlamen
tonun dışına çıkarılmıştır ve Parlamento, bir nevi, tribünlerden politik gelişmeleri takip eder 
hale getirilmiştir. Bu boşluğu da doldurmak maksadıyla bu konuyu bu kürsüye getirdik. 

Değerli milletvekilleri, bundan aşağı yukarı bir yıl önce, şu kürsüden, Azerbaycan Sayın 
Cumhurbaşkanı Elçibey, Yüce Meclise, hitap etti; hepimizin konuştuğundan daha açık bir Türk-
çeyletjözleri parlamasına bir heyecan ve bağlılık içerisinde ve yeni açılan ufukların belki bir 
ışığı, yıldızı şeklinde ve hepimizi de duygulandıran ve büyük alkış ve saygıyla karşıladığımız 
bir konuşrriadan aşağı yukarı bir yıl sonra, aynı Sayın Elçibey, "5 helikopter istedim, onu da 
vermediler" diyerek, "artık Türkiye'den isteyecek bir şeyim kalmadı" noktasına getirildi. 

Dünyada, bu kadar zengin bir sermayenin, bu kadar kısa zamanda tüketildiği ve yitirildi-
ğİ olmamıştır değerli milletvekilleri. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İflas etti. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yalnız, izninizle şunu ifade edeyim ki, Sayın Elçibey müs

terih olsunlar, Türkiye'nin İcalbi, millet olarak kendileriyle beraberdir ve Türkiye, bu Hükümetten 
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ibaret değildir; bunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı, Şubat 1992'de başlattığı, Yu
karı Karabağ, zaman zaman Nahcivan ve 28 Marttan itibaren de doğrudan doğruya toprak 
işgali şeklindeki tecavüzleri sırasında, Hükümetin sergilediği ve ifade ettiği slogan şeklindeki 
dış politika tutumları, hakikaten üzücü olmaktadır. 

O olaylar sırasında Sayın Başbakanın ilk ifadesi, "biz, bu işte tarafsızız" oldu. Evet, hem' 
de Azerbaycan'ın tecavüze uğramasına rağmen; yani Birleşmiş Milletler şartının 51 inci mad
desindeki açık duruma rağmen "tarafsızız, arabuluculuk yaparız" dedi. 

Daha acısı, -o zaman kış şartları vardı, şimdi zannediyorum o mazereti de kullanamayacak-
"Bu kış kıyamette nereye asker göndereceğiz?" dedi. Şimdi hamt olsun, kış kıyamet de yok. 

Ondan sonra bu ifadeler devam etti; "karışırsak, karşımıza KızıloMu çıkar; taraf olursak, 
bütün Batı dünyasını Ermenistan'ın arkasına almış oluruz ve bir nevi Müslüman-Haçlı havası 
yaratırız" dediler; "müdahalede bulunursak saldırıcı durumuna düşeriz; bizden yardım 
istenmedi" dediler; sonunda da "dünyayla beraberiz" dediler. 

Doğrusu, sloganların en harikası ortaya atıldı; o da öyle bir formül olmalı ki, Azerbay
can'a faydası olsun, Türkiye'ye de hiç zararı oImasın(!) Bu, doğrusu harika bir şey; yani bunun 
mantığına erişmek çok harika. 

Aynı Sayın Başbakan, bütün toplantılarda -ki, ona katılıyoruz- yeni dünya içerisinde Tür
kiye'den söz ederken, "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar" diyor ve bunun şerefini Türkiye için 
kabul ediyor; saygıyla karşılıyoruz; ama bunun bir de şerefiyesi var; bunu ödemeye gelince, 
"başkaları ödesin" diyor. Böyle pazarlık yoktur dünyada, bunun sorumluluğunu da Türkiye'
nin kabullenmesi lazımdır. 

O kadar beceriksizlikler sergilenmiştir ki, bir nevi, tıpkı Batılıların, Bosna-Hersek'te, ba
şından itibaren, "her türlü işi yapabilirsiniz, rahatsınız" dercesine, Ermenistan'a aynı mesaj 
verilmiştir. 

Ermenistan'ın saldırgan olduğu ve tarihî tutumu da esasen en çok Türkler tarafından, bizler 
tarafından bilinmesi gerekmesine rağmen, Hükümet, yakınlaşma ye telefonla -ki, vaktiyle bi
zim telefon diplomasimize çok ağır vuranlar, bizim koyduğumuz teknolojiyle, bu sefer telefo
nu, biraz da hafife kaçar ölçüde kullanmaya başladılar- devamlı temas kurdu. Bizim intibaı-
mız, Sayın Elçibey'den fazla Petrosyan'la konuşuldu. 

Buğday istedi, 100 bin ton verildi. Ne istediyse verildi. En son, gene aynı şekilde yapılan 
bir telefon görüşmesiyle, enerji istedi; ona da "evet" dendi, protokolü imzalandı ve biz, kar
deş Azerbaycan'ın bu sefer protestosuna maruz kaldık, Savunma Bakanının acı bir beyanına 
maruz kaldık. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta Berlin'de bir toplantıda, Azerbaycan'dan, oradaki du
rumu Almanya'daki gençlere ve Türk toplumuna anlatmak için gelmiş bulunan bir genç Aze-
rîyle karşılaştım; "kan ağlıyoruz; Ermenilerle olan diyalogunuz ve yaptığınız yardımlar netice
si, Türkiye'ye olan bütün güvenimizi kaybettik" dedi. Açıklıkla söyleyeyim; bu, çok acıdır, çok 
da ağırdır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) *— Hükümet utansın. 
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KÂMRAN tNAN (Devamla) — Hükümet, Ermenistan'a, gerek demin belirttiğim slogan 
ve ifadelerle ve gerekse bu yardımlarla ve teşvikçi tutumuyla, bir nevi, "siz serbestsiniz, istedi
ğiniz harekette bulunabilirsiniz, ben yokum" diyor ve nitekim, o serbestiyi kullanıp da açık 
bir tecavüzde bulunan Ermenistan'a karşı bugünkü tutumuyla Hükümet bu serbestisini âdeta 

„ teyit ve tescil ediyor. Hükümet, bir türlü, caydırıcı gücünü ve mütecavizle tecavüze uğrayanı 
fark edemiyor. 

Tecavüz eden, Ermenistan. Azerbaycan'ı korumak için Ermenistan'a vurmak şart değil 
efendim. Ermenistan'ın Azerbaycan'da ilerlemesini durduracak bir müdahale, vazgeçirici bir 
güç göstermek, ortaya koymak -ki, bu legaldir, hukukîdir- gerekir. 

Birleşmiş Milletler Şartının 51 inci maddesi, "bir üye memleketin başka bir üye memleket 
tarafından silahlı tecavüze uğraması halinde, diğer bütün üye memleketler, onun savunmasına 
koşmak ve yüklenmek hakkına sahiptir" der. Bu hakkı kullandınız da, kimse karşınıza mı çıktı? 

Geçmişte de böyle benzeri bir mazerete hep sığınıldı. 1963 yılında 21 Aralık Kıbrıs katlia
mından sonra onbir yıl boyunca, "kımıldarsak, Sovyetler Birliği üstümüze gelir" denildi. Sonra 
olaylar gelişti ve bu memleketin kıymetli iki evladı karar aldılar ve müdahalede bulunduk. Ne 
oldu?.. Sovyetler Birliği, bunu bir nevi olumlu karşıladı, saygıyla karşıladı. Hangi Sovyetler 
Birliği?.. Dünyanın ikinci büyük gücü olan Sovyetler Birliği. 

Bugünkü Rusya ise, Hükümetin gözünde çok büyüttüğü ve "karşımıza Kızılordu çıkar" 
dediği Rusya Federasyonu ise, kendi iç otoritesini tesis edemedikten başka, Gürcistan'da Gür-, 
cü kuvvetlerine karşı Abhazaları desteklemesine rağmen, orada mağlup olmaktadır. Böyle bir 
Rusya'dan çekinmek!.. 

Başka bir büyük hata daha işlendi. O da şudur : Esasen, Orta Asya cumhuriyetleri ve 
Kafkas cumhuriyetleriyle işbirliğini görüşmek üzere ilk olarak Moskova'ya gidildi; yani, "bu 
yol buradan geçer" mesajı verildi ve son olarak da Sayın Dışişleri Bakanı, bir ortak teşebbüste 
bulunmak üzere -bir barış planı hazırlamak için- Moskova'ya gitti. • \ 

Kendilerinin çok iyi bilmesi lazım ki, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna gir-
memesiyle, esasen Moskova kendisine kırgındır. Azerbaycan, Moskova'ya ilk başkaldıran ve 
Sovyet tankları altında şehit veren bir memlekettir. 

Yine aynı Rusya, herhalde, Azerbaycan ve dolayısıyla onun ötesinin, yani Orta Asya kapı
sının burası olduğunu bilecek kadar akıllıdır. Bana kendi eliyle bu kapıyı açar mı? Bu beklenir 
mi? Bunu nasıl düşünemediler ve dahası da, takdir edemediler?! 

Moskova ziyaretinden bir hafta sonra beyan da ettiler, "Ruslarla beraber ortak plan 
geliştireceğiz" dediler. Aynı Rusya, Dışişleri Bakanını Tahran'a göndererek, kendileriyle, Er
menistan lehine bir anlaşma imzaladı. 

Daha acısına geleceğim : Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilanından sonra -iktidar devir dö
nemiydi, 1991'in 15 Kasım civarıydı- iktidara gelecek olan Koalisyonun sayın mensupları, bi
zim Hükümetimizle temas ederek, "İran'dan evvel, bir an önce tanımak hususunda, bu tanı
ma kararınızı ilan edin" dediler. Bunu, severek ve memnuniyetle yaptık. O zaman bunu düşü
nenler, bugün aynı Azerbaycan'ın, bende ümit yoktur diye, gidip de İran'a sığınması karşısın
da, acaba ne düşünüyorlar? Çok ağır bir şey değil midir? Binaenaleyh, mesele, hakikaten çok 
üzücüdür, çok acıdır. 

Bu suretle, caydırıcı gücü kullanmamakla, aslında tehlike davet edilmektedir. 
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Nitekim, bunun ilk işareti Kıbrıs'ta oldu. Bosna-Hersek'teki büyükbeceriksizlik ye kabi-
liyetsizlik ve bu vahim olay karşısındaki hareketsizlik ve bir nevi kaçacak köşe arama, Rumlara 
cesaret verdi ve "Türklerin tam kafasına vurulacak zamandır, bir nevi şaşkınlık içindedirler; 
her taraf vuruyor, biz de vuralım" diye, Kıbrıs'ta Türk mevzilerine karşı ondört yıldan beri 
ilk defa silah patlattılar. Korkarım ki, bu da tırmanacaktır. 

Bir diğer husus : Sayın Başbakanın bir ifadesi var : "Dünya ile beraber varız" diyor. Ne
dir bu "dünya" dedikleri?.. Bu söze yakından bir bakmak lazım. Eğer, Birleşmiş Milletlerin 
181 üyesini kastediyorlarsa, herhalde, Orta Amerika ve Güney Amerika için, Azerbaycan ve 
Ermenistan savaşı bir mesele delildir; Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda için de bir mesele 
değildir. Bunun mukabili de doğrudur. Bugün Kamboçya'da olan olaylar, bizim bir meselemiz 
değildir, Sri Lanka'daki olaylar da bizim bir meselemiz değildir. Eğer, bu sözle, Güvenlik Kon
seyinin 15 üyesini kastediyorsa, orada da çok acı gerçekler var ve onlara da yakından bakmak 
lazım. 

Bunların iki defa -işte "dünya" dedikleri- birlikte hareket kararları çıktı. Bir tanesi, 701 
sayılı karar; yani, Bosna-Hersek'e yapılacak insanî yardımların güvenlik koridorları kararı. Türk 
Hükümeti buna katılmaya hazır olduğunu çok önceden beyan etti ve hatta, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden, Somali'ye asker gönderebilme kolaylığını sağlamak için yetki aldı. Güzel... 
800 kişilik bir birlik hazırlandı; ama, almadılar, "tarafsız olmazlar/Müslüman, eski koloniyalist" 
diye. Gidenler çok mu tarafsızdı?.. Orada, bizim Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında Bosna-
Hersek Başbakan Yardımcısını katletmediler mi? Türkiye bunun üzerine ne yaptı? Hiçbir şey 
yaprnadı. 

Son çıkan karar -ki, geçen Ekim ayında alınmıştı- hava sahası güvenliğinin ihlali halinde 
müdahale kararı. Burada da, Fransızlar, Hollandalılar ve Amerikalılar... Hükümet, bir F-16 
filosu vereceğini beyan etti; ses çıkaran var mı?.. Burada da çok ağır bir durum var. Beni bağış
lasınlar; yani, bize karşı bu muamelenin altında yatanı ve bunun güzel Türkçe ile ifadesi olan 
kelimeyi kullanmaktan bile çekiniyorum. Bu, Türkiye'ye, Türk Hükümetine ve Türk Devletine 
-karşı bir ağır muameledir. , 

Bu sözü çok tekrar ederseniz, başka yerde de önünüze koyarlar; o "dünya ile beraber 
hareket" dediğiniz... 15 memleketin ittifakla aldığı 7,89 sayılı Kıbrıs kararı vardır. "Beyler, bu
yurun; dünya ile beraberdiniz; dünya bu işte; bunu da kabul buyurun" derlerse, ne yapacaksı
nız? Katılacak mısınız?.. (ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu 
mümkün mü efendim? 

Bakınız, dış politikanın çok tehlikeli iki yönü var : Biri, sloganla dış politika üretmektir 
ki, başından beri, Bosna-Hersek konusunda ve bu kerre doğumuzdaki bu facia karşısında hep 
bu yola başvurulmuştur. İkincisi de, içeriye yönelik, iç tüketime yönelik dış politika yapmak 
ki, bugün dünyada da hâsıl olan intiba, Türk Hükümetinin beyanlarının, bir harekete, aksiyo
na yönelik olmadığı, kendi kamuoyunu ve seçmenini tatmine yönelik olduğu yolundadır. 

Üzülerek söyleyeyim; bütün bu beyanlar ve tutumlar karşısında insan düşünüyor; acaba, 
Sayın Hükümetin bir danışmanı yok mu, bir dostu yok mu, bir seveni yok mu? Yani, olması 
gerekenler kendilerine söylenilmiyor mu, anlatılmıyor mu? 

, Bakınız, Azerbaycan'a karşı Hükümetin takındığı bu tavır, bizim dış dünyadaki ve bilhas
sa Orta Asya'daki güvenirlik ve inandırıcılığımızı sıfıra müncer kılmıştır. Esasen, sermayenin 
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büyük kısmını Bosna-Hersek'te kaybetmiştik; burada da... Oysa/tarihî gelişmeler neticesi, 1683 
yılından bu yana ilk defa, tarih, Türkiye'nin önüne büyük ufuklar açıyordu. Milletçe bunun 
heyecanının yaşandığı bir dönemde, Hükümet, kendi tutumuyla, bu ufukların hepsini karart
tı; doğuda, Azerbaycan üzerinde doğan güneş karardı; batıda, Bosna;Hersek üzerinde batan 
güneş de karardı. Bu reva mı?„ Buna hakkınız var mı?.. Üçyüz yıldan beri beklenen bir gerçe
ğin, Türk Milletinin ve Türk dünyasının önüne geldiği bir dönemde, sırf çekingenlik, tutucu
luk, muhafazakârlık ve ürkeklik neticesi, Türkiye'yi böyle bir duruma sokmak ve dış Türk dün
yasında ümitleri kırmak, onların ümit kaynağı olmaktan çıkmak reva mıdır? 

Bakınız, bu gelişmeler neticesinde, Sayın Muttalibov -ki, Elçibey'den önce görev yaptı ve 
rakibi idi- Elçibey'e diyor ki, "Türklerden vazgeç, artık ümit yok; ümidi başka yerde arayalım." 

Orta Asya cumhuriyetleri, son zamanlardaki toplantılarında, kendi aralarında ekonomik 
işbirliği ve savunma teşkilatı oluşturma çalışmalarına başladılar; bunda da bir mesaj var. Yani, 
"Türkiye'ye artık bel bağlanamaz." mesajı var. 

Oysa biz, Hükümetin, devletin öncülüğünde, Türkiye etrafında bir bağımsız Türk devlet
leri topluluğu kurulabilir diye düşünüyorduk ve esasen, Azerbaycan'ın Alma Ata'daki 21 Ara
lık 1991 tarihli o toplantıya katılmamasının mesajı da bu idi; ama, Azerbaycan düşünmüyor
du, biz de doğrusu hiç düşünmüyor ve tahmin etmiyorduk ki, Hükümet bütün bunlardan ka
çacak kadar çekingen ve ürkek olacak! 

Bakınız, dünyada risksiz politika olmaz. Yeni yaratılan, yeni oluşmakta bulunan dünya, 
risklerle doludur. Eğer, burada da aynı şekil, manzara sergilenirse ve eğer Azerbaycan üzerin
deki bu tecavüz karşılıksız bırakılırsa, bunun devamı Orta Asya Cumhuriyetleri olacaktır. Çünkü, 
hepsinin etnik yapısına, Stalin döneminde Rus unsurunun karıştırılmasıyla, diğer unsurlarla 
beraber yaşamaları zor bir insanlar topluluğu oluşmuştur. Bunlar tahrik edilecektir, teşvik edi
lecektir, silah verilecektir. 

Hükümet ikaz edildi, "havadan yapılan lojistik desteği durdurun" diye. Beş gün sonra, 
hatta 24 saatte iki defa karar değiştirerek, "durdurduk, ambargo kondu" dedi; sonra "hayır, 
koymadık" dedi. , 

Aynı durum, merhum Sayın Mumcu'nun ölümü olayında İran'a karşı oldu; bir hafta için
de beş defa vites değiştirdik İran bir defa suçlandı, bir defa okşandı; suçlandı, okşandı ve son
ra da mesele unutuldu; tıpkı Bosna-Hersek'in unutulmakta olduğu gibi. 

Üzülerek söyleyeyim; gelen haberler, Batı dünyasının da kabul ettiği, Bosna-Hersek'in ar
tık bittiği ve Sırpların işgali altına gireceği haberleridir. Yine dünyanın tefsiri, bunun burada 
kalmayacağı, Sırbistan'ın burayı yuttuktan sonra, Kosova'ya, Makedonya'ya el atacağı ve Bal
kanlarda savaş çıkacağı yönündedir. 

Önümde, bu hafta çıkan İngiliz Ekonomist Dergisinin, Ermenistan'ın tecavüzüyle ilgili 
bir yazısı var. Tabiî, Hükümetimizi yakından tanımadığı için ciddî bir cümle koymuş ve diyor 
ki: "Ermeni tecavüzünün ilerlemesi halinde, Azerbaycan'ın çok yakın müttefiki olan Türkiye, 
tarafsız kalmayacaktır, mutlaka müdahalede bulunacaktır." 
~ Nerede o Hükümet?!. Yani, insaf buyurun efendim!.. (ANAP ve RP sıralarından alkış
lar) Nerede o Hükümet?!. 

Yine beni bağışlasınlar, müesseselere büyük saygım var; ama, bir sayın bakana karşı gen
soru açılmasını önlemek için bütün üyeleri hazır bulundurmak maksadıyla burada bulunan Sayın 
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Başbakanın bu mesele bittikten sonra, dünyanın en can alıcı meselesinde, Türkiye'nin tarihi 
ve geleceğiyle ilgili böyle en hayatî bir meselede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteğini 
yanına alması gerekirken, burayı bırakıp gitmesi de, ayrıca, Ermenistan'a bir mesaj değil mi
dir?! (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, Sayın Hükümeti ve Sayın Baş
bakanı buraya getirmek için -ki, muhalefet biraz da ondan mecbur kalıyor- her gün bir genso
ru mu verilsin? Müesseselerin işletilme yeri burasıdır; demokrasi, politika... Ama, dediğim gi
bi, Parlamento tribüne çekildi, politika Parlamentonun dışına-çekildi ve götürülüyor. 

Değerli milletvekilleri, hayatî bir kararla karşı karşıyayız. Sayın Başbakanın geçen hafta 
içinde söyledikleri bir cümle daha var : "Asker gönderme konusunda Meclisin bize verdiği bir 
yetki yok ki..." Gelip istediler de vermedik mi?.. Vermedik mi?.. Bütün o reddedilen, mukave
met edilen hallere rağmen, aynı Hükümet, maalesef, yardımların emin bir ortam içinde dağı
tılması yolunda (mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, 2 dakika daha... 
BAŞKAN — Buyurun. Buyurun... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — ... Türk askerini Somali'ye göndermedi mi? Gönderdi. 

Aynı Sayın Hükümetin, dünyayla beraber hareket etmeye bu kadar meraklı Sayın Hükümetin, 
dünyanın, yani Güvenlik Konseyinin bir kararı olmadan geçen Ocak ayının sonlarına doğru, 
22 Ocak kadar, bir nevi, tncirlik'i, Amerikan ve Batı üssüne çevirircesine, Irak'a bombardı
manlara açık tutması hadisesi var ve yine, geçen cuma günü bile, sebepsiz yere gene oradan 
kalkan Amerikan uçaklarının Kuzey Irak'ı vurması ve bundan, Hükümetin, ancak 2,5 saat 
sonra haberdar olması hadisesi var ortada değerli milletvekilleri. Binaenaleyh, burada bu ka
dar müsamahakâr olacaksınız; öbür tarafta, "dünyayla beraber" diyeceksiniz! 

Bakınız, bu dünyada tek geçerli bir dil ve vasıta vardır, o da kuvvet. Amerika, Irak'a vu
rurken dünyayla mı hareket ediyor? ingiltere ve Fransa ile beraber, Irak'ta 36 ncı paralelin yu
karısını ve 32 nci paralelin altını kapalı bölge ilan ederken dünyayla mı hareket ediyor? Var 
mı böyle bir Birleşmiş Milletler kararı? Yoktur efendim... Yani, onun için, gelin de... En kötü 
şey, bir hükümetin, icraatta bulunmamak için mazeret icat etmesidir. Yıllarca Sovyetler Birliği 
tehdidi mazereti; şimdi, kaybolmuş bulunan Kızılordu mazereti ve bunların arkasına saklana
rak, bir devletin inandırıcılık ve güvenilirliğine gölge düşürülmesi hadisesi. Bu, bizi çok üz
mektedir. 

Aslında, Azerbaycan'ın üzüntüsü ve bize olan kırgınlığı, belki bir yüzyıl, nesiller alır. Bu
nu yapmaya hakkımız var mıydı? Eğer, geçen sene, 1992 yılı Şubat ayında, Hükümet, vazgeçi-
rici bazı adımlar atıp, tedbirler alsaydı, bugünkü vahim durumlar meydana gelmezdi. (Mikro
fon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Özür dilerim Sayın Başkan, siz haklısınız; ama, benim 
sesim yüksektir... , 

BAŞKAN — Size 1 dakika daha veriyorum. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — O tedbirleri almadığı içindir ki, bugünkü noktaya geldik. 

Yine tedbirler almamakta direnirse, yine Parlamentosundan, kamuoyundan ve vecibelerinden 
kaçmaya devam ederse, çok daha vahim gelişmelerle karşı karşıya gelir. 

1989 yılında Ermenistan Meclisinin aldığı bir karar var; o da, Türkiye üzerinde ve Azer
baycan üzerinde toprak talepleriyle ilgilidir. Sayın Hükümet, bu Ermenistan'ı tanırken, bağımsız-
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lığını tanırken, bu kaydın kaldırılması talebinde dahi bulunmamıştır. Bu kadar basiretsizlik, 
doğrusu, dünyada ancak bir gayretle gösterilebilir ve belki de bir tedrisin sonucu olabilir diye 
düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın tnan. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Azerbaycan ve Bosna-Hersek konusunda Hükümetin izlediği dış politika üzerinde istenen 
genel görüşme münasebetiyle Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bu konuda, bildiğiniz gibi, üç partinin genel görüşme talebi vardır. Anavatan Partisi ve 
Doğru Yol Partisinin genel görüşme talepleri, yalnızca Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgilidir. 
Refah Partisi Grubu olarak verdiğimiz önerge ise, hem Bosna-Hersek hem de Azerbaycan'daki 
son gelişmeler hakkındadır. Oturumun başında, Sayın Başkan, önergeleri ayrı ayrı okutmadı
lar. Ancak, burada şunu belirteyim : önergelerin ayrı ayrı okunması daha yerinde olurdu, okun
ması gerekirdi, önergelerin ayrı ayrı okunmasıyla müzakerelerin birleştirilmesinin farklı şeyler 
olduğunu düşünüyoruz. 

Hükümet 500 gününü doldurmuştur ve bu 500 günlük süre, tamamıyla başarısızlıklarla 
ve yanlışlıklarla doludur. Edilen vaatlerin hiçbirisi gerçekleştirilmemiştir ve kamuoyunda, Hü
kümete karşı umutlar ve beklentiler tüketilmiştir. 

Ekonomiden iç güvenliğe kadar, demokratikleşmeden şeffaflaşmaya kadar bir yığın yan
lışla birlikte, Hükümet, icraatına devam ederken, aynı yanlışlıklar, dış politika konusunda da 
sürmektedir. Bu 500 günlük süre zarfında görüp izlediğimiz dış politika, hatalarla doludur, 
yanlışlıklarla yüklüdür, tam bir teslimiyet hâkimdir ve Türkiye'nin tüm menfaatlanna aykırı 
olarak Batı güdümünde yol almaktadır. Hiçbir olumlu sonuç doğurmayan dış geziler, turistik 
seyahatler kadar bile etkili olamamaktadır. 

Dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Türkiye, uluslararası ilişkilerin
de etkili ve büyük bir güç olmaya aday olduğu bir dönüm noktasındadır. 200 milyonluk Türk 
dünyasının ve İ-1,5 milyarlık tslam âleminin büyük umutlar ve çıkış yolları aradığı bir dönem
de bu Hükümetin işbaşına gelmiş olması, kendisi için bir şanstır. Ancak, Hükümet, bu şahsını 
boşuna harcamıştır, Türk kamuoyunda ve uluslararası platformda büyük yanlışlıklar içerisine 
girmiştir. 

Bu önemli dönüm noktasında, Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hüküme
ti, üst üste yaptığı yanlışlarla, yanlış hedefler ve ilkeler seçmiştir. Dış politikada yaratıcılığa 
en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, teslimiyetçiliğe kapılınmıştır. Millî menfaatlar, "dünya 
ile beraber olmak" laflarıyla Batı'ya şirin görünme uğruna heba edilmektedir. Yüzlerce güna
hı bir yana, bu Hükümeti değerlendirebilmek ve mahkûm edebilmek için, dış politikadaki yan
lışlıkları yeter de artar bile. 

Bosna-Hersek ve Azerbaycan'daki son gelişmeler, hepimizin gözleri önündedir. Bosna-
Hersek'te, Sırp katliamı devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, etkin bir 
önlem alma niyetinde değildir. Clinton ve Yelisin flörtü, katliamın devamına zemin hazırla
maktadır. Havadan atılan gıda yardımlarının, Sırp canilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöne
lik olarak devam ettiği görülmüştür. Birleşmiş Milletlerin uçuş yasağını denetlemeye başlaması, 
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bir aldatmacadan ibaret olmuştur ve bunun, Müslümanların katlini önleyici bir gücü olmadığı 
ortaya çıkmıştır. -

Asıl katliam, karadan karaya atılan uzuri menzilli top mermileriyle gerçekleştirilirken, aradan 
geçen, sürüncemede bırakılan bir birbuçuk aylık bir Süre sonunda alınan uçuş yasağı kararı
nın, hiçbir etkili önlem olmadığı görülmüştür. Nitekim, bombardımanlar, uçuş yasağı kararın
dan sonra daha da hızlanmıştır. 

Silah ambargosu ise, Müslümanları silahsızlandırmaya yönelik olarak devam etmiştir. Sırplar 
için ambargo diye bir olay yokken, Adriyatik'te bulunan gemilerle uygulanan ambargo, doğ
rudan doğruya Müslümanları (Boşnak Müslümanları) silahsızlandırmaya yönelik olarak de
vam etmiş gitmiştir. 

Azerbaycan'da izlediğimiz hadiseler de, dünyadaki hâkim güçlerin aynı politikaları çerçe
vesinde sürüp gitmektedir. Ermeniler, başta Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Batı'nın 
güdümündeki dış politikalarından ve Türkiye'nin izlediği dış politikalardan da cesaret alarak, 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin kurduğu Hükümetten beri, her geçen 
gün saldırılarını Ermeniler artırmaktadır. 

Hocalı katliamı-, tek bir örnek olarak kalmamıştır. Karabağ, Laçin, Kelbecer, Fizuli böl-
gelerindeher gün, Azerî kardeşlerimiz, yeni katliamlarla, açlık ve soğuk dolayısıyla kitle ha
linde ölümlerle karşı karşıyadır. Büyük Ermenistan idealleri doğrultusunda Ermenistan, Batı 
desteğinde yeni mevziler elde etmektedir. Tekkeleri, zaviyeleri, hangâhlarıyla meşhur, islam kültür 
ve tarihinin önemli bir coğrafyası olan Karabağ, Ermeni işgali altındadır. Karabağ-Ermenistan 
arasında, Laçin ve Kelbecer dışında üçüncü bir koridor daha açılmıştır. Karabağ dışında yüzde 
10'luk bir Azerbaycan toprağı, Ermenilerce işgal edilmiştir. 

Fizuli'nin düşmesiyle, Iran sınırına dayanan Azerbaycan toprağı da Ermeni işgali altına 
girmiş olacaktır. Böylece, 340 bin nüfuslu Nahcivan, Ermenilerce abluka altına alınacak ve 
büyük Ermenistan'ın yöneldiği alan olacaktır. Bu noktaya şimdiden dikkatlerin çekilmesi gerekir. 

Nahcivan, şimdiden kıtlıkla savaşmaktadır, insanlar, Azerbaycan'dan yapılan sevkiyatın 
geçtiği yolun savaşın etkisiyle kapanması münasebetiyle açlıkla karşı karşıya kalmışlardır. Sa
dece bir günlük un kalması üzerine, Nahcivan Cumhurbaşkanı Aliyev, iran'dan un istemiştir; 
fakat, Türkiye'nin Hasret Köprüsü, âdeta, gerçekten bir hasret simgesine dönüşmüştür. 

Ermeni'yi cesaretlendiren demeç ve politikaların sahibi olan Doğru Yol Partisi-
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümeti ise, Ermeni saldırılarının durdurulması, Ermenilerin 
kınanması, Ermeıiilerin işgal ettikleri topraklardan çekilmesi için, Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyine başvurmuştur. Güvenlik Konseyi ise, âdeta, Türkiye ve Azerbaycan'ı kınamıştır; 
Ermeni saldırılarına değinilmemiş, Ermenistan'a yardımların engellenmemesi için Türkiye uya
rılmıştır. 

işte, Batı dediğimiz budur, Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz budur ve Hükümetin 
sürekli "dünya ile beraber olmak" dediği şey budur; bizim ilk günden beri bu Hükümete an
latmaya çalıştığımız nokta da budur! 

Yanlışlar, Hükümet Programından başlamış ve Hükümet Programında "Amerika Birle
şik Devletleriyle bizi birbirimize yakınlaştıran, sahip olduğumuz ortak değerler ve ideallerdir" 
denilmiştir. 
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Sayın Demirel. Major'Ia yaptığı görüşmede, yalnız Batı'nın viskisini değil, aynı zamanda 
değerlerini de Manş'tan Asya'ya taşıyacağını ifade etmiştir. Halbuki, Azerbaycanlı kardeşleri
miz, Rus votkasından kurtulmaya çalışırken Batı'nın viskisine muhtaç değillerdir. (RP sırala
rından alkışlar) 

tşte, bizim, "sizin yaptığınız taşeronluktur" derken anlatmak istediğimizi, siz bizden da
ha güzel anlatıyorsunuz! 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümetinin dış politikada belirlediği 
öncelikli bir ilke vardır ve tüm yanlışlar bu ilkeden kaynaklanmaktadır; o ilke de şudur : Deni
liyor ki, "dış ilişkilerimizdeki hiçbir çıkar ve Türkiye'nin hiçbir menfaati, Batı ile işbirliği ha
linde olmamızdan daha önemli değildir!" 

İster Filistin, ister Ortadoğu, ister Bosna-Hersek, ister Azerbaycan veya Türk cumhuri
yetlerine yönelik politikalardaki millî menfaatlar; bunların hiçbirisi, bu Hükümet tarafından, 
Batı ile işbirliği halinde olmamızdan daha önemli görülmemektedir. Şu ana kadarki icraat bu
nu göstermektedir ve bütün yanlışlıklar da, bu temel ilkeden kaynaklanmaktadır. 

Yanlışlar, sürekli peşpeşe geliyor. Yeltsin'in, Avrupa ve ABD'ye yaklaşması yüzünden, Azer
baycan konusunda Hükümet, ister istemez, Rusya-Türkiye ittifak çemberi içerisine giriyor. Rusya, 
Ermenistan lehine tavır alıyor, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de Ermenistan lehine ta
vır alıyor ve. Hükümet de kendisini, ister istemez, bu çember içerisinde, Ermenistan lehine po
litikalar uygulayan bir tavır içerisinde buluyor. 

Sürekli büyük umutlar bağlanan ve bir ara kamuoyunu işgal eden Hikmet Çetin-Kozirev 
görüşmelerinin neticesi ne oldu, Ermenistan'ı cesaretlendirmeHten başka?! 

Türkiye, Ermenistan'a buğday gönderiyor. Gönderilen bu buğdayla ilgili olarak biz bura
da görüşme açıyoruz, konuşuluyor ve Ermenilerin cesaretlendirildiği söyleniyor; fakat, Hükü
metin sayın bakanları tarafından sürekli olarak bize yönelinerek, bize hitap edilerek, "Müslü
manlıkta aç insana yardım vardır" deniliyor! 

Acaba, hâlâ aynı kanaatteler mi? Bunu buradan ifade etmeleri lazımdır. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

öylesine bir Ermenistan desteği ki bu Hükümetin sergilediği tavır, Türkiye, Ermenistan'a, 
1992 yılı içerisinde, Toprak Mahsulleri Ofisinden, 1 136 vagon buğday yardımı göndermiştir, 
1993 yılının ilk üç ayında ise 10 bin ton buğday gönderilmiştir. Bu buğday, Avrupa ülkelerin
den, sonradan Türkiye'ye verilmek üzere gönderilen buğdaydır. Böylece, Avrupa'nın Ermenis
tan'a yardımlarını hızlandırabilmek için Türkiye bir aracı konumuna girmektedir. (RP sırala
rından alkışlar) 

Diğer taraftan, Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletlerinin Ermenistan'a yardımları, sü
rekli Türkiye'nin taşeronluğu sayesinde devam edip gitmektedir. Niçin?.. Çünkü, Doğru Yol 
Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümeti, önceliği Batı'ya vermiştir. Clinton'un Dışişle
ri Bakanı yani Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yetkilileri, her zeminde, Türkiye'nin Er
menistan ile iyi ilişkiler içinde bulunması gerektiğini söylemişlerdir, empoze etmişlerdir ve Sar 

yın Hükümet de, kendilerine telkin edilen bu politikaları, düşünmeden uygulama peşine girmiştir. 
1 Sayın Demirel, Kelbecer'de katliamla karşı karşıya kalan Azerilerin kurtarılması için EIçi-
bey'in helikopter isteğini reddediyor; gazeteler başlık atıyor, "Türkiye, Türk Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletlerini rahatlattı" diye. 
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Yapılan bütün icraat ve politikalar, Batı'yı rahatlatmak, Batı'ya şirin görünmek ve Ame
rika Birleşik Devletlerinin talimatı doğrultusunda icraat yapabilmek içindir. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Ermeniye buğday ver, enerji anlaşması yap, Azerbaycan'a helikopter verme! Niçin?., ön
celik Batı'ya verildiği içindir; Batı'ya şirin görünmek, Hükümetin önündeki bir öncelik oldu
ğu içindir. 

Azerî kardeşlerimizin Türkiye'ye bağladıkları bütün umudu yıkmaya, bu Hükümetin hakkı 
yoktur, yetkisi de yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Bir büyük, ufku açık Türkiye umutlarını yıkmaya, bu Hükümetin hakkı yoktur, yetkisi 
de yoktur. 

"Ermenı'ye buğday veren bizim gardaşımız değildir, olamaz" dedirtmeye, bu Hükümetin 
hakkı yoktur, yetkisi de yoktur. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Üstelik, tüm bu dostça sitemlere karşı Sayın Demirel, gazetelere kadar yansıyan demeçle
rinde, ifadelerinde daha neler söylemiştir : "Elçibey'in etrafında kışkırtma vardır, hatta KGB 
kışkırtması vardır" demiştir." 

Bizde de kışkırtmacılar var... Baksana Erbakan'a... Korkuyormuşuz!.. Bu, korku mesele
si falan değil, çıkarları göz önünde tutan akıllı bir dış politika meselesidir" demiştir. Sayın 
Demirel. 

' ' • • / 

Böyle mi oluyor akıllı dış politika meselesi, böyle mi oluyor?! (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Doğrudur. . 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu mantığa bakarsak, bu düşünce biçimine bakar

sak, Sayın Demirel'e göre, Doğru Yol Partisi içindeki, Hükümet politikasını beğenmeyen mil
letvekilleri de kışkırtmacıdır! (RP sıralarından alkışlar) 

"Kışkırtmacı" lafı, parti içi ve parti dışı muhalefeti bastırmanın herhalde Demirelcesi ol
sa gerek!.. (RP sıralarından alkışlar) 

'Askerî müdahalenin yapılamayacağı" sözü de, tamamıyla, Hükümetin dışıradan aldığı 
sinyallere göre, şirin görünme politikasının bir devamından ibarettir! 

Sayın tnan biraz önce bahsettiler; Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesi açıktır. 
tşgal altındaki, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye, işgalle sınırlı kalmak suretiyle her zaman 
yardım yapmak mümkündür; özellikle de Nahcivan konusunda, Moskova ve Kars Anlaşmala
rı, Türkiye'ye, bu müdahale yetkisini de tanımaktadır. Bırakın askerî müdahaleyi, tatbikatı, 
insanî yardım için birkaç helikopter göndermeyi bile, bu Hükümetten beklemenin, artık boşu
na bir beklenti olduğu da, açık seçik, şu ana kadarki politikalarla ortaya çıkmıştır. 

Ermenistan'ı, yardımlarıyla, buğdaylarıyla azgınlaştıran, bu Hükümettir; bunun bilinmesi 
lazımdır. Vermiş olduğu demeçlerle, aynı şekilde, Ermenistan'ın saldırganlaşmasını da teşvik 
eden, yine bu Hükümet olmuştur; bunun da bilinmesi ve kabul edilmesi gerekir. 

Başından beri, Ermenistan'ın uygulamış olduğu politikalara karşı akılcı bir önlem, tedbir 
ve karşıt bir politika, bu Hükümet tarafından geliştirilmemiştir. 

Ermenistan, bağımsızlığını ilan etmiştir; Türkiye, hiçbir koşul öne sürmeksizin, hiçbir tedbir 
aramaksızın ve düşünmeksizin, politika geliştirmeksizin, Ermenistan'ı tanımıştır. Halbuki, Erme-
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nilerin, sürekli olarak Türkiye'den toprak talepleri vardır, büyük Ermenistan idealleri vardır. 
Bu ideallerine, bu toprak taleplerine karşılık, önlerine şart konulmamıştır. Yine, Ermenilerin, 
Türkiye'ye yönelik olarak, soykırım iddiaları vardır; yine, Ermenilerin, Azerbaycan'a karşı sal
dırıları ve art niyetli düşünceleri o günden beri bellidir; fakat, Hükümet, Ermenistan'ı tanır
ken, hiçbir zaman, Türkiye'ye karşı toprak taleplerinden vazgeçmelerini istememiştir, soykı
rım iddialarından vazgeçmelerini istememiştir ve Ermenistan politikası konusunda Hüküme
tin yanılgıları, yanlışları ve Ermenistan'ı teşviki, başından beri mevcuttur ve devam edegelmiştir. 

Bosna-Hersek konusunda da aynı şekilde, Hükümetin şu ana kadar izlemiş olduğu politi
kalar, büyük bir acziyetin ifadesidir, ön şart olarak, temel ilke olarak, Batı'ya şirin görünme 
ve onların, kendileri hakkında birkaç küçük iltifatını işitme söz konusu olduğu zaman, Bosna-
Hersek konusunda da, Azerbaycan konusunda da tavırlı bir politika ortaya koyabilmek müm
kün değildir. ' . . . - ' 

Bosna-Hersek meselesi, daha Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etmeden önce gündeme 
gelmiş bir konudur. Bu konular, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılmıştır; Bosna-Hersek, 
bağımsızlığını ilan ettiği takdirde, etnik yapısı itibariyle büyük sorunlar çıkacağı, bu konunun 
üzerinde Hükümetin öncelikle durması gerektiği, şimdiden Bosna-Hersek ile bir iyi münase
bet kurması ve gerekli tedbirleri alması gerektiği, bu Mecliste söylenmiştir, tartışılmıştır. Fa
kat, işin başından beri, Bosna-Hersek konusunu sadece yatıştırmış, uyuşturmuştur bu Hükümet! 

Bunun ötesinde, Birleşmiş Milletlerde Bosna-Hersek meselesi görüşüleceği sırada, Yugos
lavya Başbakanı Sayın Paniç Türkiye'ye geldiği zaman, büyük bir gaflet içerisinde, bu Hükü
metin Sayın Dışişleri Bakanı, Paniç'i havaalanında karşılamıştır; Sayın Başbakan kendisiyle 
görüşme yapmıştır ve tamamıyla Bosna-Hersekli Müslümanların aleyhine olacak bir deklaras
yon da birlikte yayımlanmıştır. 

özellikle, Türkiye'de ve bütün tslam âleminde halkta meydana gelen galeyanlar, Bosnalı 
ve Azerbaycanlı Müslümanlara yönelik iyi duygular ve heyecanlar, sürekli, bu yönetim tarafın
dan törpülenmiştir. 

Türkiye'de, Türkiye'nin her köşesinde toplanan yardımlar, Hükümet tarafından, ilgili mer
cilere, yani Bosna-Hersek'te canını, namusunu ve topraklarını kurtarma çabası içinde bulu
nan Bosnalı Müslümanlara iletilememiştir. Eylül 1992'ye kadar Türkiye'den giden ve Hükü
met vasıtasıyla gönderilen yardımlar, sürekli Kızılhaç'a teslim edilmiş ve Sırpların eline geçme
sine göz yumulmuştur, vasıta olunmuştur. 

Aynı şekilde, Cidde'de tslam Ülkeleri Teşkilatı Konferansı düzenlenmiş ve bu konferansta 
Bosna-Hersek meselesi ele alınmıştır; fakat, Sayın Dışişleri Bakanı, bu Cidde konferansına gi
deceği yerde, Japonya'ya gitmiştir! Sayın Faralyalı'nın katıldığı bu konferansta, tran ve Pakis
tan, "12 Aralık 1992 tarihine kadar, eğer, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Bosna-Hersek'e müda
hale konusunda, yardım konusunda bir tedbir almazsa, tslam ülkeleri olarak bir güç oluştura
lım ve Bosnalı Müslümanlara biz yardım, destek verelim. Bu kararı da Birleşmiş Milletlere 
bildirelim" demişlerdir. Fakat, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülkenin ret oyu 
vermesi suretiyle bu karar tasarısı reddedilmiştir! 

Başından beri, dünyanın bir ucunda, nerede bir hadise cereyan ederse etsin, orada cereyan 
eden hadiselerde, Türkiye'nin menfaatlarına yönelik olan, Müslümanların menfaatına yönelik 
olan ve Asya'ya kadar uzanacak olan bir büyük coğrafyadaki... (Mikrofon otomatik cihaz ta
rafından kapatıldı) 
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HAYRt DOĞAN (Antalya) — Sayın Başkan, süresi bitti. 
BAŞKAN — Diğer konuşmacılara tanıdığımız hakkı, bu arkadaşımıza da tanırız. 
Buyurun; 2 dakikalık süre veriyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — :.. Türk dayanışmasına yardımcı olabilecek bütün 
politikaları, bu Hükümet, uygulamamayı, bir ilke ve prensip haline getirmiştir. Bu ilke ve pren
sibin altında, sürekli olarak, önceliklerindeki yanlışlıklar yatmaktadır. Bu önceliğin değiştiril
mesi, Hükümetin, bu genel görüşmeden sonra ilk yapacağı konulardan biridir. Çünkü, bu ön
celik, Türkiye'nin kendi menfaatlannı ilgilendiren konularda dahi Türkiye'nin aleyhine işleyen 
bir mekanizma haline dönüşmüştür. 

îşte, Kıbrıs meselesi gözümüzün önünde durmaktadır ve sürekli olarak Batı tezi, Türki
ye'nin öncelik haline getirdiği Batı tezi, Batı görüşü, Kıbrıs konusunda da, Türkiye'nin aley
hinde dönen bir mekanizma halini almıştır ve gelişmektedir. 

Buna karşılık, Hükümetin, bu konuyu hâlâ ciddî bir şekilde tartışmak istemeyişi, günde
mine almak istemeyişi ve maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisine dış politika konularıyla gel
mek istemeyişi, bir garabettir, büyük bir yanılgıdır, büyük bir hatadır ve bu tarihî hatanın he
sabını, sadece Hükümet olduğu dönemde değil, her dönemde vereceğini de şimdiden bilmesi 
gerekmektedir! (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümetinin, Türkiye'nin geleceğini ve 
önünü tıkamaya hakkı yoktur; Türk cumhuriyetleriyle Türkiye'nin ilişkilerini bozmaya hakkı 
yoktur; Batı ile ilişkileri öncelikli görüp, tüm dış politika konularını ve millî menfaatlan göz 
ardı etmeye hakkı yoktur; Amerika Birleşik Devletleri-Avrupa-Rusya ittifak çemberine girip, 
islam ülkeleriyle ve Türk cumhuriyetleriyle dayanışmayı ortadan kaldırmaya hakkı yoktur. 

Hükümetin, dış politikalarını tekrar gözden geçirmesini ve bu konuda bir genel görüşme 
yapılmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Şener. 
SHP Grubu adına, Sayın Atilla Mutman. 
Buyurun Sayın Mutman. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

• SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün Ermenistan tarafından ihlal edilmesiyle ilgili genel gö
rüşme istemi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Bir ay kadar önce, çeşitli gözlemlerde bulunmak üzere, Partim tarafından, Azerbaycan'a 
gönderildim. 

Son gelişmelerle ilgili olarak bilgilenmek üzere, Dışişleri Bakanının da içinde bulunduğu, 
bazı parlamenterler ve yetkililerle görüştüm. Karabağ'ın statüsüyle ilgili ihtilafın çözümü ve 
etnik çatışmaların durması için, dört beş kez, çeşitli platformlarda Ermenistan ile görüşmeler 
yapıldığı; ancak, arzu edildiği biçimde neticelenmediği ifade edildi. 

örneğin, 20 Şubat 1992'de, Ermeni-Azerî Dışişleri Bakanları arasında, ateşkes protokolü 
yapılmış; hemen ertesi günü, 21 Şubatta, Hocalı'da Azerîlere saldırılmış. 6-7 Mayıs İ992'de, 
Tahran'da, Azerî-Ermeni Cumhurbaşkanları arasında anlaşma sağlanmış; hemen aynı gece, 
Şuşa, Ermeniler tarafından alınmış. 16-18 Mayıs 1992'de, Helsinki'de, AGİK sürecinde Minsk 
Grubunun çalışmalar yaptığı esnada, Laçin bölgesi, Ermeniler tarafından ilhak edilmiş. 7 Aralık 
1992'de, Minsk Grubunun öncü çalışmalarından 3 gün sonra, Kubatlı ve Zengilan bölgeleri 
işgal edilmiş. 
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Buradan anlaşılacağı gibi, Ermenistan, bir yandan, barıştan yana görünürken, diğer yan
dan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tecavüz etmektedir, "öncelikle ateş kesilsin, herkes 
topraklarına çekilsin, Laçin ve Nahcivan'dan, tarafsız ve kontrolü sağlanacak şekilde koridor 
açılsın, Karabağ'ın statüsü tartışılsın" şeklindeki, Minsk Grubu tarafından benimsenen ve Tür
kiye'nin desteklediği plan, görmezlikten gelinmiştir. 

Ermenistan, bununla da yetinmemiş, son haftalar içinde Kelbecer'i ilhak etmiştir, Fizuli'-
ye hunhar saldırılarını sürdürmüştür. Ermeniler, binlerce Azerînin ölüme, açlık ve çaresizliğe 
sürüklenmesine neden olmuştur. , 

Bu durum asla kabul edilemez. Ermenistan, uluslararası hukuku ihlal etmiştir ve Birleş
miş Milletler Şartını, Helsinki Senedini ve Paris Şartını hiçe saymaktadır. 

Türkiye, bu durumla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurmuştur. 
Ancak, basit bir uyarı şeklindeki başkanlık açıklaması, Türk kamuoyunu derinden üzmüştür. 

Geçtiğimiz hafta içinde, Amerika'nın da içinde bulunduğu Batılı bazı ülkelerin, Ermenis
tan'ı sert dille kınaması, yüreklere su serpmiştir. 

Hepimizin bildiği gibi, Azerbaycan'ın düzenli ordusu henüz oluşmamıştır. Yetkililerin ifa
delerine göre, zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin maddî ve manevî 
katkısına ihtiyacı çoktur. Ancak, müdahale aşamasına gelinmeden önce, siyasal ve diplomatik 
tüm çareler zorlanmalıdır, tüm olanaklar denenmelidir. Aksi halde, askerî operasyon, Türki
ye'yi saldırgan duruma sokacaktır; asıl saldırgan olan Ermenistan, tecavüze uğramış mazlum 
devlet rolüne bürünecektir. 

Konunun yeterince tartışılması, görüşülmesi için genel görüşme açılmasını, SHP Grubu 
olarak destekliyoruz. 

Sözlerime son verirken, gelecek salı günü bu konuyu tekrar görüşmek üzere hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hacaloğlu, buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; sürdürmekte olduğumuz öngörüşme üzerinde, mensubu bulunduğum Cumhuri
yet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, AGİK'in 28 Şubat 1992 tarihli toplantısında, Dağlık 
Karabağ'ın, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu ve sınırlarının ihlal edilmezliği vurgu
lanmış ve toprak bütünlüğü, her iki taraf için garanti edilmişti. 

Ancak, buna karşın, 2 Eylül 1991'de Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da cumhuriyet ilanı 
üzerine başlayan çatışma ve çekişmeler, özellikle son bir yıldır Ermenistan'ın etnik temizleme, 
işgal ve güç kullanarak genişleme politikalarıyla, giderek çok vahim bir noktaya gelmiştir. 

Mayıs 1992'de, Ermenistan, Azerbaycan toprağı üzerinde açtığı ilk Karabağ koridoruna 
ilaveten, bilindiği gibi, son ay içinde ikinci bir koridoru da Azerbaycan toprağı üzerinde açmış 
ve fiilen işgalci konumuna girmiştir. , 
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Binlerce masumun katline, acı ve cefa çekmesine neden olan bu olaylar karşısında, ülke
miz, ne yazık ki, üzerine düşeni gereğince yapamamıştır, kendisinden beklenen caydırıcılığı sağ
layamamıştır, desteği verememiştir. 

Biraz evvel Hükümet adına söz alan Sayın İnönü, Ermenistan'ın emellerini "rüya" ola
rak tanımladı. Evet, Ermenistan'ın emelleri rüya olabilir, rüyadır; ancak, bir başka gerçek de 
var gibi geliyor bize; o da, tüm bu olaylar yaşanırken, belli ki, uykuda olan, ne yazık ki, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin bizzat kendisidir! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin Azerbaycan politikası, iki temel noktada, iki temel ek
sende işlememiş, geri tepmiş, iflas etmiştir. 

Bunlardan biri, Ermenistan'a yönelik politikayla ilgilidir. Koalisyon Hükümeti, Petros-
yan'a küçük ödünler vererek, onu yönlendirebileceğini, kontrol edebileceğini zannetmiştir; dost
luk ilişkileriyle ulusal çıkarları birbirine karıştırmıştır. 

Bu politikanın iflas ettiğini, bu yolla herhangi bir sonuç alınamayacağına, ne yazık ki, 
son olaylar acı bir şekilde ortaya koymuştur. 

Diğer iflas eden politika ise, doğrudan Azerbaycan'la ilgilidir. Bilindiği gibi, eski Sovyet
ler Birliğini oluşturan Türk ülkeleri arasında sadece ikisi, Gürcistan ve Azerbaycan, Birleşik 
Devletler Topluluğuna katılmayı reddetmişlerdir? Buna rağmen Türkiye, Azerbaycan sorunu
nun çözümünde ısrarla Rusya'yı öne sürmüş ve Rusya'nın, sorunun çözümünde temel eksen 
olmasını gündeme getirmiştir. Bu yaklaşımın da, pratikte ne yarar sağladığına, sorunun çözü
müne ne ölçüde katkı sağladığına, hep beraber, ne yazık ki, tanık olmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Elçibey'i geçen akşam T V'de izledik, elçibey'in umutsuzluğuna, Tür
kiye'ye kırgınlığına hep beraber tanık olduk. Ne dedi Elçibey?.. "3 helikopter istedim, hastala
rı ve yaralıları taşımak için; ama, ne yazık ki, Türkiye'den alamadım bunları. Her zaman, 'biz
den ne istersin?' diyen özal ve Demirel, veremediler bunları bize; daha ne isteyeyim Türkiye'
den artık?!" 

Evet, ne yazık ki, Elçibey, geçen akşam televizyonda böyle dedi. Böylece, Türkiye'nin, Azer
baycan politikasının iflasına, hep beraber, bir defa tanık olduk. 

Oysa, biliyorsunuz, 4 Mart 1992'de, Hükümet adına söz alan Sayın Onur Kumbaracıbaşı 
bu kürsüden şöyle demişti: "Efendim, izin veriniz; Karabağ'ın gidip gitmemesi, Azerî Hükü
metinin sorunudur ve biz onlara her türlü desteği vaat ettik. Bu konuda da Azerilerin talep 
ettikleri yardımları kesinlikle yerine getireceğiz. Bugüne kadar hiçbir yardım talebi yapılma
mıştır ve biz, oradaki değerli dostlarımıza yardıma koşmaya hazırız." Sayın Hükümet men
suplarına sormak istiyorum : 3 helikopteri dahi kardeş Azerîlere vermeyi beceremeyen bu Hü
kümete bundan sonra kim inanır?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarını, Azerbaycan'da bu acı olaylar yaşanırken, ne yazık ki, Türkiye, so
runa, iç politika kaygılarıyla yaklaşmıştır; Olayların önlenmesini sağlayacak kararlılıkla değil, 
onu sağlayacak caydırıcı tavır içinde değil, Türkiye'nin kendi ulusal hedef ye çıkarları doğrul
tusunda değil, dış etkin çevrelerden bize yansıyan çerçevede, çok kere onların duyarlılıklarına 
endeksli içerikte politikalar ve anlayışlarla soruna yaklaşmıştır. Bir anlamda, kendi duyarlılık
larımızın değil, Batı'nın sözcülüğünü yaptık. Bu nedenle, zikzaklar çizdik, çelişkili görüntüler 
verdik. Yönlendirici, yaptırımcı, önleyici olamadık. Başkalarının belirlediği politikaların peşi
ne takıldık, itibar yitirdik. 
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Müttefiklerimize güvence vermek, müttefiklerimizin söylediklerinin dışında öneri gelişti
rememek; uygulayıcı, yaptırımcı anlayışla değil, yorumcu üslupla dış politika; çok seslendiri
len, ancak bir şey söylemeyen, sulandırılan, özü ve amacı yitirilen dış politika... 

tşte, Hükümetin Azerbaycan'da izlediği dış politikanın temel özellikleri, ne yazık ki, son 
iki yıldır bu olmuştur. 

Bu kişiliksiz dış politikanın doğal sonucu olarak, bugün Azerbaycan, İran'ın kucağına 
itilmiş durumdadır. En azından, iran'da, kardeş Azerbaycan politikasının içinde puan kazan
dırma noktasına gelmiş bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar, Karabağ'da etnik temizleme yapılmasına, Karabağ'-
ın Ermeni toprağı haline gelmesine göz yumulmuştu. Bugün, ondan daha vahim, daha ileri 
ve daha yeni bir bunalımla karşı karşıyayız. Artık, sadece Dağlık Karabağ'ın değil, Azerbay
can'ın bizzat kendisinin işgali söz konusudur. Artık, resmen Azerbaycan'ın işgali aşamasına 
gelindi. Zor kullanılarak, güç kullanılarak, Azerbaycan toprakları, Ermenistan tarafından iş
gal edilmektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanının, olayın özünü hiç yakalamayan, gerçekçilikten ve yaptırımdan 
tümüyle yoksun, masa başında hayalcilikten öteye geçmeyen, "Nahcivan'a koridor karşılığı 
Karabag'a koridor" anlayışla yürüttüğü polıtikasız dış politika, Ermenistan'ın, Azerbaycan ana 
toprağını işgali ve ne yazık ki, Karabag'a iki koridor açmasıyla son bulmuştur. 

Bırakınız Nahcivan'dan Azerbaycan'a koridor açtırmayı, bugün gazetelerde yer alan, Nah-
civan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, "Açız; sadece iki günlük buğdayımız kaldı" haykırışına ku
lak veriniz lütfen. Bu haykırış dahi, Hükümetin dış politikasının iflasının bir kanıtı değil mi
dir? Sormak istiyorum size değerli arkadaşlarını!.. 

Böyle bir gelişme, Azerbaycan'da yaşamakta olduğumuz son gelişmeler; Ermenistan'ın, 
Azerbaycan sınırlarını güç kullanarak değiştirmesi, Azerbaycan'ın bir bölümünü fiilen işgal 
etmesi, on aydır tümüyle Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ'dan çok daha vahim 
bir durum yaratmıştır. Çok daha vahim bir gelişmeyle karşı karşıya geldik. Bölge dengelerini 
altüst edebilecek, bölge barışını tehdit eden, kabul edilemeyecek bir gelişmeyle karşı karşıya 
geldik. 

Sayın Hükümete sormak istiyorum : Bu olağanüstü durum kaçınılmaz mıydı? Bu durum 
karşısında gerçekten vicdanınız rahat mı? Üzerinize düşen görevin gereğini yeterince yerine ge
tirebildiğinize gerçekten inanıyor musunuz? Bütün bunları içtenlikle sormak istiyorum. 

Dün özal'ın "bunlar Şiîdir" dışlayıcılığı ve umursamazlığı çerçevesinde oluşturulan res
mî tavır, bugünkü genel duyarsızlık içinde, daha yapıcı olması gereken ve bizden beklenen yeni 
bir içeriğe mi kavuştu izlediğiniz politikalarla? Dün ve bugün izlenen basiretsiz Azerbaycan 
politikasında bir fark var mıdır? Her alanda gördüğümüz benzerlik, dünün Özal-ANAP poli
tikalarının günümüze yansıması, günümüzdeki politikaların dünün izdüşümü olarak saptan
ması, Azerbaycan politikası için de geçerli değil midir? 

Değerli parlamenter arkadaşlarım, bunları sizlere sormak istiyorum ve bu konuda düşün
menizi diliyorum. 

Hükümet, "dünya ile beraber hareket ediyoruz" demektedir. Bu noktada da sormak isti
yorum : Dünya ile beraber hareket etmek, muhakkak, kişiliksiz dış politikayla beraber mi ol
malıdır? Ulusal çıkarlara, özel taahhütlerimize, bölgesel dengelere duyarsız olmak mı demektir? 
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Azerbaycan ile mevcut tarihsel, kültürel, sosyal bağlarımıza, Türk kökenli olmakla gurur du
yan Azerîlerin özgürlüklerine, bağımsızlıklarına, toprak bütünlüklerine duyarsız olmak mı de
mektir? Sormak istiyorum. 

Azerbaycan'ın laik toplum düzenine, demokrasiye ve pazar ekonomisine olan, tutkusuna, 
Türkiye'nin sorumlu, sürekli ve etkin desteği olmadan ve bu destek, laftan pratiğe, uygulama
ya dönüştürülmeden, indirgenmeden bunların yaşama geçirilmesinin zor olduğunu bilmiyor 
musunuz? Sormak istiyorum. Bu anlayışta böyle bir sorununuz yok mudur? 

Ermenistan saldırılarının en sıcak olduğu bir dönemde, bunu caydıracak tavır içine gir
mek ve önlemler almak yerine, Ermenistan'a fiilî yardımı sürdürerek Azerbaycan yerine Erme
nistan'a moral vermek, Ermenistan'ı caydırmak yerine âdeta cesaretlendirmek değil midir? Bunu 
da sormak istiyorum, 

Askerî uçakların, iç kamuoyunun duyarlılığını bir ölçüde karşılama anlayışıyla, sınırlı tu
tulan denetim uçuşlarıyla amaca ulaşılabilinmiş midir? 

Bir yıl evvel durma noktasında olan Ermenistan ekonomisi ve savaş gücünün bugünkü 
noktaya tırmanmasında, Türkiye'nin izlediği yetersiz ve zaman zaman hatalı politikaların rolü 
olmamış mıdır? Sormak istiyorum bunu da. 

Benden evvel konuşan çok değerli Sayın tnan'ın da belirttiği, değindiği gibi, ne çabuk unu
tuldu, bundan dokuz ay evvel bu kürsüden konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçi
bey'in haykırışları?.. Ne çabuk belleklerden silindi, o gün burada Sayın Elçibey'in bizlere, tüm 
parlamenterlere verdiği mesaj? Laik Azerbaycan inancını, Atatürk'e, çağdaş düşünceye bağlı
lığını, Türkiyeden destek üzerine kurduğu bağımsız, güçlü, demokratik Azerbaycan özlemini, 
buradan, bu kürsüden dile getiren Sayın Elçibey'in söylediklerini ne çabuk unuttunuz Sayın 
Hükümet?! Sizlere anımsatmak istiyorum; zabıtlarda vardır bu konuşma. Elçibey'in bu sözle
rine dayanak olan güveni ne kadar ve ne sorumsuzca tükettiniz; ama, bilinsin ki, Türk ulusu, 
sizin tükettiğiniz bu güveni, sizin kısır politikalarınıza rağmen ikame etme kararlıhğındadır. 
(CHP ve RP sıralarından alkışlar) Bu inancı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak, bu 
kürsüden belirtmeyi görev biliyorum. 

"tçe şahin dışa güvercin" politikanızla Ermenistan'ı cesaretlendirmediniz mi? Dünyayla 
beraber hareket etmek, işgale göz yummak mıdır; Azerbaycan'ı İran'ın kucağına atmak mı
dır? Bunların yanıtlarını soğukkanlılıkta, duyarlılıkla değerlendirmek zorundayız. 

Son günlerde bir tartışma var gündemde; kamuoyunu, basını fazlasıyla meşgul eden, hal
kımızı fazlasıyla meşgul eden bir tartışma; bugünkü tartışmanın gündemi değil. Konu, iLK-
SAN konusu. tLKSAN'a nasıl, hangi amaçla kime aktarıldığı her geçen gün, her söz alan sa
yın bakanın ve Sayın Başbakanın konuşmasıyla, beyanıyla, halkımızın kafasını... 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, Ermenistan meselesiyle İLKSAN'ın ne alakası var? İstir
ham ediyorum... 

' . ' . • • ' • • ' • • 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)— Efendim, bağlıyorum. 
... Her geçen gün ortalığı daha da karıştıran, kaynak aktarımıyla sınırlı; yani, 300 milyar 

Türk Lirası, hatta ondan da az, 290 milyar Türk Lirasıyla sınırlı. -Sayın Kilercioğlu tarafından 
geçenlerde beyan edildiği gibi, 290 milyar Türk Lirasıyla sınırlı- iki yıllık, 500 günlük, toplam 
Azerbaycan yardımı tutarını bu Hükümetin bir ayıbı olarak burada tutanaklara geçirtiyorum. 
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(CHP sıralarından alkışlar) Bunu Hükümetin Azerbaycan politikasının bir temel noksanı, ek
sikliği olarak burada vurguluyorum; iş yerine laf üreten bu Hükümetin aczi olarak zabıtlara 
geçirtiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sorunun boyutları artık bu Hükümeti aşmıştır. Hükümet, bu soru
nun altından kalkamayacağını ortaya koymuştur. Konu, artık, Hükümetin boşverciliğine, gün 
geçiştirici anlayışına daha fazla terk edilemez. Bu Yüce Meclis bu konuya el koymalıdır. İzlen
mesi gereken stratejiyi, ulusal çıkarlarımıza, Azerbaycan'ın esenliğine göre, bu Meclis yeniden 
saptamalıdır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra ne yapılması gerektiği konu
sundaki düşüncelerimizi 7 kısa nokta olarak özetlemek istiyorum. 

İşgali, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen işgali, Türkiye olarak hiçbir zaman... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, bu sözlerinizi, mesela önümüzdeki hafta da söyleyebilirdi
niz; çünkü, genel görüşme açılacak... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, herkese lütfettiğiniz ilave zamanı bana-
da verirseniz tamamlayacağım. 

BAŞKAN — İlave ettim efendim, buyurun, zamanınızı kaybetmeyin 7 madde biraz uzun; 
onun için söyledim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) ~ Bu işgali hiçbir zaman tanımayacağımızı, geçerli 
saymayacağımızı Meclis kararı alarak dünya kamuoyuna duyurmalı, bu konudaki kararlılığı
mızı ulus olarak kanıtlamalıyız. 

Azerbaycan'ın talep edeceği her türlü yardımı; askerî, tıbbî, maddî her türlü yardımı, her 
boyutta, derhal, her yöntemi kullanarak, Azerbaycan'a ulaştırmanın koşullarını yaratmalıyız. 

Askerî yardım dahil, her türlü yardımın Ermenistan'a ulaşmasına Türkiye'nin hiçbir şe
kilde destek vermemesini, geçiş ortamı sağlamamasını, buna çanak tutmamasını gerçekleştir
meliyiz. 

Tüm uluslararası platformlarda, Azerbaycan'ın işgali konusunu en etkin bir şekilde gün
deme getirmeli ve Hükümet, tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmemiş bulunan Güvenlik 
Konseyi toplantısı sağlanarak müdahale kararı almasının olanakları yaratılmalıdır. 

Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Anlaşması, Koalisyon Hükümetini oluşturan partiler tara
fından çalıştırılarak, işletilerek, derhal gündemin en önüne alınmalı, Meclis onayına sunulmalıdır. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Alındı bile. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) -— Bir maddem daha vardı, sürem dolduğu için onu 

haftaya saklıyorum. \ 
Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Gruplar adına son söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Kemal Mimaroğlu'nun. 
Buyurun Sayın Mimaroğlu. 
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DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Sayın Başkan muhte
rem milletvekilleri; Azerbaycan-Ermehistan ihtilafı ve Bosna-Hersek olaylarıyla ilgili olarak 
istenen genel görüşmede, Doğru Yol Partisi Grubu adına düşüncelerimizi arz etmek için huzu
runuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir hususu hemen arz edeyim : Konuşmam çok kısa olacak ve hiç hamasî olmayacak. Za
ten, bütün konuşan partiler Meclisi terk etti, bugün fazla konuşmaya da gerek yoktur. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Başbakan da gitti. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Tamam, bir şey demiyorum. Yalnız, hamasî 

konuşmaları yapanlar sonuna kadar beklerler; bildiğim budur. Neyse... 
Bakın, konuşmaları dinlerken, 1913 Osmanlı Meclisi Mebusanında Osmanlı İmparatorlu

ğunu Balkan Harbine sokan hamasî konuşmaları tarihten hatırladım. Keza, bu konuşmaları 
dinlerken, gençleri Sultanahmet Meydanına toplayan bir muhterem fani zevatın konuşma tar
zını hatırladım. Sonuç ortadadır : Osmanlı İmparatorluğu inkıraz etmiştir. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Kim yaptı onu? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Tarihi bilmeyenler, daha doğrusu, tarihi iz

lemeyenler, tarihi yeniden yaşamaya mahkûm edilirler. Muhalefetimiz, muhalefet döneminde 
tarihi unutsa bile, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve hangi hükümet olursa olsun, 
hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarihi unutmaz. Bunu bilin. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Ama korkak olmayacaksın. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Şimdi onu da söyleyeceğim. -
Gayet kısa olacak konuşmam. Zaten, genel görüşme açılacağı için konuşmayı uzatmak 

da gereksizdir. 
Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz. Bizim işimiz Türkiye'dir, Türkiye'nin çıkarlarıdır 

ve Türklük dünyasıdır. 
Ben bir tespitimi, müsaade ederseniz, arz etmek istiyorum : Bugün Türkiye ve Türklük 

dünyası -bunların hükümetlerle hiç ilgisi yok- büyük bir gelişme, genişleme ve ilerleme içinde
dir. Bunu biz de biliyoruz, Batı dünyası da biliyor. Bu birinci tespit. Fakat; dünyanın her tara
fında Türklüğe karşı yaygın, kapsamlı ve yoğun bir saldırı vardır. İki tane çelişik eleman vardır 
elimizde. Bunlara karşı bir yaygın hareket var ve bu harekete karşı bir tespit daha var; uluslar
arası forumlar sağır... Sağır... Son derece tartışmalı bir şairin söylediği gibi, "Bağır bağır bağı-
rıyorum, adamların kalpleri sağır". Bu tespiti beraber yapalım şimdi. 

, Şimdi, Bosna-Hersek'te gördüğümüz olaylar, Azerbaycan da karşılaştığımız olaylar, bü
tün bunlar, demin çok makro düzeyde yaptığım ve hepimizin gördüğü tespitin sonucudur. Bü
tün bunların Türklüğe ve Türkiye'ye yönelik olduğundan da hiç şüphe yoktur. Bunların geliş
memizi önlemek, yol almakta olduğumuz demokratik rejimi sıkıntıya uğratmak ve 1920'deki 
tecrübeyi tekrarlayarak, Türkiye'yi bölmek çabaları olduğunu unutmayalım ve hatta çok de
ğerli ve bu konuda son derece bilgili, son derece mütehassıs bir arkadaşımın belirttiği gibi, bun
ların, Türkiye'nin ufkunu karartmaya yönelik olduğundan da şüphe yoktur. Yalnız, Türkiye'
nin karartılmak istenen ufkunu açmak için savaş mı lazım? Olmaz öyle şey. Savaş, hiçbir ülke
nin ufkunu açmaz, kazanan ülkenin de ufkunu açmaz. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Teslim olalım bari! 
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SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Yine söylüyorum, katiyen meseleye girme
yeceğim, çok kısa olarak konuşmamı bitireceğim. Bakın, kimse yok, ama Yüce Meclise arz 
ediyorum, Birleşmiş Milletler şartının 51 inci maddesine dayanmayalım; karşımıza yedi düvel 
çıkar. O maddenin şartları var aziz dostum ve ben biliyorum, onun için tartışmıyoruz, öyle 
bir ülke işgal edilecek, diğeri girecek!.. Aman efendim, bu işler büyük maceradır... 

Bir husus daha gördüm, onu da tespitlerim arasına almak istiyorum : Konuşan son derece 
değerli arkadaşlarımın, gerçekten Azerbaycan'da ve Bosna-Hersek'te karşılaştığımız olaylarla 
ilgili, kompleks, son derece yoğun unsurlarından soyutlanmış konuşmalar yaptıklarını gördüm. 

Şunu isterdim : Bunu burada konuşmalıyız, başka türlü çarede bulamayız, önümüzdeki 
toplantıda da onu yapacağız. . ' • ' * 

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının arkasında ne var? Bosna-Hersek olayının arkasın
da ne var? Unsurlar ne? Ne yaparsak ne çıkar, ne yapmazsak ne hata olur? Bunların tahlilini 
yapacağız. Diplomaside hamasiliğe yer yoktur, teşvikçiliğe hiç yer yoktur. Dış politika, bir he
sap meselesidir, bir dengeler meselesidir... • 

HÜSEYtN ERDAL (Yozgat) — Biz ne olduğumuzu biliyoruz. Peki, bu olaylarda ölenleri 
ne yapacağız, katliamları ne yapacağız? 

SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Bu dengeleri yok sayarak konuşmanın hiç 
yararı yoktur. 

Bosna-Hersek'te şimdiye kadar yapılanlar, Türk Hükümetinin yaptığı girişimler, gayet ta
biî bellidir. Bunların daha fazlası yapılabilir, daha azı yapılabilir, daha iyi sonuçlar alınabilir; 
yalnız, unutmayınız, bir tarafta tek başına savunan bir devlet, öbür tarafta bir Hıristiyan âle
mi var. Bu işi yapmak kolay değildir... 

HÜSEYtN ERDAL (Yozgat) — Peki, Müslüman âlemi yok mu? işte biz onun için yokuz. 
SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Müslüman âleminin ne yaptığını görüyo

ruz... Bu işlere girmeyelim; işte, tran'ın yaptığı ortada... Bütün bunları konuşacağız, bu coo-
peration'u aramak mecburiyetindeyiz; ama böyle Islamî devlete yer yok. 

Evet, Türkiye, Ermenistan - Azerbaycan ihtilafında elinden gelen bütün diplomatik ens
trümanları, ekonomik enstrümanlarla birleştirerek -ki, bunları genel görüşmede açtklayacağız-
Ermenistan'a karşı, ayrıca, komşuluğun verdiği bütün hukukî, siyasî ve diplomatik sıkıştırma
larla birlikte, sonuna kadar kullanmaya mecburdur. Bunu yapacaktır; ama, bütün bunları ya
parken, sıcak çatışmaya gerek yoktur. O günkü görüşmelerde söyleyeceğim; Türkî cumhuriyet
lerle olan meselelerde -açıklıyorum, Doğru Yol Partisi adına söylüyorum- Türkî cumhuriyet
lerle olan ihtilaflarda, Türkiye Cumhuriyet Devleti taraftır; biz, bunun böyle olmadığını söyle
sek de bu böyledir. Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da hükümetleri -kim olursa olsun-
bu çatışmalarda sıcak taraf olamaz; sıcak taraf olması, Türkiye için felakettir, karşı tarafa da 
yarar getirmez. Onun için, ben, arkadaşlarımı, hamasî konuşmalar.yaptıkları zaman, karşı ta
rafın da davasına zarar vermemeleri konusunda teyakkuza davet ederim. 

Sözlerimi -çok kısa olacağını söyledim; bunu konuşacağız- Doğru Yol Partisi adına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arz etmek istediğim bir öneriyle bitirmek istiyorum. 

Çoğunluk var veya yok; Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halindedir, kimse de karar 
yetersayısı istememiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bugün, Azerbaycan - Ermenistan ihtila-
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fında, gerekli bütün önlemleri, kararları alması için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine destek 
vermesi konusunun oylanmasını, Doğru Yol Partisi adına teklif ve arz ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım; (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Böyle bir usul yok ki! 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Ben arz ediyorum, gelecek şeyde... 
BAŞKAN — Yok efendim, olmaz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O zaman niye söylüyorsunuz efendim? , 
BAŞKAN — önerge sahipleri adına konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel görüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Kurulun onayına su

nulacaktır. / 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 14 Nisan 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.20 

— 86 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 0 : 2 

IX.— SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, bazı özel idare otellerinde ücret tarifelerinin 

döviz üzerinden hesaplandığı iddiasına ilişkin sofusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın 
yazılı cevabı (7/725) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

' Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. Bazı özel tdare Otellerinde ücret tarifelerinin Dolar ve Mark üzerinden hesaplandı

ğından Bakanlığınızın bilgisi var mı? (örnek, Bolu İl özel idaresinin Termal Otelinde olduğu gibi) 
2. Biı uygulamayı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanuna uygun buluyor musunuz? 
3. Bu uygulamanın Türk Vatandaşlarına yapılmasını doğru buluyor musunuz? . 
4. Bu uygulamayı tasvip ediyor musunuz? Hukukî mesnedi nedir? 
5. Bu uygulamanın devamından yana mısınız? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12;4.1993 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.74/7713-84-23433 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 18.1.1993 
tarih, ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/725-3409/16091 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız İçişleri ve Turizm Bakan
lıkları ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşleri de alınmak suretiyle aşağıda sunul
muştur/ 

1. Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin uyguladıkları fiyatlara ilişkin prensipler, 2634 sayılı 
Turizm Teşvik Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca Turizm Bakanlığınca belirlenmektedir. 
Bu fiyat tarifeleri, 1986 yılına gelinceye kadar her yıl ülkemizdeki enflasyon oranı, toptan eşya 
fiyatları endeksi dikkate alınarak Haziran ayında yayımlanan genelge ile son bir yılın oranları
na göre Türk Lirası olarak onaylanmıştır. Ancak, kur değişiklikleri, Türk Lirasının değer kay
bı ve döviz fiyatlarında her yıl meydana gelen düşme nedeniyle ülkemize giren döviz girdilerin
de reel anlamda azalmalar olmuştur. 

1985 yılı Haziran ayında Turizm İşletmelerinin yurt dışı dövizli fiyatları dondurularak, 
1986 yılından itibaren oda-yatak-kahvaltı ve tabldot fiyatlarına sabit dövizli fiyat uygulaması 
esası getirilmiştir. 

— 87 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 0 : 2 

Bu uygulamaya göre, 1986 yılından bu yana, Turizm tşletme Belgeli tesislerin uyguladık
ları oda-yatak-kahvaltı ve tabldot fiyatları, bu tesisler tarafından Amerikan Doları bazında sa
bit olarak bildirilen fiyatların karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmektedir. Fiyatların Türk Li
rası karşılığı, Merkez Bankasınca her ayın birinci günü ilan edilen ABD dolarının döviz alış 
kuru ile çarpılarak bulunmakta ve ay sonuna kadar değiştirilmemektedir. İşletmelere Ameri
kan Doları olarak ödeme yapılması söz konusu değildir. Bu uygulama sadece konaklama tesis
leri için geçerli olup, oda-yatak-kahvaltı ve tabldot fiyatları dışındaki diğer hizmetlere ait fi
yatların gerek onaylanması gerekse uygulanması doğrudan Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır. 

Ayrıca, özel idarelere ait otel ve konaklama tesislerinde, bu suretle tespit edilen fiyatlara 
uyulup uyulmadığı izlenmekte olup, müşterilerinden Turizm Bakanlığından onaylı fiyat tarife
sinin üstünde para alan Turizm İşletmelerine 2634 sayılı Yasa uyarınca gerekli ceza verilmektedir. 

2. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 4-c maddesine göre, Tür
kiye'de yerleşik kişilerin, dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye'de yapacakları işlemler nedeniyle 
döviz kabul etmeleri serbest bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu uygulamanın Türk Parası 
Kıymetini Koruma Kanununa aykırı bir yanı bulunmamaktadır. 

3. özel İdare otellerinin hiçbirisinde Türk vatandaşlarından döviz olarak ücret tahsil edil
memektedir. Yasal olarak böyle bir uygulama yapılması mümkün de değildir. Sadece 17 İlde 
özel İdarenin sahibi olduğu veya iştirak ettiği otel bulunmaktadır, önergede sözü edilen ve 
Bolu İl özel İdaresinin ortağı bulunduğu BOLÖZTÜR A.Ş. tarafından işletilen üç yıldızlı Ter
mal Tesisleri Turizm Bakanlığından Turistik belgelidir. Otel ücretleri döviz üzerinden hesapla
narak yerli ve yabancı turistlerden bedeli TL. olarak alınmaktadır. 

Ancak, Kayseri Özel İdare Müdürlüğünün % 79 016 hisseye sahip olduğu KAY-TUR A.Ş.'nin 
yapmış olduğu Dağ Oteli 10 yıl süre ile T.C. Başbakanlık TURBAN Turizm İşletmeleri A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne kiraya verilmiş olup, ücretler ABD doları cinsinden alınmaktadır. Bu uy
gulama da turistlere kolaylık sağlamak açısından yapılmaktadır. 

4. Söz konusu uygulama, yazımızın 1 ve 2 nci maddelerinde de belirtildiği üzere Ülke
miz ekonomisinin döviz kaybının önlenmesi amacıyla ve tamamen yasal çerçevede sürdürül
mektedir. 

5. İçişleri ve Turizm Bakanlıkları ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan gö
rüşlere göre ilgili yasalara aykırı yönü bulunmayan ve Ülke yararına olan söz konusu uygula
manın devamında yarar görülmektedir. 

Diğer taraftan, yurdumuza gelen yabancı konuklara kolaylık sağlanması açısından hiz
met bedellerinin Türk Lirasının yanısıra dışarıda yerleşik kişilere münhasır olmak üzere döviz 
olarak da belirlenmesinde Kambiyo Mevzuatımız açısından bir sakınca bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Sümer Ora! 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent A karcalı 'nın, yabancı ülke cezaevlerinde yatan Türk Va
tandaşı mahkûmların, cezalarını Türk cezaevlerinde tamamlamalarına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı M. SeyJ1 Oktay'ın yazılı cevabı (7/860) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Yabancı Ülke Cezaevlerinde yatan Türk Vatandaşı mahkûmlar, cezalarını istedikleri tak
dirde Türk Cezaevlerinde tamamlamaları hususunda çeşitli ülkelerle uluslararası anlaşma im-
zalamışızdır; 

1. Bu konuda Bakanlığınız somut olarak ne yapmaktadır? 
2. İktidara geldiğinizden bu yana bu amaçla kaç ülkeyle temasa geçtiniz? 
3. Bakanlığınız süresince kaç mahkûmun Türkiye'ye gelmesini sağladınız? 
4. Şimdiye kadar hiç bir şey yapmadıysanız bundan sonra bu vatandaşlarımızın sorun 

ve dertlerine el atacak mısınız? Evet ise nasıl? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.4.1993 

Bakan : 400 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18.2.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/860-3791-17409 sayılı ya
zıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Yabancı ülkelerde hükümlü bulunan vatandaşlarımız, istekleri üzerine, bulundukları ül
kelerin yetkili makamlarının kabulü ve T.C. Bakanlar Kurulunun onayı ile hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının kalan kısmının Türkiye'de yerine getirilmesi için ülkemize nakledilebilmektedir. 

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk 
Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair 3002 sayılı Kanuna göre, ya
bancı ülkelerdeki hükümlü vatandaşlarımızın Türkiye'ye nakil işlemleri, bunların bulundukla
rı ülkelerle Türkiye arasında konuya ilişkin bir sözleşmenin bulunması veya, böyle bir sözleş
me olmasa dahi naldl konusunda anlaşmaya varılması hallerinde, mümkün olabilmektedir. Diğer 
bir deyişle, Türk hukuk sistemi bütün yabancı ülkelerde hükümlü bulunan vatandaşlanmızm 
ülkemize nakillerine olanak sağlayabilmektedir. 

Hükümlü transferi konusunda; 
Avusturya, Belçika, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Fe

deral Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İn
giltere, Bahama, Kanada, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, Mısır, eski Yugos-
lavya'daki Cumhuriyetler, Polonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılmış olan sözleş
melere ilaveten, 
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Bugünkü Hükümetin göreve başlamasından sonra; 
Romanya ile yapılan Sözleşmenin onay Kanunu 17 Haziran 1992 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunda kabul edilmiş, 
Bulgaristan ile 22 Haziran 1992; Azerbaycan ile 2 Kasım 1992 tarihlerinde Sözleşme imza

lanmıştır. 
Hükümlü transferinde Bakanlığımızın işlevi; 
Bu hususta Sözleşmeler yapmak, 
Türkiye'ye nakledilmek isteyen vatandaşlarımızla, Türkiye'de bulunup kendi ülkesine nak

ledilmek isteyen yabancı hükümlülerin nakil işlemlerini 3002 sayılı Kanun, ve mevcut Sözleş
meler çerçevesinde merkezi makam olarak yürütmek, 

Prtaya çıkan sorunların çözümlenmesi için çalışmalar yapmaktır. * 
Hükümetin göreve başladığı tarihten günümüze kadar; Federal Almanya'dan 3, İsveç'ten 2, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 6 hükümlü vatandaşımız Türkiye'ye nakledilmiştir. 
12 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe giren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 

Hükümlerinde öngörülen ceza indirimleri sebebiyle, yabancı ülkede hükümlü bulunan vatan
daşlarımızın transfer işlemlerinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Hükümlülerimizin ülkelerinde bulunduğu yabancı Devletler; 
3713 sayılı Kanunun Geçici Hükümlerinden yararlanma olanağı bulunan (8 Nisan 1991 

tarihinden önce suç işlemiş olan) vatandaşlarımızın Türkiye'de çekecekleri cezalar ile, kendi 
ülkelerinde çekilecek cezalar arasında büyük bir fark olduğuna, 

Başka bir deyişle; 
Kendi cezaevlerinde hükümlü bulunan bir kişinin, iyi halli olması koşuluyla cezasının or

talama üçte ikisini çektinden sonra şartla salıverilme olanağına sahip olmasına karşılık, 3713 
sayılı Kanunun, hükümlünün iyi halli olup olmadığına bakılmaksızın cezasının beşte birini çek
mesinden sonra şartla salıverilmesi olanağını sağlamasının, aynı suç sebebiyle cezaevlerinde 
bulunan diğer hükümlüler açısından adil ve eşit olmayan bir uygulamaya neden olacağı, ' 

Gerekçesiyle, ülkelerinde hükümlü bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye transfer istekle
rini, kabul etmemektedirler, 

Sözleşmelerde, hükümlünün nakil isteğinin kabul edilmesi konusunda Taraf Devletlere bir 
yükümlülük getirilmemiş olduğu ve hukuken de, Devletlerin egemenlik hakkının bir parçası 
olan yargı hakkının devamı niteliğindeki infaz hakkı konusunda da böyle bir yükümlülük geti
rilemeyeceği nazara alınarak, 

Sorunun çözümlenmesi hususunda temas sürdürülmektedir. (Bu meyanda, Bakanlığımız-* 
dan bir yetkili geçtiğimiz Ocak ayında F. Almanya Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapmış olup, 
özellikle çok sayıda hükümlü vatandaşımızın bulunduğu Avrupa Devletlerinin temsilcileri ile 
yapılacak Konsolosluk görüşrhelerinde bu husus gündeme getirilecektir.) 

3. — Kütahya Milletvekili M. RaufErtekin 'in, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünden emekli olan 
bir daire başkanının tekrar görevine döndüğü, iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/869) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Ekrem Yıldırım, 16 Ekim 
1992 tarih ve 2424 sayılı onayla emekli olmuşken emekli ikramiyesini bir hafta içinde almıştır. 
Ancak, adı geçen yaklaşık bir ay sonra 20.11.1992 tarih ve 381 sayılı onayla tekrar kuruma geri 
alındığı gibi, kurum lojmanından çıkartılmamıştır. 

Bilindiği gibi kurumun malî sıkıntılarından dolayı, sigortalılarına emekli maaşı ve ilaç parası 
ödemediğinden dolayı hazine yardımı yapılması için Meclis'e Kanun Teklifinde bulunmuşlardır. 

Yukarıda Belirttiğim Nedenlerden Dolayı Aşağıdaki Sorularımın Cevaplandırılmasını İs
tiyorum? 

1. Adı geçene emekli ikramiyesi ödendikten sonra geri alınmasındaki kıstas nedir? 
2. Kurumumuzda şimdiye kadar emekli olup, tekrar geri alınarak her ay maaş ödediği

niz personel var mı? 

3. Bu şahsa sağladığınız menfaati (emekli ikramiyesini ödeyip tekrar geri almanız) diğer 
emekliliği gelmiş memurlarınıza da sağlamayı düşünüyor musunuz? 

4. Kurumdan ayrılanlara veya görevinden alınanlara, lojman çıkışı yapılırken bu şahsa 
aynı uygulama neden yapılmadı? 

5. Bu şahsa verdiğiniz ikramiye ve her ay ödediğiniz maaş ile birinci basamaktan kaç 
kişiye Bağ-Kur emekli maaşı bağlanırdı? 

6. Kurumunuzda bu şahsın yaptığı görevi yürütecek kapasite ve kariyerde başka perso
nel yok mu? Varsa adı geçenin geri alınmasındaki özelliği nedir? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9.4.1993 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.13.0.PER.0.00.00.01.2/3291-014180 

Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 19 Şubat 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.002-7/869-3824-17499 sayılı yazınız.5 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf'Ertekin'in, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünden emekli 
olan bir Daire Başkanının tekrar göreve dönmesi konusunda, Bakanlığımıza yöneltilen soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Bağ-Kur Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Ziya Yüce'nin anılan 
Kurumda 11.3.1992 tarihinde A.P.K. Uzmanlığı kadrosuna atanması nedeniyle boşalan Daire 
Başkanlığı görevine 30.3.1992 tarihinde Ekrem Yıldırım atanmıştır. 

Ekrem Yıldırım; göreve atanmadan önce P.T.T. Genel Müdürlüğünde, Bağ-Kur Genel Mü
dürlüğünde ve Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 
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Ekrem Yıldırım'ın Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı göre
vine atanmasından sonra, Kurumun personel politikası gözden geçirilmiş ve Kurumda perso
nelin görevde yükselmeleri ile atama ve yer değiştirmelerinde objektif esaslar içeren yasal dü
zenlemelerin bulunmadığı görülerek, süratle bu yasal düzenlemelerin hazırlanmasına geçilmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan "Bağ-Kur Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği" 12.8.1992 
gün ve 21313 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

öte yandan, Ekrem Yıldınm'dan önce Bağ-Kur Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı gö
revini yürütürken A.P.K. Uzmanlığı kadrosuna atanan Ziya Yüce, Başbakanlığın talebi üzeri
ne 3056 sayılı Kanunun 331 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 36 ncı maddesi 
uyarınca 15.4.1992 tarihinde Başbakanlıkta görevlendirilmiş ve bu arada Daire Başkanlığı gö
revinden A.P.K. Uzmanlığı görevine atanmasıyla ilgili olarak Ankara 3 üncü İdare Mahkemesi 
nezdinde dava açmıştır. Anılan Mahkeme, bahis konusu atama işlemi ile ilgili olarak 4.8.1992 
tarihinde 1992/643 esas nolu kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. İdarece 
bu kararın gereğinin yerine getirilebilmesi için, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kadrosu
nun boşaltılması gereği hâsıl olmuş, ancak o tarihte Ekrem Yıldırım'ın atanabileceği eşdeğer 
bir kadronun mevcut olmaması nedeniyle ilgili emekliliğini talep etmiştir. 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına tekrar atanan Ziya Yüce ise Başbakanlıktaki gö
revinden Kuruma geri dönmemiş ve anılan Daire Başkanlığı görevi vekaleten yürütülmeye baş
lanmıştır. 

Ekrem Yıldırım'ın emekliye ayrılması nedeniyle Kurumda sürdürülen, personel rejiminin' 
objektif esaslar içeren yasal düzenlemelere kavuşturulması çalışmaları yarım kalmış've hazır
lanması gereken yönetmelikler tamamlanamamıştır. Bu çalışmaları tamamlayabilmek amacıy
la Ekrem Yıldırım Kurumda tekrar görevlendirilmiş ve 25.11.1992 tarih ve 1216 sayılı Genel Mü
dürlük onayı ile kendisine yarım kalan "Bağ-Kur Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönet-
meliği"ni hazırlama görevi verilmiştir. İlgili halen bu yönetmeliğin hazırlanması ile ilgili çalış
maları sürdürmektedir. 

2. Ekrem Yıldırım'ın dışında, Bakanlığım döneminden Önce 1986-1991 yıllan arasında; 
— Bağ-Kur'dan emekli olan 2 kişi ve başka Kurumlardan emekli olan 10 kişi olmak üzere 

toplam 12 personel yeniden Bağ-Kur'da göreve başlatılmıştır. 
Halen bunlardan 10 kişi Bağ-Kur'da görevlerini sürdürmektedir. 

3. Herhangi nedenle emekli olan bir personelin tekrar Kamu hizmetinde çalışmasını en
gelleyici bir hüküm yasalarımızda yeralmamaktadır. Böyle bir hükmün bulunmamasının te
mel gerekçesi de uzmanlığından ve deneyimlerinden yararlanılmasında fayda görülen kişilerin 
hizmetlerinden kamuda tekrar yararlanabilmektedir. Öte yandan, benzeri uygulamalara çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarında yıllardan beri rastlanmaktadır. 

Bu nedenle, Bağ-Kur'dan emekli olan personelin hizmetinden ve uzmanlık alanından ya
rarlanılması gereklilik gösteriyorsa, tekrar atanmasının yapılacağı tabiîdir. 

4. Kamu görevlilerinin lojmanlarda hangi usul ve esaslara göre oturacaklarını belirleyen 
2946 sayılı "Kamu Konutları Kanunu"nun 7 nci maddesinin (a) bendi, "Özel tahsisli, görev 
tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihden iti
baren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar" hükmüne amirdir. 
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Ekrem Yıldırım yazılı soru önergesinde de belirtildiği üzere 16.10.1992 tarihinde emekli 
olmuş, 20.11.1992 tarihinde ise tekrar ataması yapılmıştır. Anılan yasanın ilgili maddesi karşı
sında lojmanı boşaltma gereği ortadan kalkmıştır. 

Kaldı ki, Bağ-Kur'da bugüne kadar görevinden alınan, ayrılan personelden tekrar görevi
ne dönenlerin hiçbiri lojmanını boşaltmamıştır. Ancak farklı bir Kuruma gidenler yada kesin 
olarak ayrılanların ilgili mevzuat gereği öngörülen sürelerin sonunda lojmanlarını boşaltmala
rı talep edilmektedir. 

5. T.C. Emekli Sandığınca ilgiliye, 26 senelik hizmetinin karşılığından 98 milyon TL. tu
tarında emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. Şayet ilgili yaklaşık üç ay sonra yani Ocak 
1993'de emekli olsaydı yeni katsayı ve gösterge artışı dolayısıyla 128 milyon TL. civarında emekli 
ikramiyesi alırdı. Halbuki ilgili, bir yargı kararının uygulanması sonucu kendisinin atanabile
ceği uygun bir kadro bulunmaması nedeniyle, daha alt görevlere atanmayı kabul etmemiş ve 
emekliliğini talep etmiştir. 

Kaldı ki, emekli ikramiyesi Devlet Memurlarının yasal hakkı olup, her yıl belirlenen gös
terge ve katsayı artışlarına göre miktarı artmaktadır. Yine, ilgili mevzuata göre herhangi bir 
nedenle emekli olup kamu hizmetine geri dönenlerin tekrar emekli olmaları halinde daha önce 
aldıkları ikramiye kendilerine ödenmemekte, ikinci kere göreve başladıkları tarihten sonraki 
hizmetlerine isabet eden bir ikramiyeye hak kazanmaktadırlar. Dolayısıyla emekli olup, tekrar 
kamu hizmetine başlıyanlara ödenen emekli ikramiyeleri haksız bir ödeme niteliği taşıma
maktadır. 

ö te yandan, bugün için Bağ-Kur'da birinci basamaktaki bir emekliye 488 500 TL. emekli 
aylığı ödenmektedir. 

6. Bağ-Kur'da görevli personel, kapasite ve kariyerlerine uygun işlerde istihdam edilmek
tedirler. Ekrem Yıldırım'ın tekrar göreve başlatılması ile ilgili nedenler, 1 inci soruya verilen 
yanıtta açıklanmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. . 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

4. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Ege sahillerinde balık katliamı yapıldığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/872) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

'. , ' Yüksel Yalova 
Aydın 

Basın organlarında yer alan haberlere ve yöre belediye başkanlarının verdiği bilgilere da
yanarak öğrendiğimize göre, özellikle Ege sahillerinde Çanakkale ilimiz sınırlarında, trollu ve 
Sonar teknelerinin estirdikleri "Deniz terörü" neticesinde yıllık 400 000 ton miktarına yakın 
bir "balık katliamıV'na sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. 
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Sorular ; 
1. Bakanlığınıza bağlı birimlerin teknik ve personel donanımı böylesi bir vahşeti önle

mede yeterli midir? Değilse reorganizasyonunu düşünür müsünüz? 

2. Söz konusu teknelerin tabi oldukları hukukî mevzuatta yetersizlik var mıdır? Değilse 
haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? 

3. Konuyu birkaç yıldan bu yana gündemlerinde görüşen Marmara ve Ege Belediyeler 
Birliği ile ve belki de Çevre Bakanlığımızla koordineli bir yaklaşımla soruna kesin ve etkili bir 
çözüm bulma çabasını düşünür müsünüz? 

4. Yasalara açıkça aykırı usullerle gerçekleştirilen "Balık Katliamı"nı önleyici tedbirle
rin ihdası yanında mevcut durumu ortadan kaldırmaya yönelik olarak denetim mekanizmala
rını kuvvetlendirmeyi düşünür müsünüz? 

T.C. , * 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , 9.4.1993 

Sayı : ÖKM.-2-95-7/872 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 19.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/872-3829/17522 
sayılı yazısı. • 

Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın "Ege Sahillerinde Balik Katliamı Yapıldığı 
İddiası" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde takdim edil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

1. Ülkemiz 8 333 Km.'lik kıyı şeridine ve yaklaşık 1 milyon hektarın üzerinde içsu ürün
leri potansiyeline sahiptir. Bugün ülkemizde su ürünleri üretim alanlarının büyüklüğü, tarım 
alanlarından fazla, orman alanlarına hemen hemen eşit düzeydedir. Diğer bir ifade ile, Bakan
lığımızca 26 milyon hektarlık bir su alanında su ürünleri koruma ve kontrol faaliyetleri yürü
tülmektedir. Bu hizmetler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, buna ait Su Ürünleri Yönetmeliği 
ve Bakanlığımızca her yıl ilan edilen Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler çerçevesinde, 
Bakanlığımız ti Müdürlüklerince sürdürülmektedir. Ayrıca 2692 sayılı Kanun Uyarınca Sahil 
Güvenlik Komutanlığına bağlı bot birimleri de bu hizmetleri yürütmekle görevlendirilmiş bu
lunmaktadır. 

Denizlerde sürdürülen kontrol hizmetlerinde beklenen etkinliğin sağlanabilmesi, herşey-
den önce, başta kontrol teknesi olmak üzere, teknik personel ve ödenek imkânlarının sağlan
masına bağlıdır. Halen Bakanlığımızın elinde, içsular da dahil 69 tekne bulunmaktadır. Bun
lardan sadece, 10 adedi deniz tipi olup, kontrol hizmetlerine uygun durumdadır. 

Türkiye genelinde ise yaklaşık 200 eleman su ürünleri koruma ve kontrol hizmetinde gö
rev almaktadır. 
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Çanakkale ili özelinde ise, 2 adet teknemiz Çanakkale İl Müdürlüğü emrine verilmiş bu
lunmaktadır. Bunlardan bir adedi 11 metre boyunda, ahşap, saatte 7-8 mil hız yapabilen, hız 
açısından yeterli olmayan bir teknedir. İkincisi ise, 7 m. boyunda, fıberglasstan yapılmış olup, 
hızı saatte 25-28 miPdir. Kontrol faaliyetleri için gerekli donanımlara haiz bulunmaktadır. Ça
nakkale İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde görev alan yaklaşık 15 adet teknik eleman de
niz ve karada su ürünleri koruma ve kontrol hizmetlerini yürütmektedir. 

Bakanlığımızca avcılığa getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlerin etkin bir şekilde denet
lenmesi için, su ürünleri koruma ve kontrol sisteminin güçlendirilmesi, tekne ve eleman ile do
natılması gerektiği bir gerçektir. Ancak bütçe imkânlarının sınırlılığı, özellikle tekne yapım ve 
satın alımında sorunlar yaratabilmektedir. 

Bakanlığımız mevcut bütçe imkânları çerçevesinde ve bir program dahilinde, bu sorunları 
çözmeye çalışmaktadır. > 

Su ürünleri koruma kontrol faaliyetlerinin arzu edilen düzeyde yürütülebilmesi, hizmetle
rin disipline edilerek, rasyonel bir şekilde uygulanabilmesi için Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
nün kurulması yararlı görülmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan ve halen Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündeminde bulunan Bakanlığımız Görev ve Teşkilat Kanun Tasarısı içerisinde, Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. 

2. Bakanlığımızca su ürünleri avcılığını düzenlemek amacıyla getirilen yasaklara ve sı
nırlamalara uymayan balıkçı tekneleri için, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesi 
uyarınca para ve hapis cezaları uygulanmaktadır. Nitekim, dip trolüne ait yasak ve sınırlama
lara aykırı hareket edenler için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. Suçlara 
ait davalar ise asliye ve sulh ceza mahkemelerinde görülmektedir. 

Çanakkale İl Müdürlüğümüzce, 1992 yılında Çanakkale Boğazında 4.60 adet, Marmara 
Denizinde 545 adet, Kuzey Ege'de (Bozcaada ve Gökçeada) 680 adet, Saroz Körfezinde ise 165 
adet olmak üzere toplam 1 850 adet genel su ürünleri kontrolü yapılmıştır. 

Bu kontrollar sırasında 38 adet ruhsatsızlık olayı, 12 adet trol olayı, 28 adet algarna olayı, 
30 adet kaçak kum olayı, 30 adet ışık ile avcılık yasağı ve 32 adet genel su ürünleri yasak avcılı
ğı olayı olmak üzere 170 adet olay Cumhuriyet Baş Savcılığına bildirilmiştir. 

3. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızın yanısı-
ra, gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilatı mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupla
rı, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi ve korucular, emniyet ve jandarma teşkilatı ve 
köy muhtar ve ihtiyar heyetleri de su ürünleri denetim hizmetlerini yürütmekte görevlendiril
mişlerdir. Bu kapsamda mahallî idarelerle işbirliği yapılmaktadır. 

4. Su ürünleri denetim mekanizmasını güçlendirmek amacı ile, bütçe imkânları dahilin
de kontrol teknesi yapımlarına ve teknik eleman takviyesine önem verilmekte ye bu doğrultu
da çalışmalar yapılmaktadır. 

- • 5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, belediyelerin, doğalgaz fiyatlarını sürekli 
artırarak vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın ya
zılı cevabı (7/886) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
• İstanbul 

İstanbul, Ankara ve Bursa Belediyeleri Doğalgazı vatandaşa değişik ve çok fahiş fiyatta 
satmaktadırlar, özellikle ısınmak için on milyonlarca lira masraf yapan vatandaş kalorifer te
sisat ve kazanını tekrar değiştiremeyeceği için Belediye'ye esir olmakta ve Belediyelerin insafsız 
ve keyfî bir şekilde sürekli yaptıkları zamlar karşısında gerçekten perişan olmaktadırlar. 

Oysa TEKEL'ci durumdan yararlanarak fahiş fiyat uygulaması da Kanunlarımızca yasaktır. 
Kömürle ısınan bir daire ayda 500 000 - 600 000 TL. harcarken benzer durum ve konum

da olan doğalgazla ısınan bir apartman dairesi 1 ila 1.5 milyon TL. aylık ödemektedir. 
Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki sorular ortaya çıkmaktadır. 

1. Vatandaşı son derece mağdur eden cebindeki parayı adeta zorbalıkla alan bu durumu 
önleyerek herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

2. Fahiş fiyatla mal satmak suç olduğuna göre Bakanlığınıza bağlı birimleri bu zorbalığı 
önlemek için harekete geçirecek misiniz? ' 

3. Keyfî kararlarla vatandaşa son derece lazım bir malın fahiş fiyatla satılmasını önleye
cek herhangi bir yasal önlem düşünüyor musunuz? 

4. Her Belediye kendi keyfine göre değişik fiyat uygularken, memur, işçi gibi dar gelirli
nin ikamet ettikleri şehirlere göre değişik ücret-maaş almadıklarına bakarak bu adaletsizliği 
nasıl gidereceksiniz? 

5. Akaryakıtta, tüp gazda uygulanan istikrarlı fiyat politikasını söz konusu SHP'li ve 
DYP'IÎ Belediyelere de uygulatmayı düşünür müsünüz? 

6. özellikle Ankara'da uygulanan aşırı fahiş fiyat politikası Hükümetinizin politikası, 
koalisyon protokolü ile bağdaşıyor mu? 

7. Tekelci durum yaratmak bu fahiş fiyat uygulamasıyla vatandaşı böylesine zor duru
ma düşürmek Sosyal Demokrat olduğunu iddia eden partinizle ters düşmüyor mu? Ters düşü
yor ise ilgili Belediye Başkanlarını uyarıp, doğalgaz fiyatlarının makul bir düzeye indirilmesi 
için çaba sarf edecek misiniz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.4.1993 

Bakan : 402 . ' / •. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.2.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. İfadeli A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/886-3779/17376 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından Bakanlığımıza yöneltilip, İstanbul, 
Ankara ve Bursa Belediyelerince doğal gazın fahiş fiyatla kullanıcılara satıldığını ve bu konu
da alınacak tedbir ve önlemlerin nelerden ibaret bulunduğu hususlarının cevaplandırılmasına dair 
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( > 
yazılı soru önergesinin cevabı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 2.4.1993 tarih ve 
300-448-3831 sayılı yazıları ile alınmakla aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

I. 19 Şubat 1993 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında BOTAŞ'ın da katılı
mıyla şehirlerde kullanılan doğal gaz fiyatının tespiti için bir komisyon kurulmuş ve bu komis
yon çalışmalarına başlamıştır. 

1992 yılı içerisinde BOTAŞ'ın EGO'ya uyguladığı fiyat 734,89 TL./mJ ile 1 085,09 TL./mJ 

arasında değişmiş olup, 1992 yılı ortalama fiyatı 895,96 TL./mJ olmuştur. EGO'nun 1992 yılı 
satış fiyatı ise, yıl bazında 1 600 TL./m' olarak sabit kalmıştır. BOTAŞ'ın 1993 yılı ilk üç ayı 
için geçerli olmak üzere EGO'ya 1 Ocak 1993 tarihinde uyguladığı fiyat 139,95 $/l 000 mJ 

(1 236.04 TL./mJ) tür. 
EGO'nun Ocak 1993 ayı içinde BOTAŞ'tan aldığı 87 861 387 mJ gaz için ödediği fatura 

tutarı 108 600 048 209 TL. dur. EGO'nun uyguladığı satış fiyatı ise 2 400 TL./mJ tür. 

II. İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın sorduğu ve şehirlerde kullanılan do
ğal gazın yüksek fiyatla abonelere satılması keyfiyeti Bakanlığımın görev alanı dışında bulun
maktadır. 

III. Bakanlığımın görev alanı dışında bulunan bu tür soru önergelerinin cevaplarının il
gili Bakanlıklardan istenmesi daha uygun olacaktır. 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, "Cem'i Demiroğlu'nun yolsuzluk dosyası 
kapatıldı" şeklinde basında çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ek
rem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/903) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Soru 1. 5 Ağustos 1992 tarihli gazetelerde Vakıflar Başmüfettişine istinaden "Cem'i De
miroğlu'nun yolsuzluk dosyası kapatıldı" şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu haber doğru 
mudur? 

Soru 2. Şimdiki durum nedir? 
Soru 3. Konu üzerinde hükümetinizin tavrı ve yapacağı işlemler ne olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.4.1993 

Sayı : B.02.0.004/2.1/02233-7/903 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.3.1993 gün Kan. Kar. Md. 
GNS.02.07/903-3876/17746 sayılı yazısı. 
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b) Devlet Bakanlığı (Sayın A. Gönen) 9.3.1993 gün, 08/0007 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği "istanbul 

Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı" ile ilgili yazılı soru önergesi ilgi 
(b) yazı ile adlarına cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

Ekrem Geyhun 
Devlet Bakanı 

1. istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı 1980 tarihinde 
kurulmuş olup, Başkanı (1991) Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu'dur. 

Vakfın Gayesi; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsüne yardımcı olmaktır. 1986 
tarihinde vergi muafiyeti almış ve Florence Nightingel Hastanesi, Acil Tedarik Merkezi ve Sos
yal Hizmetler işletmesi (İşletmelerin "1992'de müstakilen tüzelkişilikleri olmuş) olmak üzere 
3 işletmesi bulunmaktadır. 1991 yılı sonu itibariyle 91 Milyarlık bir bilançosu vardır. Başkala
rına haksız menfaat temin ettiği, Yardım Toplama Kanununa aykırı yardım toplandığı, vakıfla 
alakası olmayan kişilere maaş ödendiği, vakıf gelirlerinin gaye dışı harcandığı İddialarıyla ilgili 
vakıf yöneticileri hakkında Başmüfettiş Mehmet Kara tarafından düzenlenen 21.1.1991 tarih 
1 sayılı inceleme Raporunda; 

idarî Yönden : , ' ' • ' . ' ' 
Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin kusurlu hareketleri ile vakfa zarar verdikleri, vakıf ge

lirlerinin vakıf senedinde yazılı şartlara aykırı olarak sarf ettikleri, bölüm yetkililerinin vakfın 
idaresine dışarıdan müdahale ettirdikleri, vakıfla ilgisi bulunmayan Rektörlük elemanlarına 
vakıf bütçesinden sürekli maaş ödedikleri gerekçesi ile 903 sayılı Kanun 79 uncu maddesi son 
paragrafı, bu kanunun uygulamasını gösterir Tüzüğün 23/c,d maddeleri gereğince azlini, 

Hukuki Yönden : 
Vakfa fuzulen 11 859 446 TL. fazla KDV. ödettirilmesi nedeniyle Ek 41 inci maddesine 

göre vakıf yöneticileri hakkında işlem yapılmak üzere istanbul Fatih Cumhuriyet Savcılığına 
raporun gönderilmesi, ' 

Teklif edilmiştir. 
Mezkûr rapor Fatih Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, Cumhuriyet Savcılığı 3.5.1991 

tarihinde takipsizlik kararı vermiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf yöneticileri 
hakkında açılan azil davası da bu takipsizlik kararından sonra Hukuk Müşavirliğinin 30.12.1991 
tarihli mütalaası da alınarak 6.1.1992 tarihinde vazgeçilmiştir. 

2. Âdı geçen Vakfın 1990-1991 yılları (en son hesap ve muamelatının) işlemlerinin teftişi 
yapılmış ve usulüne uygun, muntazam bulunarak, mezkûr yıllarda amacı doğrultusunda faali
yet gösterdiği ve kanunî mükellefiyetlerini zamanında eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği ilgili 
Müfettiş tarafından belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. ' • v . 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezin, Adana Sosyal Sigortalar Hasta

nesinde kadın ve erkek hastaların karışık olarak yatırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı (7/905) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Adana Sosyal Sigortalar Hastanesinin tüm koğuşlarında hastaların kadın, erkek şeklinde 
yanyana karışık yatırıldığını hastaların bu uygulamadan fazlasıyla rencide olduklarını bir zi
yaretim sırasında tespit ettim. 

Soru : 1. Bakanlığınıza bağlı hastanelerde hastaların karışık yatırılması konusunda böy
le bir uygulama var mıdır? 

2. Yok işe böyle bir uygulamadan haberiniz var mıdır? 
3. Ne zaman tedbir alacaksınız? 
4. Uygulamayı yapan başhekim hakkında bir işlem yapacak mısınız? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9.4.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B. 13.0.SGK.0.13.00.01/4965-014003 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.3.1993 gün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/905-3878/17763 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez tarafından hazırlanan "Adana Sosyal Si

gortalar Hastanesinde kadın ve erkek hastaların karışık olarak yatırıldığı iddiasına ilişkin" ya
zılı soru önergesindeki konular ile ilgili olarak mahallinde inceleme yapılmıştır. 

Söz konusu hastanenin 674 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 1992 yılı içerisinde; 652 472 
poliklinik yapılmış, 44 477 hasta yatarak tedavi edilmiş ve 18 946 ameliyat gerçekleştirilmiştir. 
Acil vaka sayısı 102 004 olmuştur. 

Açıklanan sayısal verilerden de görüleceği üzere, bu hastaneye çevre illerden de poliklinik 
ve tedavi için çok yüksek talep olmaktadır. Hastane kapasitesinin üstünde bir hizmet sunu
munda bulunmaktadır. 

i 
Hastane kliniklerinde hastalar için kadın-erkek ve çocuk koğuşları bulunmaktadır. An

cak; bu yoğun başvuruya karşın kliniklerde yeterli personel ve hemşire sağlanamaması nedeni 
ile (Gelişmiş ülkelerde dört hastaya bir hemşire oranı vardır) hastaların yanında refakatçi bı
rakmak zorunda kalınmaktadır. 

Hastalar yanlarında kalacak refakatçileri kendileri sosyal durumlarına göre ve ailelerinde 
bu işi yapacak kişilere göre seçmektedirler. Refakatçilere yönetmelik gereği yatak tahsisi yapı
lamamaktadır. Refakatçiler bu nedenle yatakta yatmamaktadırlar. 

Bu hastanede Onkoloji tedavi polikliniği, acil servis gözlem odası ve kardiyoloji yoğun 
bakım ünitesi bulunmaktadır. Bu bölümler hastanede sadece birer adet olup, tıbbî açıdan, özelliği 
olan bölümlerdir. Onkoloji tedavi polikliniğinde hastalara damar yolu ile kanser tedavisi yapı-
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lirken hastalar 3 ya da 4 saat kadar yatırılmaktadır. Bu süre içinde, hastalar uzanmakta veya 
sadece kolu açılarak tedavi işlemi sürdürülmektedir. 

Acil servisde gözlem için iki oda ve bir büyük koğuş bulunmaktadır. Acil servise gelen 
hastaları cinsiyetlerine göre ayrı yerlerde yatırmaya özen gösterilmektedir. Ancak hasta odala
rında yer olmadığı zaman, hasta geçici olarak koğuşa alınmaktadır. Hayatî bir işlemin yapıl
ması sırasında sadece kısa bir süre için hastanın başka bir cinsin yanında bulunması tıbbî dü
şünceler dikkate alındığında önem taşımamaktadır. Çünkü acil serviste hastayı sedyede ya da 
ayakta bekletmek sağlık açısından olanaksızdır. 

Aynı durum, kardiyoloji yoğun bakım ünitesi için de söz konusu olmaktadır. , 
Sonuç olarak, dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu hastanede de kadın-erkek koğuşları 

ayrı olup, böyle olması yönünde titiz davranılmakta, ayrıca yukarıda açıklanan nedenlerle mey
dana gelen durumun asgariye indirilmesine çaba sarfedilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

8. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı köprü ve otoyollardaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı ceva
bı (7/909) 

< Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

' Halit Dumankaya 
tstanbul 

Soru : 
Boğaziçi köprüsünde ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ve otoyollardaki gişelerde yol

suzluk yapıldığı haberleri basına ve televizyona intikal etmiştir. 
1. Bu yolsuzluğun rakamsal boyutu nedir? 
2. İstanbul'da artan araç sayısına rağmen köprü gelirlerinde artış olmadığı söylenmek

tedir. 91 ve 92 yılları incelendiğinde, 92 yılında köprü, gelirlerinde artış, köprü bazında ne ka
dardır? 

3. Köprülerde ve otoyollarda yolsuzluğu önlemek için her müşteriye ister istesin, ister 
istemesin bir fiş verilmesi uygulamasını başlatmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir uygulama
da müşteri parasını uzatırken gişedeki memur fişini uzatacaktır. Eğer paranın üstüde verile
cekse üstüyle beraber fiş uzatılacaktır. Dolayısıyla sürücü ödediği parayla bilgisayarın pence
rede yazdığı paranın aynı olup olmadığını göreceği gibi, ödediği parayla aldığı fişin miktarının 
aynı olup olmadığını da kontrol edebilecektir. Dolayısıyla kendisinden 180 000 lira alınıp bilgi
sayara iki tane 10 000 lira basılırsa sürücü gişedeki memurun kendisini aldattığını anında göre
bilecektir. Müşteriye verilen fişlerin daha önceden bastırılması ve hazır bulundurulması gerek
mektedir. Yazar kasadan veya bilgisayardan fiş üretilmesi halinde bu çok fazla zaman alacağı 
için trafiği aksatacaktır. Fişlerin bozuk para gibi hazır bekletilmesi gereklidir. Böyle bir uygu
lama yapıldığı takdirde sahtekârlık tamamen ortadan kalkabilecektir. Yapılması gerekli denetim 
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gizli olarak ayda bir veya haftada bir alınan para karşılığı sürücüye fiş verilip verilmediğinin 
kontrolüdür. Bu şekilde sahtekârlık ve kötü niyet en asgarî boyutlara indirilebilir. Bu uygula
mada gişedeki memurlara, sürücülere paralarını uzatırken biletlerini vermeleri ikazı yapılmalı
dır. Müşteri parasını uzatırken bileti uzatmayan memur kötü niyetli olduğu düşünülerek ge
rekli ikazlar yapılmalı, gerekirse görevine son verilmelidir.. 

T.C. 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 9.4.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği , ' 
Sayı.: B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2A/1074 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.3.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/909-
3882/17767 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "bazı köprü ve oto
yollardaki yolsuzluk iddiaları"na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Boğaziçi Köprülerinde ve Otoyollardaki gişelerde yapılan yolsuzluğun rakamsal bo
yutları bilinmemektedir. Ancak; özel Televizyonlardan birinin düzenlediği "Arena" adlı prog
ramı yapan ekibin ifadesine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde 15 gün süreyle ve gizli ka
mera ile yapılan çekimlerde 21 ve 25 Kasım 1992 tarihlerinde 2 gece bazı gişe memurlarının 
yanlış sınıflandırma yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Bu kasetlerin ilgililer
ce incelenmesi neticesinde tespit edilen paranın 21.11.1992 tarihinde 1 000 000 TL.; 25.11.1992 
tarihinde ise 775 000 TL. olduğu anlaşılmıştır. Olaya karışan gişe memurları, gişelerdeki gö
revlerinden derhal alınarak gerekli disiplin soruşturması yapılmış ve Genel Müdürlüğümüz mü
fettişlerince incelenmeye alınmıştır. Diğer taraftan olaya adı karışan gişe memurları hakkında 
Savcılığa suç duyurusu yapılarak konu adalete intikal ettirilmiştir. Gişelerde yapılan yolsuzlu
ğun boyutunu geçmişe doğru giderek tespit etmek ve bu konuda bir rakam saptamak mümkün 
değildir. , 

2. Gerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve gerekse İstanbul Boğaziçi Köprüsünde 1991 
yılından beri zarn olmamasına rağmen trafik ve geliri her yıl artmaktadır. 1991 ve 1992 yılları
na ait her iki Köprü için Araç-Gelir ve artış yüzdeleri gösteren tablo ilişikte sunulmuştur. 

3. Karayolları 17 nci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Otoyol işletmelerinin tümün
de, sürücü talep etmeden geçiş ücreti karşılığında fiş verilmektedir. Ancak, İstanbul Boğaziçi 
ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı fiş verilememektedir. 

a) Boğaziçi Köprülerinde (her iki köprüde) günde ortalama 110 000 adet araç ücret vere
rek gişelerden geçmektedir. En az 110 000 adet evrakın zamanında bastırılması gişecilere teslim 
edilmesi ve gişe çıkışında sayılarak teslim alınması ve bunun 24 saat 3 vardiya halinde (bayram 
ve tatil günleri dahil) sağlıklı bir takibi şimdilik mümkün görülmemektedir. Her türlü işlemin 
bilgisayarlarla yapıldığı ücret toplama sistemlerinde bu nevi bir çalışma ve gerekli kontrol ol
maması İdarenin otoritesini azaltıcı bir etken olacağından, aksaklıkları giderici kesin çözüm 
yolları için araştırmalar sürdürülmektedir. ' 
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b) Bazı sürücülerin fiş almaması durumunda, gişecilerin elinde işlem görmüş stok fişler 
bulunması halinde bunların tespiti mümkün olmayacak ve dolayısıyla başka yolsuzluklar do
ğabilecektir. Bu durumda da kontrol ve takiplerde yine güçlükler çekilecektir. 

c) Gişelerden geçen araçların Sınıflandırılması yapılırken ve ücretler tespit edilirken her 
aracın ilave aksları dikkate alınmakta ve ücretler değişken olmaktadır. Ayrıca, Kimyasal mad
de taşıyan araçlardan yine aks adedine göre değişik ücretler alınmaktadır. Bütün bu değişik 
ücretlerden dolayı en az 10 farklı kupürde makbuz önceden hazırlanmış olsa bile sürücüye ve
rilmesi bir zaman kaybına neden olacağı için trafiğin fiş verilmeden önceki bekleme zamanı
nın en az iki katı kadar olacak ki bu da 'trafik sıkışıklığı meydana getirecektir. Netice olarak 
fiş veya makbuz verilme işi teorik olarak uygun görülmekte ise de tatbikatta bir fayda sağla
mayacağı gibi ilave zorluklar getirerek işletmede olumsuzluklara neden olacaktır. 

d) Bilindiği gibi; her gişenin yanında, yan ücret göstergeleri bulunmaktadır. Sürücünün 
ödediği parayı fiş veya makbuz üzerindeki rakamla mukayese etmek yerine, yan ücret gösterge
sinde yazılan rakamla kontrol edilmesi daha pratik ve ekonomik olacaktır. Ayrıca, herbir gişe
nin yanında "ödediğiniz ücreti yan göstergeden kontrol ediniz" ibaresi bulunmaktadır. Böy
lece sürücü gişe memurunun kendi aracıyla ilgili yaptığı uygulamanın doğru olup, olmadığını 
kontrol edebilir. Yanlış bir işlem yapılması durumunda ise 24 saat, 3 vardiya hizmet veren ilgili 
Teşkilatımız olaya derhal müdahale ederek gereğini yapacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
i . , . • 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

Boğaziçi Köprüleri 1991 ve 1992 Takvim Yılına Ait Araç-Gelir Durumu 

Fatih Köprüsü 1992 
Fatih Köprüsü 1991 

Boğaziçi Köp. 1992 
Boğaziçi Köp. 1991 

Araç 
(Gişelerden geçen 

araç sayısı) 

11 648 942 
11 364 800 

26 352 009 
22 170 788 

Gelir (%) 

211 785 885 000 
196 810 315 000 

275 329 810 000 
239 633 294 500 

Trafik artış 
yüzdesi 

(1991-1992) 

%2.5 

% 18.9 

Gelir artış 
yüzdesi 

(1991-1992) 

% 7.6 

°/o 14.9 

Gelir/\raç 

18 181 TL./Araç 
17 318 TL./Araç 

10 448 TL./Araç 
10 809 TL./Araç 

Not: 1. 1991 yılı Ağustos ayından itibaren 4 ay 1 inci Boğaziçi Köprüsünde asfalt onarı
mı yapılmıştır. 

2. 1992 yılı Haziran ayından itibaren şehirlerarası otobüslerin, 1992 yılı Kasım ayından 
itibaren Kamyonların 1 inci Boğaziçi Köprüsünden geçişi yasaklanmıştır. 

9. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı otoyollarına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/914) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Halit Dumankaya 
istanbul 
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Soru : 

1. Adapazarı -Kaynaştı, Çaydurt-Gerede otoyolları trafiğe ne zaman açılacaktır? 
2. Çaydurt-Kaynaşlı arasındaki Botu Dağı geçişinin bitiş tarihi nedir? 
3. Adapazan-Gebze otoyolunun aylık ciroları açılışından beri aylar itibariyle nedir? 

Gerede-Ankara otoyolunun ilk ayki cirosu nedir? 

. f . c . - . ' . . • • • • 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 13.4.1993 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.09.0.BHI.0.00.00.25/2-A/1172 

Konu : istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi .-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.3.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.OIO.GNS.0.10.00.02-
7/914-3887/17772 sayılı yazısı. 

Bazı otoyollara ilişkin, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlığımıza yönelt
tiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu önergede yer alan hususlara dair, Karayolları Genel Müdürlüğümüzce düzen
lenen liste ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Ek : Liste (1 sayfa) 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Trafiğe açılış tarihi 

1. Çaydurt-Gerede * 
Adapazan-Kazancı 
Kazancı-Gümüşova 
Gümüşova-Kaynaşlı 

2. Çaydurt-Kaynaşlı arasındaki Bolü Dağı Geçişinin bitiş tarihi 
19.3.1996'dır. 

3. 
Anadolu Otoyolu 

a) Gebze-Izmit kesimi (Açılış Tarihi : 8.4.1984) (35 Km.) 
Çamlıca-Gebze kesimi (Açılış Tarihi : 20.8.1990) (45 Km.) 
Çamlıca-Adapazarı arası (122 Km.) 

Nisan 1993 
27.12,1992 
27.12.1992 
27.12.1992 

sözleşmesine göre 
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Yıl 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Top. geçen araç 

1 944 009 
3 343 800 
3 723 536 
4 508 345 
5 218 991 
5 159. 681 
5 405 709 
8 164 627 
9 616 800 

b) Gerede-Ankara Otoyolunun iki ayltk cirosu : Aralık 1992 = 791 745 000 
Ocak 1993 = • 698 025 000 

. ı 1 489 770 000 

10. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'ûn, Bağ-Kur'un, topladığı primleri 
iyi değerlendirmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/931) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. \ 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Bazı basın organlarında "Emeklinin 100 bin lirasını ödemeyen Bağ-Kur topladığı prim
lerle tatil köyü yaptı." başlığıyla malî sıkıntı içinde bulunan Bağ-Kur'un üyelerinin hastalık, 
ilaç ve emekli aylık ve farklarını ödemezken, tahsil ettiği primleri iyi değerlendiremediği ve bu 
paralarla deniz kenarlarında sosyal tesisler yaptığı haberleri yer almaktadır. 

Sorular : 
1. Emeklilerinin 100 bin lirasını ödeyemediği'için gazetelere manşet olan Bağ-Kur/un top

ladığı primlerle deniz kıyılarında sosyal tesis yaptığı doğru mudur? 
2. Bağ-Kür'un halen nerelerde ve kaç adet sosyal tesisi vardır? Bunların kapasitesi ne

dir? Kuruma yıllık maliyeti kaç liradır ve buralardan kimler istifade etmektedir? 
3. Hasta üyesinin hastane ve ilaç giderlerini karşılayamayan ve emeklisinin maaş farkla

rını ödeyemeyen Bağ-Kur'un sosyal tesisler yaptırmasını doğru buluyor musunuz? 
4. Bağ-Kur emeklilerini ve üyelerini mağdur ve perişan eden bu tutumunuzdan ne za* 

man vazgeçeceksiniz? 
5. Bakanlığınızca hazırlanan ve yüce meclisin gündeminde bulunan.kanun tasarısıyla, 

hiç bir hizmet karşılığı olmadan adeta haraç alırcasma şoför esnafı ile emeklilerden hizmet 
ve mükellefiyet karşılığı olmadan tahsil etmeyi planladığınız ek primleri hukuk veadalet anla
yışı ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? Tahsil edilen primleri kullanmadaki başarısrzhğmızı bir avuç 
taksi şoförü esnaf ile esasen zor şartlar altında geçinmeye çalışan emeklilere fatura etmeye ça
lışmakta mı buluyorsunuz? 
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Toplam gelir 
(TL.) 

479 266 204 
3 222 346 893 
4 443 093 349 
6 852 319 974 
10 744 900 071 
22 244 174 719 
41 538 016 500 
99 080 274 900 
199 770 815 000 
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' ' . T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9.4.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.1.0.SGK.0.13.00.01/4967-014002 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1.3.1993 gün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/931-3920/17848 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun tarafından hazırlanan "Bağ-Kur'un topla

dığı primleri iyi değerlendiremediği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca ince
lenmiştir. 

1. Bağ-Kur'un eğitim ve dinlenme amacıyla kullandığı tesis sadece bir tane olup, Tekir
dağ ili, Çorlu ilçesi, Yeniçiftlik köyü, imarın 21 pafta, 2 515 parselinde kayıtlı anılan taşınmaz 
11.4.1978 tarihinde 12 500 000 TL. bedelle satın alınmıştır. Bahis konusu taşınmazın dışında, 
Bağ-Kur'un herhangi bir yerde başka tesisi bulunmadığı gibi, yeni tesis alımı konusunda bir 
girişim de söz konusu değildir. 

Anılan tesisin kapasitesi 116 kişi olup, Kurumun hizmet içi eğitimlerinin yapılmasında kul
lanılmakta ve yaz aylarında Kurum personelinin istifadesine sunulmaktadır. 

Bahis konusu sosyal tesisin işletme giderleri, tesisten faydalananlardan toplanan ücretler
le karşılanmakta olup, Kuruma herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunan Bağ-Kur Yasa tasarı
sı, Meclise sevkedilmeden önce ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslekî teşekküllerin gö
rüşleri alınarak hazırlanmış, bu çerçevede şoför esnafının üst düzey temsilcisi konumunda bu
lunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun da olumlu görüşleri alınmıştır. 

Ticarî araçların sigorta primleri üzerinden sosyal sigorta kuruluşlarına pay ayrılması uy
gulaması bazı OECD üyesi ülkelerde de yapılmakta olup, örneğin Fransa'da otomobil sigorta 
ücretlerinin % 12'si ve Belçika'da % 5'i sağlık sigortası için tahsis edilmektedir. 

Bu uygulamanın amacı, sosyal sigorta kurumlarının trafik kazaları nedeniyle karşılamak 
durumunda kaldıkları bazı risklerin (trafik kazalarında ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm 
aylığı bağlanması,.Ölüm yardımı yapılması veya sakat kalan sigortalılara ek sağlık harcamasır 

yapılması ve maluliyet aylığı bağlanma gibi) finansmanın sağlanabilmesidir. 
öte yandan, Yasa tasarısında yer alan sosyal güvenlik destek primi uygulaması benzer şe

kilde Sosyal Sigortalar Kurumunda uygulanmakta olup, T.C. Emekli Sandığında ise emeklinin 
v tekrar Sandık kapsamına giren bir işte çalışmaya başlaması halinde, emekli aylığı tamamen 

kesilmektedir. Dolayısıyla getirilen düzenleme, sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve stan
dart birliği sağlamaya yönelik olup, daha önce belirtildiği gibi, tasarı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevkedilirken ilgili meslek teşekküllerinin bu konuda da herhangi bir olumsuz gö
rüşleri olmamıştır. • * -

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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//. -<- Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/952) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Sorular : 
1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, Kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderilmiştir? 
2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
3. Çiçek-çelenk paraları ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi Kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.4.1993 

Sayı : B.02.0.006/0075 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4 Mart 1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/952-3947/17937 sayılı yazı. 
Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin tarafıma yönelttiği "ağırlama giderlerine ilişkin" 

yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarım aşağıdadır. 
1. Uhdeme tevdi edilmiş bulunan görevlerin yürütülmesi sırasında kendi adıma gönder

diğim çiçek veya çelenklerle ilgili harcamalar yanında, yaptığım seyahatlerde refakatimde bu
lunan. görevlilerin masrafları da tamamen.tarafımdan karşılanmaktadır. 

2. Uhdemde bulunan Hükümet Sözcülüğü görevi nedeniyle verdiğim resmî yemeklerin 
masrafları, Bakanlığımın ayrı bir bütçesi olmaması nedeniyle Başbakanlık tarafından öden
mektedir. Bakanlığıma bağlı hiç bir kuruluş bulunmadığından, ağırlama giderlerinin, bu ku
ruluşlarca da karşılanması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
%•• Akın Gönen , 

Devlet Bakanı 

12. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, kaçakçılığın arttığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın yazıtı cevabı (7/957) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Soru : . • * ' v 

Gümrük Hattı Dışı mağaza sahipleriyle yaptığım gayri resmî görüşmelerde satışların eski 
yıllara oranla gerilediği ve kaçağın çok büyük ölçüde arttığı şikâyetlerini almaktayım, özellikle 
hükümetinizin işbaşına gelmesinden sonra kaçağın çok büyük boyutlara vardığı iddia edilmektedir. 
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1. Kaçak elektronik eşya ve beyaz eşya konusunda gümrük müfettişleri ve Malî Polis ne 
gibi çalışmalar yapmıştır? 

2. Kaçak eşya satanları Maliye ve Gümrük Bakanlığı hükümete geldiğinizden beri kaç 
kere denetlemiş? Kaç kere envanter sayımı yapmıştır? Kaç kişi envanter sayımına tabi tutul
muştur? 

3. Hükümetinizin işbaşına gelmesinden bu yana elektronik ve beyaz eşya kaçakçılığının 
artmasında gerçek sebep nedir? Bu kaçakçıların koruyucuları veya hamileri olduğu konusun
da şüpheler vardır. Bu konuda ne gibi incelemeler ve araştırmalar yapılmıştır? 

4. Doğu Bank gibi, İzmir Caddesi gibi yerlerde Malî Polis ve Gümrük Müfettişleri gizli 
denetim niçin yapmamaktadır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 13.4.1993 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.26/2105-747/23511 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi : 4.3.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/957-3971/18031 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Cavit Kavak tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Devlet 

Bakanı Sayın Akın Gönen tarafından Bakanlığıma intikal ettirilen 7/957-3971 sayılı yazılı so
ru önergesinin, Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırılması istenilmektedir. 

önergede yer alan sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 
Bilindiği üzere; 1615 sayılı Gümrük Kanununun Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri 

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

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

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

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

Diğer taraftan, 30.1.1992 tarihli ye 92/2683 sayılı Kararname Eki .Kararın 1 inci maddesi 
"Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu 
çamaşır ve bulaşık makinesi, ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların ahm:satımı ve üretimi ile 
uğraşan mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler." hükmünü ihtiva etmektedir. Bundan da 
anlaşılacağı üzere, beyaz eşya ticareti ile uğraşan mükellefler gerçek usulde vergiye tabi tutul
maktadırlar. - • • ' , 

İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünce 1992 yılında 23 838 828 572 TL.'sı tah
mini rayiç değerinde kaçak eşyaya elkonulmuş, bunlardan anılan Başmüdürlük bünyesinde oluşan 
sivil ekiplerce zaman zaman kontrol edilen Doğu Bank İşhanında 22.4.1992 tarihinde 1 inci 
Kat 125 Numaralı işyerinde 309 150 000 TL.'sî tahmini rayiç değerinde .114 adet kaçak telefon 
ile 11 adet faks cihazı yakalanarak olay İstanbul Sultanahmet C. Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

Ankara Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünce 1992 yılında 1 525 907 000 TL.'sı tahmi
ni.rayiç değerinde kaçak eşyaya elkonulmuş, bunlardan anılan Başmüdürlük bünyesinde olu
şan sivil ekiplerce zaman zaman kontrol edilen tzmir Caddesinde 27.11.1992 tarihinde Menek
şe Sokak Menekşe Pasajı No. : 6/17 işyerinde 97 050 000 TL.'sı tahmini rayiç değerinde 19 
adet kaçak müzik seti yakalanarak olay Ankara C. Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

1.1.1992-31.12.1992 ile 1.1.1993-5.4.1993 tarihleri arasında yakalanan ev eşyasına ait bilgi
ler aşağıdaki gibidir. 

1 Ocak 1992 - 31 Aralık 1992 Tarihleri Arasında Yakalanan Ey Eşyasına Ait Bilgiler 

Cinsi Miktarı Rayiç değeri (TL.) 

Televizyon 208 Adet 963 700 000 
Video 142 Adet 834 000 000 
Müzik Seti 26 Adet 114 650 000 
Muhtelif Elektronik Eşya 10 510 Adet . 5 655 702 000 

1 Ocak 1993 - 5 Nisan Tarihleri Arasında Yakalanan Ev Eşyasına Ait Bilgiler 

Cinsi Miktarı Rayiç değeri (TL.) 

Televizyon 5 Adet 18 500 000 
Video 5 Adet 20 000 000 
Müzik Seti 1 Adet 10 000 000 
Buzdolabı 1 Adet 3 000 000 
Muhtelif Elektronik Eşya 425 Adet 69 155 000 

öte yandan, spot piyasa tabir edilen ve yurt dışında işçi olarak çalışan vatandaşların be
delsiz ithalat (permi) haklarını bir ücret ödeyerek satın alan ve o şahıslarla gümrük hattı dışı 
mağazalara giderek dayanıklı tüketim malı temin eden ve bunları nisbeten ucuz fiyata satan 
bir grup, genellikle İstanbul'da Sirkeci'de Doğu Bank, Kastelli Altın Han, Gençten Han gibi 
hanlarda, Ankara'da ise Kızılay'da İzmir ve Necajibey Caddelerinde faaliyet göstermektedirler. 

Gümrük hattrdışı mağazalardan alınan dayanıklı tüketim malları satışını gerçekleştiren 
spot piyasa esnafı sürekli olarak vergi mevzuatı açısından kontrol altında tutulmakta, gerek belir-
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siz aralıklarla fiili envanter yapılmak, gerekse sürekli satış ve alışlarında belge düzenine uyup 
uymadığının yaygın ve yoğun vergi denetimleri ile yol denetimleri yapılmak suretiyle faaliyetle
ri izlenmektedir. 

İstanbul'da ve Ankara'da bu tür mükellefler riezdinde yapılan fiili envanter sonuçlan aşa
ğıdaki gibidir. 

Yapıldığı ti 

İstanbul 
(Doğu Bank Işhanı 
ve çevresi) 

Ankara 
(İzmir Caddesi 
ve çevresi) 

Fiili Envanterin 

Dönemi 

1991 
v 1992 

1993 
(Üç aylık) 

1992 
1993 

(Üç aylık) 

İşyeri sayısı 

44 
53 
38 

26 
19 

Bu sayımlarda tespit edilen rakamlarla mükelleflerin yasal defter ve belgeleri üzerinden 
belirlenen kaydi emtea miktarları karşılaştırılmıştır. Belgesiz emtea aldığı ve sattığı tespit edi
len bir kısım mükellef hakkındaki incelemeler sonuçlandırılmış olup, bunların sonucunda mü
kellefler adına cezalı tarhiyatlar yapılmıştır. Diğer mükellefler nezdindeki incelemeler ise he
nüz devam etmektedir. 

Diğer taraftan gerek İstanbul'da, gerekse Ankara'da, yaygın ve yoğun vergi denetimleri 
sürdürülmekte, böylece mal harekâtı gözlenmekte, gönderilen malların çıkışında sevk irsaliye
si veya faturasının düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmektedir. 

Bu sektörde yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimi sonuçları da şöyledir : 

Yaygın ve Yoğun Vergi Denetiminin 

\ 
Yapıldığı İl 

İstanbul 
(Doğu Bank tşhanı 
ve çevresi) 

Ankara 
(İzmir Caddesi 
ve çevresi) 

, 
Dönemi 

1991 
1992 
1993 

(Üç aylık) 

1991 
1992 
1993 

(Üç aylık) • 

Cezalı 
tutanak sayısı 

375 
290 -
48 

108 
61 
54 

Kesilen özel 
usulsüzlük cezası 

30 478 640 
34 998 300 

6 300 000 

53 236 649 
64 759 909 
48 268 194 

Yapılan bu denetimlerin yanısıra gümrük hattı dışı mağazalarını işleten mükellefler nez-
dinde Bakanlığımın denetim elemanları tarafından vergi incelemeleri yapılmaktadır. Bu ince
lemeler sonucunda bugüne kadar 123 adet Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiş ve raporlarla 
bulunan matrah farkları üzerinden mükellefler adına cezalı tarhiyatlar yapılmıştır. 
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Bakanlığımın denetim birimlerinden olan Gümrük Müfettişlerince Türkiye'de faaliyet gös
teren Gümrük Müdürlüklerinde zaman zaman teftiş ve soruşturmalar yapılmakta, bunların 
sonuçları da takip edilmektedir. Ayrıca, kaçak eşya veya usulsüz olarak yurda girdiği istihbar 
edilen ve denetimler sonucu tespit edilen eşyayla ilgili soruşturmalar Gümrük Müfettişleri ta
rafından sürdürülmektedir. 

* 
Bilgilerinize arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

13. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresım-Merkez BoztekkeKöyünde mey
dana gelen heyelana ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/968) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim, 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Giresun ili merkez ilçeye bağlı Boztekke Köyünde meydana gelen heyelandan sonra yetki
lilerin sadece olayı gördükleri ye akabinde henüz tam bir teşhis ve tedbir alınmadığı bilinen 
bir gerçektir. 

Heyelandan sonra dere ağzını toprağın kapatması sonucunda, 10 metre derinliğinde, 1 ki
lometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde bir gölet oluşmuş ve Merkeze bağlı, çok sayıda 
halkın ikamet ettiği Teyyaredüzü Mahallesini tehdit etmektedir. Buna göre : 

Sorular : 
1. . Mevcut grup yolununda ne zaman çalışmaya başlayacak ve ne zaman güzergâh değiş

tirme yoluna gideceksiniz? 
2. Bölgede yeni bir toprak kayması ihtimali yüksek olduğundan, Merkez Teyyaredüzü 

Mahallesinde yaşayanların hayatlarını nasıl garanti ve sigorta altına alacaksınız? 
3. Şu anda heyelana karşı herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Bu çalışmalara ne za

man başlayacaksınız? 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 9.4.1993 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM.2-104—7/968 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 4.3.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/968-3985/18045 
sayılı yazısı. • 

Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Konu mahallinde tetkik ettirilmiş olup; Bozteke köyü hudutları içerisinde kış mevsiminde 

önce Bozteke köyüne giden yol üzerinde su çıkması neticesinde yol tabanının kaydığı ve çevredeki 
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bazı evlerin duvarlarının çatladığı görülmüştür. Yolun çöken taban kısmına stabilize malzeme' 
doldurulmak suretiyle devamlı olarak ilgili yolda ulaşım sağlanmaktadır. Ancak, Köy Hizmet
leri ti Müdürlüğünün imkânları nispetinde çatışma yapılmış, oturma devam ettiği süre içinde 
stabilize dolgu işlemi devam etmiştir. İlkbahar yağışları geçtikten sonra çöken kısımdan çıkan 
suyu yoldan uzaklaştırmak için sanat yapısı (büz) atılarak drenajı yapılmak suretiyle konu çö
zülecektir. Şu anda yol ulaşıma açıktır. 

Boztepe köyü hudutları içinde büyük çaplı heyelan meydana gelmiş olup, Büyük Güre de
resinin önünü kapatmış ve sunî bir göl meydana gelmiştir. Büyük Güre deresi vadisinden grup 
yolu geçirilmesi için 1993 yılı yol yapım programına alınmıştır. Henüz etüd çalışmaları başla
mamıştır. Heyelan durumuda dikkate alınmak suretiyle güzergâh tespiti yapılmasına çalışıla
caktır. 

Meydana gelen sunî göl ile ilgili Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. Konu Bayındırlık ve İskân Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

14. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Töbank'm, Halk Bankasına devrinde çalı
şanların haklarının korunmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

UIuç Gürkan 
Ankara 

. 1. Bilindiği üzere T.C. Bakanlar Kurulunun 21.5.1992 gün ve 92/3067 sayılı Töbank'in 
Halk Bankasına devri kararnamesi, çalışanların hizmet âkitlerini sona erdirmiştir. Töbank Mun
zam Sandık Tesis Senedinin 37 ve 38 inci maddeleri gereğince, Töbank'ın faaliyetlerinin tatil 
edilmesi halinde sandığın mal ve haklarının üyelere ve hak sahiplerine paylaştırılması Genel 
Kurulun iradesine bağlanmıştır. Söz konusu Genel Kurul, Bakanlar Kurulunun karar aldığı ta
rihteki 1 700 banka çalışanıdır. Bakanlığınıza bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün denet
leme yetkisi altında bulunan Töbank Munzam Sandığı ve Töbank Emekli Sandığı Genel Ku
rullarının yok sayılmasını ve Genel Kurul üyesi olmayanların aldıkları kararların Genel Kurul 
kararı gibi işleme tabi tutulmasını nasıl açıklıyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1993 

Sayı': B.02.0.004/2-1/01988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8.3.1993 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Bşk. Kan. Kar. Md. GNS/972-3991/18055 
Sayılı yazınız. 
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tlgi yazınız ekinde gönderilen Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın "Töbank'ın v 

v Halk Bankasına devrinde çalışanların haklarının korunmadığı iddiasına" ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunun 21.5.1992 gün, 92/3067 sayılı kararı ile T. Öğretmen
ler Bankası T.A.Ş. bütün aktif ve pasifleriyle birlikte T. Halk Bankası A.Ş.'ne devredilmiştir. 

T. öğretmenler Bankasının bünyesinde bankanın kurucusu bulunduğu (T. öğretmenler 
Bankası T.A.Ş. Emekli Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) Vakfı ile (T. Öğretmenler Bankası T.A.Ş. 
Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı) Vakfı adı altında iki ayrı vakıf 
faaliyetde bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararında,\adı geçen vakıflarla ilgili olarak herhangi bir hüküm bulun
mamaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu düzenle
nen 20.7.1992 gün, 1 sayılı raporda; Bakanlar Kurulu Kararında her iki vakıf için hüküm geti
rilmediği, vakıf senetlerindeki hükümlere göre her üyeden aidat alınmasının zorunlu olduğu, 
kurumunda her üye için iki vakfada kurum karşılığı yatırdığı, ana gelir kaynaklarının bu para
lardan oluştuğu, Bankanın tüzelkişiliğinin sona ermesiyle her iki vakfın bu gelirlerinden yok
sun kaldıkları, bu haliyle hayatiyetlerinin devamının mümkün olmadığı, her iki vakfın senetle-

, rindeki hükümler gereği aidat ödenen üyelerin üyeliklerinin sona erdiği, seçilmiş ve atanmış 
yöneticilerin Halk Bankasına geçtiği, veya emekli olduğu veya öğretmenler Bankasından ay
rıldığı dolayısıyla yönetim teşekkülünün de imkânsız hale geldiği her iki vakfında yönetim boş
luğu içerisinde bulunduğu, eski yönetim tarafından alınacak kararların hukukî niteliğinin tar
tışılır olduğu, ( • - . . -

Açıklanan maddelerle her iki vakıfta üyeliklerinin belirlenmesi, yönetimin teşkili malî du
rumlarının gözden geçirilmesi, vakıf senetlerinin yeniden düzenlenmesi için Medenî Kanunun 
377/4 maddesine göre kayyum heyeti atanmasının gerektiği, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 903 
sayılı Kanuna göre yetkili Asliye Mahkemesine dava açılarak açılan bu işlemin sonuçlandırılması, 

Munzam vakıf tarafından yapılması planlanan 1.8.1992 tarihli Olağanüstü Genel Kuru
lun iptalinin gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Her iki vakfa kayyum tayini ve Munzam vakfın 1.8.1992 tarihinde yapılması planlanan 
Olağanüstü Genel Kurulun önlenmesi ve ihtiyati tedbir konulması talebiyle 30.7.1992 tarihli 
dilekçe ile mahkemeye müracaat edilerek Ankara 16 ncı Sulh Hukuk Mahkemesinin 1992/738 
sayılı dosyasında dava açılmıştır. 

Ankara 16 ncı Sulh Hukuk Mahkemesinin 31.7.1992 gün, 1992/733 Esas sayılı kararı ile 
munzam vakfın 1.8.1992 tarihli Olağanüstü toplantısının yapılmasının ihtiyati tedbiren durdu
rulmasına karar verilmişse de, söz konusu karar ilgililere tebliğ edilemediğinden vakıfça 1.8.1992 
tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 

Bunun üzerine T. öğretmenler Bankası T.A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve 
Yardımlaşma Sandığı Vakfının 1.8.1992 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısının iptali ta
lebiyle açılan dava Ankara 22 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 8.10.1992 tarih, E:1992/601, 
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K:1992/698 sayılı kararı ile 1.8.1992 tarihli kararının iptaline karar verilmiş olup, dosya halen 
tashihi karar aşamasındadır. 

T. öğretmenler Bankası T.A.Ş. Emekli Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Vakfının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devrine ilişkin işlemler sürdüğünden Başbakanlığın 13.11.1992 gün, 
B.02.0.Müs.0.10 sayılı yazısı ile bu vakıfla ilgili işlemlerin durdurulması istenmiş, bu sebeple 
adı geçen vakfa kayyum tayin konusundaki talebimizden vazgeçilmiştir. 

Her iki vakıf hakkında 20.7.1992 gün, 1 sayılı inceleme raporu ve mahkeme kararlarına 
göre ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta olup, iddia edildiği şekilde Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce kendiliğince Vakıf Genel Kurullarının yok sayılması ve Genel Kurul üyesi ol
mayanların aldıkları kararların Genel Kurul Kararı gibi işleme konulması hiç bir şekilde söz 
konusu olmamıştır. ' 

Bilgilerinize rica ederim. 

15. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, bir gazetede çıkan "Meclis Ne Güne" baş
lıklı makalede iddia edilen hususlara ili$kin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı tsmet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/974) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular : , 
19.2.1993 tarihli Sabah Gazetesinde Güngör Mengi imzasıyla "Meclis Ne Güne" başlıklı 

bir yazı yayınlanmıştır. • 
İddia edilen olaylar vuku bulmuşsa korkunçtur. Vuku bulmamışsa şüyuu vukuundan be

terdir. 
1. Yazıda bahsedilen olay doğru mudur? 
2. Olay hakkında şimdiye kadar ne işlem yapılmıştır? 
3. Yazıyla ilgili bir cevap yayınlanmış mıdır? 
4. Bundan sonrası için ne düşünülmektedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 12.4.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/93-096208 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8 Mart 1993 gün ve Kan. Kar. Md. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/974-3996/18062 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 18 Mart 1993 gün ve B.02.0.006-0032 sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Prof. Dr. Musatafa Ünaldı tarafından Sayın Başbakanımıza yönelti
len, Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

27.5.1992 günü saat 02.00 sıralarında Muş tli Merkez Muratgören Köyü Murat Köprüsü 
mevkiinde bir minibüsün aranması sırasında, oto içerisinde bulunan (5) terörist üzerlerinde, 
(3) adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, (1) adet tabanca, (1) adet el bombası ile birlikte 
yakalanmıştır. 

Yakalanan (5) PKK militanı ile yakalandıkları mahalde buluşmak üzere gelen, diğer bir 
PKK örgüt mensubu grupça, Güvenlik Güçlerine ateş açılmış, açılan bu ateş sırasında yakala
nan (5) militan ateşe maruz kalarak ölmüştür. Sıcak temas bir süre devam etmiş ve gecenin 
karanlığından da yararlanan teröristler olay mahallinden kaçmayı başarmışlardır. 

Bahse konu olayla ilgili olarak Muş tli Cumhuriyet Başsavcılığınca 28.5.1992 tarihinde 
gerekli soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma halen devam etmektedir. 

Bölgede görev yapan Güvenlik Güçlerimiz Kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçe-
' vesinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için soğukkanlı ve hoşgörülü bir şe
kilde görevlerini sürdürmektedirler. ( 

önergede ileri sürüldüğü gibi yerinde infaz diye bir durum kesinlikle söz konusu değildir. 
Arz ederim. 

ismet Sezgin 
« İçişleri Bakanı 

16. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Personel Kanununda değişiklik yapma
sına dair Yetki Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen uygulandığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı 
(7/1009) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederini. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

' ç - . . . • • • • • • ' - . . . • . 

Soru : , 
Personel Kanununda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Yetki Kanunu

nu Anayasa Mahkemesinde SHP' nin müracaatı ile' iptal ettirdiniz. 
SHP'nin iptal ettirdiği bu yetki kanununa dayanarak, sizin SHP'li Bakanların hâlâ Ka

nun Hükmünde Kararname imzaladığını, biliyoruz. 

Bu yaptığınız uygulamayı nasıl açıklarsınız? Düştüğünüz çelişkinin, mantıklı bir açıkla
ması var mıdır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1993 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 03.1./Öz.Kal.Bür/002/01410 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 16.3.1993 tarih ve 1009-4039/18115 
sayılı yazı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere, İstan
bul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu tarafından yöneltilen yazılı soru önergesinin yanıtı 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Erdal İnönü 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Ziyaeddin Selçuk Maruflu İstanbul Milletvekili 

Personel Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Yetki Kanunu Ana
yasa Mahkemesince, SHP'nin müracaatı ile iptal edildiği halde uygulanmaya devam edildiği 
ve SHP'li Bakanların hâlâ KHK imzaladığı yolundaki iddiaya ilişkin yanıtlar aşağıdadır. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 87 nci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar 
Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisinin verebileceği öngörülmekte, 91 inci madde
sinde ise KHK çıkarma yetkisinin sınırları ve kapsamı belirlenmektedir. 

Anayasada getirilen bu kurallar gereğince yürütme organına KHK yetkisi veren 1988-1991 
tarihli ve 3479, 3481, 3755 sayılı Yetki Yasaları, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin başvurusu üzerine 
Anayasa Mahkemesinin 1.12.1990 günlü, Esas : 1988/64, Karar : 1990/2 sayılı; 6.2.1990 günlü 
ve Esas : 1988/̂ 62, Karar : 1990/3 sayılı; 12.12.1991 günlü ve Esas : 1991/27, Karar : 1991/50 
sayılı Kararlarıyla iptal edilmiştir. 

Söz konusu iptal kararlarının gerekçesi incelendiğinde iptal nedeni, • t 

' 'Yasama Yetkisi aslî bir yetki olup Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Anayasanın ver
diği KHK çıkarma yetkisi kendine özgü ve ayrık bir yetkidir. Bu yetki kullanılırken yasama 
yetkisinin devri anlamına gelecek ya da bu izlenimi verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu 
yola başvurulmamalıdır." 

Şeklinde belirtilmektedir. 
Gerçekten de geçmiş uygulamalara baktığımızda, KHK uygulamasının yaygınlaştırılarak 

süreklilik kazandığını ve hemen her konuda KHK'lerle yeni düzenlemelere gidildiğini, "önem
li, zorunlu ve ivedi durumlar" koşuluna uyulmadığını görmekteyiz. 

Hükümetimizin Güvenoyu aldığı 30 Kasım 1991 tarihi ile Anayasa Mahkemesinin en son 
iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarih olan 29 Ocak 1992 tarihleri arasında sadece 
12 adet KHK çıkarılmıştır. Bu KHK'Ierin numaraları ile Resmî Gazetede yayımlandıkları ta
rihler aşağıdadır. 

1. 465 Sayılı KHK Resmî Gazete tarihi 24.12.1991 
2. 467 Sayılı KHK Resmî Gazete tarihi 24.12.1991 
3. 468 Sayılı KHK Resmî Gazete tarihi 24.12.1991 
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4. 
5.* 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

469 Sayılı KHK 
470 Sayılı KHK 
471 Sayılı KHK 
473 Sayılı KHK 
474 Sayılı KHK 
475 Sayılı KHK 
476 Sayılı KHK 
478 Sayılı KHK 
480 Sayılı KHK 

B : 90 1 3 . 4 . 

Resmî Gazete tarihi 2.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 6.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 3.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 6.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 6.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 10.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 15.01.1992 
Resmî Gazete tarihi 23,01.1992 
Resmî Gazete tarihi 27.01.1992 

1993 O : 2 

Bu KHK'Ierin tümü de önemli, zorunlu ve ivedi olan durumlarda çıkarılmış ve 29 Ocak 
1992 tarihinden sonra, iptal edilen Yetki Yasasına dayanarak hiç bir KHK çıkarılmamıştır. Ak
sine, Hükümet faaliyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesi yolu seçilmiştir. 

Bu nedenle, SHP'Ii Bakanların hâlâ KHK imzaladığı yolundaki iddia doğru olmayıp, bu 
konuda herhangi bir çelişki de söz konusu değildir. 

Saygılarımla. 

Erdal İnönü 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

17. —İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletme
lerine ilişkin sorusu ve Tarım veKöyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/1012) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Selçuk Maruflu 
istanbul 

Sorular : 

1. Bakanlığınıza bağlı döner sermayelerin 1990, 1991 ve 1992 yılı bütçeleri hakkında bil
gi verebilir misiniz? 

2. Bu yıllar itibariyle gelirleri ve giderleri nelerdir? 
3. Yıllar itibariyle istihdam ettikleri memur, daimî işçi ve geçici işçi ve bunlara ödenen 

rakamlar nelerdir? 

4. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri nedir? Dönem sonu itibariyle kârları ve 
zararları her bir döner sermaye işletmesi için ayrı ayrı nedir? 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 9.4.1993 

Sayı : ÖKM.2-127 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi; Kan. Kar. Müdürlüğünün 16.3.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1012-4043/18119 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Z. Selçuk Marufoğlu'nun "Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmeleri" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Önergedeki aynı konuları içeren yazılı bir soru önergesi İstanbul Milletvekili Merhum Adnan K 
rilmiş olup, cevabı 17.2.1993 tarih ve ÖKM - 2-26 sayıh yazımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başk 

2. Önerge cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 
Arz ederim. ^ 

Döner Sermayeli İşletmeler 
1990 Yık İcmali 

Toplam personel durumu 

Geçici 
Sermaye İşletme Memur Daimî işçi ödenen miktar Gelir 

Tabi olduğu kanun toplamı adedi adet işçi Adam/Ay toplam toplam 
969 sayıh Kanuna tabi 399 920 459 165 91 168 1342 6185 712 723- 35 311716 051 
400 Milyon TL. nominal v 

sermaye limiti olan iş
letmeler 
969 sayıh Kanuna tabi 100 000 000 33 4 9 — 271206 396 2 245 326 271 
100 Milyon TL. nominal 
sermaye limiti olan iş
letmeler 
170 sayıh Kanuna tabi 4 056 473 002 20 12 22 160 804 444 516 6 396 296 646 
işletmeler -
867 sayıh Kanuna tabi 11565 923 556 10 106 191 7 804 6 997 594 467 17 772 648 936 
işletmeler 



Tabi olduğu kanun 

969 sayılı Kanuna tabi 

Sermayesi 

402 239 877 

İşletme 
auwuı 

166 

Memur 

- 91 

Döner Sermayeli İşletmeler 
1991 Yılı İcmali 

Toplam personel durumu 

Geçici 
Daimî işçi ödenen miktar-

Ijyı nBauı/nş lupıoııı 

168 2 114 9 663 439 594 

Gelir 
toplam 

56 504 782 435 
400 Milyon TL. nominal 

g sermaye limiti olan iş-
I letmeler 

969 sayılı Kanuna tabi 100 000 000 33 
" 100 Milyon TL. nominal 

sermaye limiti olan iş
letmeler 

170 sayılı Kanuna tabi 
işletmeler 

867 sayılı Kanuna tabi 
işletmeler 

6 758 493 183 

15 217 079 595 

20 

10 

' 12 

106 

22 

191 

- 391327 775 4 301900 517 

160 1 340 740 856 11 608 361 767 

8 454 11 660 299 244 25 163 684 235 



Tabi olduğu kanun 

969 sayılı Kanuna tabi 
400 Milyon TL. nominal 
sermaye limiti olan iş
letmeler 

969 sayılı Kanuna tabi 
100 Milyon TL. sermaye li
miti olan işletmeler 

170 sayılı Kanuna tabi -
işletmeler 

867 sayılı Kanuna tabi 
işletmeler 

Sermayesi 
toplam 

— 

İşletme 
adedi 

' • " . 

— 

Memur 
adet 

85 

3 

11 

89 

Döner Sermayeli İşletmeler 
1992 Yılı İcmali 

Toplam personel durumu 

Daimî 
işçi 

168 

9 

22 

191 

Geçici 
işçi ödenen miktar 

Adam/Ay toplam 

2 638 -

15 ' -

160 - •. 

7804 -

Gelir 
toplam 

" 

— 

Not: 1992 Malî Yılı İşletme kesin hesapları henüz kapatılarak Merkeze intikal etmediğinden Serm 
mamıştır. 



( ' ' •• 
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18. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Otomotiv Sanayi İmal, Tadil ve Montaj 
Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Kose'nin yazılı cevabı 
(7/1028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın M. Tahir Köse tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Türkiye'de 500 binin üzerinde kamyon var; bu rakam 12 Avrupa Topluluğu Ülkesindeki 
toplam kamyon sayısından fazla. 

Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Hidayet Manavoğlu, "Kazalarda 
can kaybının önlenmesi için kamyon tamponlarının daha aşağıya monte edilmesi şart" diyor. 
Kamyona çarpan otomobil, altına girip eziliyor. Kamyon tamponları aşağı çekilirse küçük araç 
tampona çarparak duracak, emniyet kemeri takıldığı için ölü sayısı asgariye inecek. 

Bu amaçla Otomotiv Sanayi imal, Tadil ve Montaj Yönetmeliğinde gerekli değişiklikleri 
yapmayı düşünmekte misiniz? Cevabınız evet ise ne kadar süre içerisinde böyle bir değişikliği 
yapabileceksiniz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 9.4.1993 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHÎ.01-77 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18.3.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1028-4071/18195 sayılı yazınız. 
istanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Otomotiv Sanayi imal, Tadil ve Montaj yönet

meliğine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Ba
kanlığımızca hazırlanan Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Teknik Şartları Göste
ren Yönetmelik 19 Haziran 1985 tarih ve 18789 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Ancak, anılan tarihten bu yana geçen zaman içerisinde uygulamada görülen aksaklık ve 
eksiklikler ile Uluslararası mevzuatlardaki değişiklikler dikkate alındığında, anılan mevzuatın 
yetersizlikler gösterdiği belirlenmiş ve söz konusu yönetmenlik Avrupa Topluluğu direktifleri ve 

— 120 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 0 : 2 

Uluslararası mevzuatlar dikkate alınarak Bakanlığımızca yeniden hazırlanmış ve 3 Şubat 1993 
tarih ve 21485 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

3 Mayıs 1983 tarihînde bütün hükümleri ile yürürlüğe girecek olan mezkûr yönetmenliğin 
112'inci maddesinde "Arkadan Çarpmaya Karşı Koruma Çerçevesi" başlığı altında ise özetle; 

Kamyon, römork ve yarı römorkların arkadan çarpmaya karşı en az 10 cm genişliğinde, 
her iki ucu lastik dış yüzeyinden en çok 55 cm yükseklikte olabilecek şekilde koruyucu 1 tam
pon ile donatılmasını hükme bağlamaktadır. 

Ülkemizde üretilen kamyonların ön alt açıklıkları yaklaşık 60 cm, arka alt açıklıkları ise 
85 cm civarındadır. Otomobillerin ise farların üst kenarının yerden yüksekliği yaklaşık 70 cm'dir. 
Bir trafik kazası olması durumunda otomobillerin kamyonlara önden çarpması halinde, kam
yonların altına girme ihtimalinin bulunmadığı, ancak arkadan çarpmalarda ise kamyonların 
alt yüksekliklerinin fazla oluşu nedeniyle otomobilin kamyon altına girmesinin mümkün ol
duğu görülmektedir. 

Bu aksaklığın giderilmesi amacıyla, yukarıda izah edilen çalışmalar yapılmış ve yönetmen
likte gerekli önleyici düzenlemeler getirilmiştir. 

Diğer taraftan, ülkemizde 8 adet kamyon imalatçısı, firma bulunmakta olup, bunlar Av
rupa Topluluğu, Amerika ve Japonya gibi ülkelerde faaliyet gösteren üretici firmaların lisans-
larıyla üretim yapmaktadırlar. Bu nedenle ülkemizde üretilen kamyonların Uluslararası norm
lara ve yönetmenliklere uygun oldukları bilinmektedir. 

Bu itibarla, tarafıma yöneltilen soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili önlemler yu
karıda izah edildiği şekilde alınmış olup, zaman içerisinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların da 
giderilmesine çalışılacaktır. 

19. — Diyarbakır MilleivekilVM. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir lise 
öğrencisine ilişkin sorusu ve içişleri Bakam ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/10Ş5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının sağlanmasını arz .ederim. 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

3 Şubat 1993 günü Diyarbakır şehir merkezinde kimliksiz olduğu gerekçesiyle gözaltına 
alınan Lise öğrencisi 17 yaşındaki Devrim Berktay Polisçe gözaltına alındı. Aynı gün saat 17.30 
sıralarında eve gelip arama yapan 3 polis, anne Esma Berktay ve Baba Hüseyin Berktay'ın ya
nında telefon açarak evde herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını amirlerine bildirip ev
den ayrıldılar. Babanın ifadesine göre oğlu Devrim Berktay saat 19.30 sıralarında 6 veya 7 po
lisle birlikte eve getirildi. Anne ve Baba salonun dışına çıkarıldıktan bir süre sonra yine ebe
veynlerinin ifadelerine göre oğulları Devrim'in "anne, baba" diye çığlıklarını duyunca salona 
yöneldiler. Kapıyı açmaya zorlarken, polisler kapıyı içerden açıp oğullarının salon balkonun
dan aşağı atladığını beyan ettiler. Baba 4 üncü kattan asfalt zemine atılan oğlunu hastanaye 
götürmek isterken, polislerce yine engellenerek Yenişehir Polis Karakolunda "oğlunun militan 
olduğuna dair" bir tutanak kendisine iradesi dışında imzalatılmak suretiyle serbest kalabildi. 
Devrim Berktay hâlâ koma halinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ölümle pençe-

— 121 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 O : 2 

leşmektedir. Olayın yakın takipçisi olan Anne ve Baba, oğullarının çığlıklar arasında polisler
ce balkondan atıldığını ifade etmektedirler. 

Vicdanları sızlatan bu tablo karşısında, anne ve baba tarafından kolaylıkla teşhis edilebi
leceği ifade edilen polisler hakkında başlatılmış veya başlatılacak soruşturmanız var mıdır? 

Gözaltına alınan her şahıs devlet güvencesi altındadır. Devrim Berktay, birkaç polis ara
sından duvarı yüksek daracık bir balkondan çığlıklar arasında kendisini atabilmeyi başarmış 
olsa bile, bu polislerin sorumluluğunu ortadan kaldırabilir mi? Vahşet boyutundaki bu olay 
ve sorumluları hakkında Bakanlığınız ne yapmayı düşünmektedir? 

Vaadettiğiniz şeffaf karakollar, insanların yargılanmadan infaz edildikleri veya sözümona 
intihar ettikleri ölüm merkezleri olma konumunda ne zaman kurtarılacaklardır? Bu konuda 
hangi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 12.4.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/93-096207 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18 Mart 1993 gün ve Kan. Kar. Md. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1035-3083/18245 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

3.2.1993 günü saat 15.30 sıralarında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne telefonla, bazı ki
şilerin değişik günlerde toplanarak PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları şeklinde 
ihbarda bulunulması üzerine ihbarda belirtilen adrese giden Güvenlik Kuvvetlerimiz olay ye
rinde bulunan Devrim Berktay'ı da gözaltına almışlardır. 

Adı geçen şahısın örgütsel dokümanları evinde sakladığını beyan etmesi üzerine bir ekiple 
söz konusu eve gidilerek şahsın babası Hüseyin Berktay'ın da evde bulunduğu esnada arama 
yapılmaya başlandığında Devrim Berktay dokümanların gazete kağıdına sarılı olarak balkon
da bulunduğunu söyleyerek balkona yönelmiş ve kapı açıldığında süratli bir şekilde kendisini 
balkondan aşağı atmıştır. 

Güvenlik Kuvvetleri tarafından hemen hastaneye götürülmüş ve olay Diyarbakır Cumhu
riyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. 

Adı geçenin babası Hüseyin Berktay Başsavcılıkta alınan ifadesinde; oğlunun içine kapa
nık birisi olduğunu, bu sebeple böyle bir harekette bulunabileceğini beyan etmiştir. 

Güvenlik Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi Kanunlar çerçevesinde vatandaşlarımızın 
huzur ve güvenliği için büyük bir hassasiyet ve özveri ile görevlerini yapmaktadırlar. 

Arz ederim. 
îsmet Sezgin 

içişleri Bakanı 
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20. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Mareşal Çakmak Hastanesi ek binasının 
ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ce
vabı (7/1038) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Erzurum'da inşaatı bitmiş durumda olan Mareşal Çakmak Hastanesi ek binası ne zaman 
hizmete açılacaktır? 

Eğitim hastanesi olarak inşa edilen bu tesisin bu amaçla kullanılması düşünülmekte midir? 
Keza Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine veya Sağlık Bakanlığına kısmen veya tamamen 

devri söz konusu mudur? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 9.4.1993 

Kanun : 1993/348-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18 Mart 1993 tarihli ve Kan. Kar. Md. 
A.01.0.GNS/1038-4093-18270 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün tarafından verilen ve tlgi ile cevaplandırılması isteni
len "Mareşal Çakmak Hastanesi ek binasının ne zaman hizmete gireceğine ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün Tarafından Verilen Mareşal Çakmak Hastanesinin 
İnşaatına İlişkin Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Erzurum'da yapılmakta olan Mareşal Çakmak Askerî Hastanesinin inşaatı devam et
mekte olup, 1993 yılı Ağustos ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanmış bulunmaktadır. 

2. Sağlık Bakanlığının 31.12.1992 tarihli ve 34082 sayılı yazısı ile söz konusu Hastanenin 
Erzurum Atatürk Üniversitesine devri talep edilmiştir. 

3. Anılan Hastanenin kullanım tarzı ve Sağlık Bakanlığının talebine ilişkin çalışmaların 
sürdürüldüğünü bilgilerine arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Savunma Bakanı 

* 21. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi kuruluş ta
rafından ödendiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/1057) 

— 123 — 



T.B.M.M. B : 90 13 . 4 . 1993 O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım sorularımın Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Bilindiği gibi devlet bakanlıklarımızın ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Buna mukabil 
devlet bakanlarımızın devlet ve hükümet görevlerinin ifasında tabiî ve zarurî harcamalar, bir 
deyişle görevin gereğidir. 

1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olması ge
rekli ve zarurî tefriş giderleri, bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? Mik
tarı nedir? Değilse hukukî dayanağı nedir? ' 

2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin seyahat, 
otel, yemek, kutlama, temsil v.b. giderler, hangi kurum veya kuruluş tarafından ödenmiştir, 
miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

T.C. 
Devlet Bakanı 6.4.1993 

Sayı : B.02.0.005/00997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 1.4.1993 Tarih ve A.01.0,GNS.0.10.00.02-7/1057-4144/19465 sayılı yazınız. 
Başkanlığınıza intikal eden Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın şahsımla ilgili öner

gesine yanıtımı arz ediyorum : 
1. Sıfatım ye mevzuatımız gereği ikametime ayrılmış tahsisli konut hakkım olmakla bir

likte bu hakkımı kullanmıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarında oturmaktayım. 
Lojmanlarda diğer Milletvekili arkadaşlarıma yapılan uygulamanın aynısı tarafıma da yapıl
maktadır. Hiç bir kuruluş tarafından ek bir tefriş veya tadilat yaptırılmamıştır. 

2. Şimdiye kadar görevli olarak gittiğim seyahatlerin bilet ücretleri Başbakanlık bütçe
sinden karşılanmıştır. Otel ücretleri tarafımca karşılanmıştır. Yemek, kutlama, temsil v.b. har
camalar için gerekli harcama tarafımca karşılanmıştır. Sadece bir kez Başbakan Yardımcılığına 
vekaletim sırasında konuk ettiğim Gürcistan Başbakan Yardımcısına Dışişleri Bakanlığımız ara
cılığı ile Devlet Konukevinde akşam yemeği verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica eder, yanıtlarım çerçevesinde anlaşılmayan bir husus var ise, ayrıca yar
dımcı olacağımı belirtir, saygılar sunarım. 

ibrahim Tez 
Devlet Bakanı 

22. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi kuruluş ta
rafından ödendiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/1058) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim: 
Saygılarımla. 

, Yüksel Yalova 
Aydın 
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Bilindiği gibi devlet bakanlıklarımızın ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Buna mukdbil 
devlet bakanlarımızın devlet ve hükümet görevlerinin ifasında tabiî ve zarurî harcamalar, bir 
deyişle görevin gereğidir. 

1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olması ge
rekli ve zarurî tefriş giderleri, bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? Mik
tarı nedir? Değilse hukukî dayanağı nedir? 

2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin seyahat, 
otel, yemek, kutlama, temsil v.b. giderler, hangi kurum veya kuruluş tarafından ödenmiştir, 
miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1993 

Sayı : B.02.0.004/2.1/02124 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.4.1993 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kan. Kar. Md. 
GNS/1058-4145/19466 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'nın "Bazı zorunlu 
harcamaların hangi kuruluş tarafından ödendiğine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

1. Devlet Bakanı olmam dolayısıyla tarafıma tahsis edilen bir lojman bulunmamakta
dır. Bende her Milletvekili gibi Milletvekili lojmanlarında ikamet etmekteyim. 

2. Devlet Bakanlığına başladığım günden bugüne kadar geçen süre içerisinde düğün, davet, 
çeşitli törenler için gönderilen çiçekler kendi paramla özel çiçekçilerden gönderilmiştir. 

Cenazeler için gönderilen çelenkler yine kendi paramla TEV'na sipariş verilerek gönderil
miştir. 

Devlet Bakanlığım süresi içerisinde verdiğim her davet, yemek ve kokteyl paraları tarafım
dan karşılanmıştır. 

Devlet Bakanlığım süresince Başbakanlık bütçesinden, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesin
den, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden ve ilgili kurum olan Vakıfbank Bütçesinden bana 
ait herhangi bir hizmet için bir ödeme yapılmamıştır. 

Yurt içi seyahatlerimde yolluk almamaktayım. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

:<S22^ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
90 INCI BİRLEŞİM 13 . 4. 1993 Salı Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan'ın, kanunları keyfî bir şekilde uygulayıp özel radyo ve televizyon yayınlarını siya
sal çıkarlarına aykırı yayın yaptıkları nedeniyle kapatarak fiilî bir durumu ortadan kal
dırdıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirci ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu 
haklarında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/20) 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak tedr 
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

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

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşUrmast açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yöneliminin 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 ^ÇekiçGüç" 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 Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve İ6 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) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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 uyannca 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 
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 tnceöz 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) 7 

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 İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 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 ye 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. — 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) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — 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 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve İ8 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) 

42. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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48. -.— 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

49. —İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

5İ. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) V 

52. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

53. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

54. — İzmir Milletvekili Işın Çelebiye 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) " 

56. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
57.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 

ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) ' 

58. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59.,— 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) f 
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• 60.— 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, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca birMeclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63. — 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Düyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67İ — izmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadrolann illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) , , 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73. — îzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, îzmir ilinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekillef i Kütahya Milletvekili Mus
tafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a girişti
ği saldırılar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına,ilişkin önergesi (8/25) 

75. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü,şaibeli iddia ve ishadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir - Ay
rana - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

4. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman -
Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

*5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

*6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

*7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

*9. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) 

*10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

*11. — 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) 

*12. — 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) 

* 13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil adarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

* 14. — 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) 

*15. — 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) 

* 16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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*17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi İmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

*20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanin-
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

*21. — 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) 

*22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

24. — 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) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın -
Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

27. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

*29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

30. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kökarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

*31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

*32. — 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) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

*34. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 
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*35. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

""3Ö. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

*37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

*38. — 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) 

*39. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

*40. — 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) 

*41. — 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) 

*42. — 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) 

*43. — 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) 

*44. — 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) 

*45. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*46. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

*47. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

*48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tüne yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

v 49. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

•50. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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*51. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/400) 

*52. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

*53. _ Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*54, __ Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*55. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

56. _ istanbul 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) 

*57, _ Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKl Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

58. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

59. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

60. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri A.Ş. 'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

•61. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

62. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VtP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

63. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GÎMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

*64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542)'(1) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*67. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 
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*69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

*72. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

*73. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

*74. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

*75. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

*76. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

*77. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

*78. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) . .. 

*79. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

*80. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-GeriIIa örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

* 8 1 . — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
" *82. — 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) 

*83. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

84. — 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) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

86. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacagı.iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*87. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 
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*88. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, 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) 

89. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

90. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala-.. 
, nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın: 
dirlik ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

91. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhamı Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

92. — 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) 

93. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'in, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü- \ 
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) ' 

•94. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

*95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

96. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

, 97. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

98. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
ı Bözkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur

durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

*99. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

100. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*101. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, leblebi üreticilerinin sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*102. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

* 103. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

104. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
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105. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

106. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

'107. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

108. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

109. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

110. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

111. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

112. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

113. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

114. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

115. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

*116. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapı
lan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

117. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

118. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

*119. —Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

120. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

121. — 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) 

*122. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'm, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

123. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 
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124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçf-
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*125. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

126. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) ' , 

*127. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana ge
len hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/486) 

128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

129. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

•130. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

131. —- 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) 

132. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

133. — 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) 

134. — 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) 

M35. — 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) 

136. — Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) 

* 137. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz- . 
Iü soru önergesi (6/496) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

— H . — , 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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140. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

141. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

142. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

143. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

144. — 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) 

* 145. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

146. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

147. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

148. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "tzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu "na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

149. — 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) 

150. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

* 151. —Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

152. — 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) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın.Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

154. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

155. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

156. — 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) 
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157. — İstanbul Milletvekili Haîit Dumankaya'nm, 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) 

158. — 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) 

159. — İstanbul Milletvekili Haîit Dumankaya'nm, yerel geçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

160. — İstanbul Milletvekili Haîit Dumankaya'nm, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin'Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

165. —- İstanbul Milletvekili Haîit Dumankaya'nm, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

167. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

168i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

169. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

170. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

171. — 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) 

172. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

173. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) / 

174. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 
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175. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

176. — 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) 

177. —Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

179. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

180. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İncöz'ün, Amasya tline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

181. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

182. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

183. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

184. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır-. 
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

185. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) , 

186. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıî-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala-. 
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

188. — 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) 

189. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556), 

190. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile. 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

191.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha-
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 
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193. — 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) 

194. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) ••-'•.'•• 

195. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(1) 

196. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri".başlıklı habere ilişkin Enerji ve tabi î Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile içinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) , 

198. — istanbul Milletvekili Fevzi tşbaşarart'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

199. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

200. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/716) (1) 

- 201. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1992 yılında yapılan iç ve dış borçlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/717) (1) 

202. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz ve 
Bozatlı köyünden bazı vatandaşların gözaltına alınarak işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (1) 

203. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

204. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

205. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından 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) 

206. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

207. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AtDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

208. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) , 

209. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 
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210. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman işletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

211. — İstanbul Milletvekili Hafit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

216. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

217. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

218. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

219. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

220. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 1475 sayılı Kanunun öngör
düğü özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590). ) 

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

224. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

227. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

' 228. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 
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229. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 

dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 
230. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı 

ilçe belediyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

231. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Olağanüstü Hal Bölgesi için tahsis edilen 
kadrolardan Bitlis îline verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/730) (1) / 

232. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

233. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, son Üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

234. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) | 

235. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

236. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, yergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

238. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

239. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

240. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

241. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

242. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
îı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

243. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

244. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

246. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

247. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 
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248. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı Ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

250. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

251 .— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

252. —•• İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

254. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

255. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

256. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

257. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

259. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

260. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

261. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı
na devredilen ortaöğretim kurumlarındaki Millî Emlâka ait kantinlere ilişkin Başbakan
dan-sözlü soru önergesi (6/615) 

262. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

263. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

264. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

265. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 
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266.— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

267. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

268. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

269.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü, soru önergesi (6/623) 

270. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

271. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi-, 
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

272. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

273. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

274. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

J275. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

276. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

277. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

278. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

280. — IstanbuIMilletvekiIi Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Mülî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

282. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

283. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) * 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/640) 

285. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 
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286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

287. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

* 290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) H 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya iline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

293. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

294. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

295. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

296. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

297. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru-önergesi (6/653) 

298. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

299. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

300. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

30İ. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

302. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

303. — Atvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten tedbir 
ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlıjc Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 
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304. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

305. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

307. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

308. - - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

309. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez îîçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) ^ 

310. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet tîçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

311. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

312. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya îlilnaden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

313.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.Î. Seyitönıer ve Tunçbi-
Iek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) < 

314. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

315. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

316. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

317. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

318. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

319. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciîer'in, bir yalanının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

26 
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320. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecüer'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 

321. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecüer'in, Ştrnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

322. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K.'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını baklanda 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

327. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına ilişkin 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 İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 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, İmar, 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. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

10. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu v6 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

11. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

28 
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12. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) , 

X 13. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480). (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

14. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Adalet 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

16. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

17. — 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) 

18. — İnsan Hakları 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) ' 

19. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

20. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 21. — 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 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da-

\ ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 23. — 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) 

X 24. — 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 25. — 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 26. — 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) 
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X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan 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 (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) • • " ' • 

X 28. — 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 29. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 30. —- 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) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan 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 (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 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) 

. 33. — 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) 

X 34. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 35. -— Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S.. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 36. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 37. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294> (Dağıtma tariSıi : 24.2.1993) 
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X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı : 
297) (Dağılma tarihi : 24.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki ilişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, iyi Kom
şuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında işbirliği ve Da
yanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı : 300) (Dağ'ıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/493) (S. Sayı7 
sı : 313) (Dağıtma Tarihi,: 8.3.1993) 

X 47. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/444) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti.Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı ; 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı r 317) (Dağıtma Ta-
riEıi : 8.3.Î993) 

51. —- Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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X 52. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

53. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
• 54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

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

• 56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

57. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 58. — 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) 

59. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

60. — 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 iki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sânayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 61. — 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) 

62. — 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) 

63. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 

: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 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) 

64. — 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) 
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65. — 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) 

66. — 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 ilişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

67. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

68. —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) 

69. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

70. — 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) 

71. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihî : 27.4.1992) 

72. — 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) 

73. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayah'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) 

74. — 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) 

75. — 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) 
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76. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve^Mülî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

77. — 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) 

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

81. — 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) 

82..—* 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) 

83. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 
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88. — 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) 

89. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

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. — 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) 

93. — 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) 

94. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — İçel Milletvekili Fevzi Aricı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
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) 

96. — 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) 

97. — 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) 

98. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

99. — 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) 

100. — 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) 

101.,— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992V 
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102. — 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) 

103. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğîu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

104. — Eskişehir Milletvekili Mustâfa 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

105. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
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) ^ 

X 106. — 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 ilişkin 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) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

108. — 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) 

109. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — Şırnak 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) 

112.— 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) 
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113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Peı-

sonel kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

114. _ 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) 

115. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

118. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

119. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

120. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

121. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

122. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3İ94 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

125. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. —4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı •: 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

128. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3,4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

129. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

130. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî YılIarıKesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48,3/132,3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

13 İ. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) 
(S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

132. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

133. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

134. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

135. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) * 

136. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporları (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) . 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 

Sarihi : 6.4.1993) 
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138. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

139. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) ' • 

X 140. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 141. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının Ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 142. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili.Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı ; 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) , 

143. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

144. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Rapo
ru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




