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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Azerbaycan'da meydana gelen 

olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması 
2. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Azerbaycan'da meydana gelen 

olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meyda

na gelen, olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması 
4. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'
ün, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin gün
dem dışı konuşmalarına cevabı 
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Sıiyfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 24,28 
I. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dö- . 

nüsüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/985) 24:25 

2.—Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşü
ne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı-
başı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke-
resi (3/986) 25 

3. — İzmir Milletvekili Timur Demir 'in, (6/729) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/167) 25 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, (6/796) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/168) 25 

5.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/798) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/169) 25 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/802) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/170) 26 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/680) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/171) 26 

8. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, (6/823) numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/172) 26 

9. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, (6/799) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/173) 26 

10. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, İH Sayılı Askerlik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifini (2/630) geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/174) 26:27 

II. — (10/77,78, 82, 84) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin önergesi (3/987) 28 

12. — Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansına Dışişleri Ba
kanı Hikmet Çetin'in başkanlığında Hükümeti temsilen katılacak heyete iki mil
letvekilinin daha dahil edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/988) 29 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 27 

1. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadışının, Güneydoğu
daki terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştı
rılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 27:28 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 22 
1. — Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Dışişleri Bakanı Hikmet Çe

tin'in konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 22:23 
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2. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize.Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın 
konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı görüşün kendisine atfolun-
ması nedeniyle konuşması 23:24 

VI. — ÖNERİLER 29 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 29 
1. — Anayasanın 133 üncü maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli

finin (S. Sayısı: 306 ve 306'ya 1 inci Ek) görüşme gününe ve çalışma süresine 
ilişkin DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri müşterek önerisi 29:35 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 35 

1. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan ihyan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesi
ne göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 306'ya 
1 inci Ek) . - 35:64 

Vin. — SORULAR VE CEVAPLAR 66 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 66 
1. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Beledi

yesince ASKİ ve EGO'da izlenen istihdam politikasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1016) 66:68 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bağ-Kur sigortalılarının sorunla
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1173) 68:69 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır E-Tipi Cezae
vinde öldürüldüğü iddia edilen bir mahkûma ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1233) 70:71 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 3-4 Ekim 1992'de Kulp'ta 
meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/1241) 71:73 

5. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı 
öndere Köyünden bir vatandaşın güvenlik güçlerince yaralandığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1250) 73J74 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, İzmit Belediyesine bağlı Derin
ce Kasabasının belediye yapılmasına ilişkin Kararda bir değişiklik olup olmadı
ğına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1280) 74İ75 

7. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, İstanbul'un Tahtakale 
semtinde meydana gelen hırsızlık ve soygun olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1285) 75:76 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bitlis Milletvekili Kâmran tnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletve

kili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Gü
ney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Bir
leşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 
9 arkadışının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konularında önergeleri üzerine açıl
ması kabul edilen genel görüşme (8/31, 8/30) tamamlandı. 

22 Haziran 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.33'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Işılay Saygın 
Adana izmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— — - o— . 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

- 21 . 6 . 1993 Pazartesi 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 25 Arkadaşının, 18.1.1984 tarihli ve 2972 

Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
na Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/735) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.6.1993) 

Sözlü Sorular 
1. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 28 Mayıs 1993 tarihli günlük bir gazetede yer 

alan "Sınavla Stajyer Muayene Memuru alınacaktır" başlıklı habere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürüne ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/839) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1993) 

Yazılı Sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, silahlı saldırı sonucu öldürülen iki vatanda

şın faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.6.1993) 

2. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Diyarbakır'da incelemelerde bulunan bir heyete 
jandarma ve köy korucuları tarafından ateş açldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.6.1993) 

— 4 — • 
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3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı İlçesi Devlet Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.6.1993) 

4 Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Mahallî İdareler Fonundan Kahramanmaraş 
İlindeki Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1448) 
(Başkanhğa geliş tarihi : 10.6.1993) 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan Kah
ramanmaraş İlindeki Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Kahra
manmaraş İlindeki Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.1993) 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Kah
ramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenek
ten Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

9. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Mahallî İdareler Fonundan Mardin 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1453) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Çevre Kirliliğini öneme Fonundan 
Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanhğa geliş tarihi : 10.6.1993) 

12. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenek
ten Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

13. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan 
Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

14. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Mahallî İdareler Fonundan Tekirdağ 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1458) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

15. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1459) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

16. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenek
ten Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 
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17. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Mahallî İdareler Fonundan Bingöl tün
deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1461) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

18. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Bingöl tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından, 
yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

19. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 
Bingöl tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1993) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığın açtığı şef ve şef muavinli
ği sınavlarına ilişkin. Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.6.1993) 

21. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1992 Kampanya döneminde ÇAY-KUR'da çalı
şan işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.6.1993) 

22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Bandırma'nın ne zaman il yapılacağına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1993) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Muş E-Tipi Cezaevindeki tutukluların Di
yarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesine getirilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1993) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Sümerbank Fab
rikası işçilerinin toplu sözleşme farkmın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1993) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Kuşadasında ve turistik yörelerde tekel
leşmiş iki firmanın uygulamalarına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1469) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1993) 

22 . 6 . 1993 Salı 
Tasarı 

1. —(tTürkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/557) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.6.1993) 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/736) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.6.1993) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki terör olayla

rının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/106) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bnşkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

- o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hü

kümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması , ' 
BAŞKAN — Birinci sırada, Azerbaycan'daki gelişmeler konusunda, ilk konuşmayı yap

mak üzere Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz 'ı kürsüye 
davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Genel Başkan. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içinde bulunduğu

muz günlerde, dost ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar, milletimizi 
derin üzüntüye sevk etmektedir; ama bu olaylar aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metini de ciddî surette kaygıya ve endişeye sevk etmesi gereken olaylardır. 

Gönül arzu ederdi ki, Hükümet, bu bilinç içerisinde, bu olayların, Türkiye'nin sadece bu
gününe değil, yarınına da olabilecek etkilerinin bilinci içerisinde, bu meseleyi kendiliğinden 
Yüce Meclisin huzuruna getirsin ve bu konuda Meclisimize bilgi versin. Maalesef, Hükümet, 
bu bilinç içerisinde hareket etmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan'da bugün meydana gelen olayları doğru değerlendire
bilmek için, aslında Azerbaycan'da demokratik sürecin başladığı tarihten itibaren meydana gelen 
olayları ve bu olaylar karşısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin takınmış olduğu tutumu, 
geriye doğru giderek bir film'şeridi gibi değerlendirmek zorunluğu vardır. 

Azerbaycan'da yapılan ilk demokratik seçimlerden sonra halkoyuyla işbaşına gelen Ebul-
feyz Elçibey, bir kesin tercih yapmıştır; tercihini Türkiye Cumhuriyetinden yana kullanmıştır. 

Ebulfeyz Elçibey, aynı zamanda Azerbaycan'ın, Türkiye'yi bir model olarak, bir örnek 
olarak aldığını ifade etmiştir. Bunu, belki diplomatik teamüllere sığmayan bir samimiyet, bir 
açıklık içerisinde ortaya koymuştur. Sayın Elçibey, bu görüşlerini, bu kürsüden, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden de dile getirdiği zaman, Yüce Meclisin üyeleri, kendisini, ayakta 
alkışlamışlardı. , 
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Maalesef, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan'ın, bağımsızlığını kazandıktan, de
mokratik sisteme geçtikten sonra, yeni bir devlet olarak oluşumuna kendilerinden beklenen 
katkıyı sağlayamamışlardır. Azerbaycan'a, bu devleti kurabilmesi bu devleti geliştirebilmesi, 
bütün kurumlarıyla birlikte bağımsızlığının bütün gereklerine uygun olarak bu devlet meka
nizmasını kurabilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yeterince destek sağ
ladığını hiç kimse iddia edemez. 

Yapılan yardımlar, verilen destekler fevkalade yetersiz ölçüde olmuştur ve daha çok sem
bolik anlamda, propagandaya yönelik olmuştur. Azerbaycan'ın asıl ihtiyaç duyduğu, kendi devlet 
aparatını, kendi devlet enstrümanını kurmasına yardım sağlayacak, katkı sağlayacak türde ol
mamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan'dan 2 bin talebeyi Türkiye'ye getirip, kendi 
ülkelerinden daha düşük standartlı birtakım öğrenci yurtlarında bunları ağırlamakla, Azer
baycan'a karşı olan bu sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünemez;-Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti, Azerbaycan'a bilmem kaç ton buğday yardımı yapmakla, bu sorumluluğunu yerine 
getirdiğini düşünemez. Yeni bir devlet olmanın gereği olan, Azerbaycan'ın hukuk sistemine, 
siyasî sistemine ilişkin Türkiye'den bütün beklentileri, maalesef, şu tarihe kadar karşılıksız kal
mıştır. 

ikinci önemli gelişme, bağımsız bir devlet olarak Azerbaycan'ın, bir başka devletin silahlı 
saldırısına maruz kalması olayıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, dost ve kardeş Azerbaycan'ın uğradığı bu silahlı saldırı 
karşısında da, maalesef, çok kötü bir sınav vermiştir. Meseleyi, saldırıya maruz kalan mağdur 
bir ülkeyle, o ülkeye saldıran, bütün hukuk kurallarını, uluslararası hukukun bütün belgeleri
ni, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek, o ülkeye karşı silahlı bir saldırı yapan saldırgan bir ül
ke arasındaki bir mesele olarak değil; bir Hıristiyan-Müslüman meselesi olarak, bir etnik me
sele olarak ele alma gafletini, yanlışını göstermiştir. - ' . 

O zamanki Sayın Başbakanın ifadesiyle, Türkiye eğer Müslüman Azerbaycan'ın arkasın
da yer alırsa, Batı dünyasının, Hıristiyan dünyasının da, Ermenistan'ın yanında yer alacağı 
endişesini, üstelik siyasî basiretle hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir açıklıkla ortaya koymuştur. 

Aslında, burada tayin edici olan, iki ülkenin (Azerbaycan'la Ermenistan'ın) farklı dinlere, 
farklı etnik yapıya mensup olmaları değildi; burada önemli olan, bir ülkenin, -Ermenistan'ın-
taraf olduğu AGİK kurallarıyla çatışmak pahasına, uluslararası hukukun bütün belgelerini çiğ
neyerek, bir ülkeye -Azerbaycan'a- karşı silahlı bir saldırıya girişmiş olması ve kuvvet kullanı
mı yoluyla bağımsız bir devletin topraklarını ele geçirmiş olması olayıydı. 

Türkiye, bu durumda Azerbaycan'a karşı her türlü yardımı sağlayabilmek için, uluslara
rası hukukun her türlü imkânına sahipti; bu imkânların hiçbiri kullanılmamıştır. Bu saldırı 
karşısında Azerbaycan'a Türkiye'nin verdiği, sadece, Azerbaycam sukutu hayale uğratmaktan 
öteye gidememiştir. ' .' 

Sayın Elçibey'in Türk televizyonunda da yayınlanan beyanıyla, Kelbecer'in Ermeniler ta
rafından ele geçirilmesi karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan'ın yaralıları 
nakledebilmek için kendisinden talep ettiği 4 tane helikopteri bile vermemiştir; ama, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bu olay karşısındaki sorumluluğu bununla da sınırlı değildir; Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, saldırgan olan tarafa (Ermenistan'a) yardun yapmaktan da çekinme
miştir ve bunu hiçbir kayıt ve şarta bağlamadan yapmaktan da çekinmemiştir. "İnsanî yar-
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dım" adı altında, Azerî topraklarına karşı yürütülen bu silahlı harekatta kullanılacak mühim- -
matın, Türk toprakları ve Türk hava sahası üzerinden Ermenistan'a gitmesine izin verilmiştir. 
Eğer, Azerbaycan Hükümetinin, Türkiye'nin dünyada en yakın dostu olan Türkiye'yi örnek 
aldığını açıkça dünyaya ifade eden Azerbaycan Hükümetinin protesto notası olmasaydı, her
halde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ermenistan'a elektrik vermenin ayıbını da yüklenmek
ten çekinmeyecekti. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu politika, hedefsiz bir politikadır; bu politika, bilinçsiz bir politi
kadır; bu politika, aynı zamanda kişiliksiz bir politikadır. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti böyle bir dış politikaya müstehak değildir, 
Türk Milleti böyle bir dış politikayı uygulayan bir Hükümet tarafından yönetilmeye de müsta
hak değildir. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu Hükümet politikasının altında eğer mantıklı bir tek şey aramak gerekirse, bulunacak 
olan şey, Batıya hoş görünmektir; başta Amerika olmak üzere, Batı dünyasına hoş görünme 
kaygısı vardır; ama, bu kürsüden sizi ikaz ediyorum; eğer birtakım ülkelere -o ülkeler hangi 
ülkeler olursa olsunlar- hoş görünmek kaygısı içerisinde bu memleketin en hayatî millî menfa-
atlarını ihmal ederseniz, teslimiyetçi olursanız, hoş görünmeye çalıştığınız o ülkeler bile, bir 
süre sonra artık sizi ciddiye almazlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'yi, hiç kimse tarafından ciddiye alınmayan bir ülke durumuna düşürmeye Türki
ye'yi bu duruma düşürmeye rgeçici de olsa- hiçbir hükümetin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bir darbe olayıyla karşı karşıyayız. Azerbaycan'da demokra
tik yoldan seçilmiş meşru Devlet Başkanına karşı yapılmış bir silahlı isyan söz konusudur. Bu 
isyan karşısında da bu Hükümetin bugüne kadar ortaya koyduğu tutum, bize ve milletimize 
ümit verici olmaktan uzaktır; bu tutum aynı. zamanda Türk Milletinin hissiyatına tercüman 
olmaktan da uzaktır. 

Bu meseleyi, bağımsız bir devletin iç işlerine karışma, karışmama meselesi olarak göre
mezsiniz. Sayın Başbakan Vekilinin, Sayın Dışişleri Bakanımızın, diğer sayın yetkililerimizin 
ifade ettikleri gibi, Türkiye, bu meseleye, bağımsız bir devletin iş işlerine karışma meselesi ola
rak bakamaz. Çünkü, Elçibey, meşru olarak Azerbaycan Milleti tarafından seçilen Cumhur
başkanıdır. Azerbaycan Meclisi, Sayın Elçibey'in Devlet Başkanlığının devam ettiğini ilan et
miştir ve nihayet, bizim taraf olduğumuz, Azerbaycan'ın da taraf olduğu AGİK belgelerinde, 
darbe yoluyla ülke yönetimindeki değişikliklerin kabul edilemeyeceği ilkesi vardır. 

Şimdi Türkiye'nin yapması gereken, bu ilkeyi hayata geçirmek için, bütün AGlK ülkele
riyle temasa geçmektir. Asıl, dünyayla beraber hareket etmemiz gereken gün, bugündür. 

Ermeni saldırısı karşısında, Türkiye'nin, sorumluluktan kaçmak için, bulduğu dünyayla 
kucaklaşma, dünyayla bir arada yürüme politikası iflas etmiştir; Bosna^Hersek'te de iflas et
miştir. Kıbrıs'ta da iflas etmiştir, Azerbaycan'da da iflas etmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Asıl, dünyayla beraber olunacak gün, bugündür. 

Bu meseleyi AGtK platformuna götürmemiz lazım. AGtK'e taraf olan bütün ülkelere, müt
tefikimiz olsun, olmasın bütün ülkelere, eğer darbecileri tanıdıkları takdirde, darbecilerle iş
birliği yaptıkları takdirde, bu devletlerle ilişkilerimizi köklü biçimde gözden geçireceğimizi, hiçbir 
tereddüte mahal bırakmayacak açıklıkla söylememiz gerekir. 
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Bu önerilerimin bu geçici Hükümet tarafından yerine getirileceği konusunda fazla ümi
dim yoktur. Bu hükümet, böyle kişilikli bir tutum ortaya koyamayacağını, bugüne kadarki tu
tumuyla zaten göstermiştir; ama hem bu geçici Hükümetin hem de yeni kurulacak hüküme
tin, hiç olmazsa yapması gereken açık bir beyan var : Azerbaycan'da şu anda, hem isyancılar 
hem isyanla yerinden edilmek istenen meşru Devlet Başkanı hem de kardeş Azerbaycan Mille
ti, Türkiye'den bu erkek sesi duymak istiyor. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sıra
larından gürültüler) - ' 

Sayın milletvekilleri, beni protesto ederek Azerbaycan'ı kurtaramazsınız. (ANAP sırala
rından alkışlar) Ermenistan'ı kazanmak için, Türk topraklarında gözü olduğunu dünyadan giz
lemeyen Ermenistan'ın dostluğunu kazanmak için, Ermenistan vasıtasıyla Amerika'nın dost
luğunu kazanmak için, asıl kardeşimiz Azerbaycan'ı kaybetmenin sorumluluğu bu Hüküme
tindir. (ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, yerinizden laf atarak, beni protesto ederek Azer
baycan'a bir katkıda bulunamazsınız... 

ALI İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Zorla kışkırtıyorsunuz Sayın Yılmaz! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, asıl söylemek istediğim şu : Bu meselenin bu

gün geldiği nokta, sadece Türkiye'nin Azerbaycan politikasının iflasının tescili anlamına gel
miyor; Azerbaycan ile birlikte iflas eden, Hükümetin tüm dış politikasıdır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Evet, Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar büyük Türk 

dünyasından bahsedenler, şimdi Türklerin, Bosna-Hersek'te Adriyatik'ten, Azerbaycanda, Kaf
kaslardan devreden çıkmasıyla, bütün Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerinde nasıl devre dışı 
bırakıldığını, Kıbrıs'ta nasıl, sırf "Batıya uzlaşmaz görünmeyelim" diye, sırf "Batıya biraz daha 
sempatik görünelim" diye, Türkiye'nin otuz saneden beri ambargoya direnmek pahasına bile 
sahip çıktığı haklarından nasıl taviz verdiğini sadece seyretmekle yetiniyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti buna müstahak değildir, Türk Milleti bununla hemfi
kir değildir. 

Eğer bu Hükümet, Türkiye'nin millî menfaatlarım koruyamıyorsa, Türkiye'nin sadece bu
gününü değil, Türkiye'nin, önümüzdeki yıllarını, Türkiye'nin, hepimizin önem verdiği yeni Baş
bakan adayının da her gün vurguladığı 21 inci yüzyılın başındaki Türkiye'nin konumunu be
lirleyecek olan bu gelişmeler karşısında, böyle kayıtsız, böyle sorumsuz davranıyorsa, o zaman, 
bu Meclisin, bu meseleye el koymak sorumluluğu vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Meclis olarak, bu meseleyi, bizim talebimizle sağlanan, Sayın Başkanın lütfettiği böyle 
bir gündem dışı konuşma çerçevesinde tartışamayız. Bu meseleyi, gelelim, Meclisimizin gün
deminin en önemli meselesi yapalım; gelelim, bu meseleyi saatlerce bir genel görüşmede tartı
şalım ve Meclisten bir karar çıkaralım; Azerbaycan Milletinin, Ebulfeyz Elçibey'in, Türkiye'
den duymayı bekleyip de, Türk Hükümetinden duyamadığı cevabı biz verelim, Meclis olarak 
bu meseleye sahip çıkalım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sizlere, sadece bu sorumluluğunuzu hatırlatmak için, yararlı olsa da, gereği yerine getiril
se de getirilmese de, tarih önündeki bu sorumluluğunuzdan kaçmanızın mümkün olamayaca
ğını hatırlatmak için söz aldım. - * 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın; Genel Başkan. 
Buyurun Sayın Bakan... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETlN (Gaziantep) — Sayın Başkan, bundan sonraki 
iki gündem dışı konuşma da dış politikayla ilgilidir; müsaade ederseniz, müsamahanızla o iki 
arkadaş da konuştuktan sonra cevap vereyim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Buyurduğunuz gibi, gündem dışı söz verdiğim üç sayın üye de Azerbaycan'daki son geliş

meler konusunda söz istediği için, Hükümet adına cevap vermek üzere, zatı âlinize üçünün 
konuşmasından sonra ve tabiatıyla, konunun önemini dikkate alarak, konuşanların sunuşları
nı rahat yapabilmeleri için gerekli toleransı zatı âlinize de göstererek yapacağız efendim. ("Bravo 
Başkan" sesleri, alkışlar) 

2. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gürün, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hü
kümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Azerbaycan'daki son vahim gelişmeler konusunda ikinci 
konuşmayı yapmak üzere, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'ü kürsüye davet ediyorum, 
buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bir haftadır kardeş ülke Azerbaycan'da olan gelişmeler hepimizi derinden üzüntüye sevk 
etmektedir. Türkiye'ye bağlılığı Leyla ile Mecnun'un bağlılığını anımsatan Elçibey, ülkesini terk 
etmek zorunda kalmış ve kardeş Azerbaycan büyük bir kargaşa içerisine girmiştir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, DYP'Iiler çıkmasınlar, "çalışacağız" di
yorlardı, nereye gidiyorlar? 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Bir yandan bu iç problemler varken, diğer yandan ise 
iki senedir süren Ermeni saldırıları ve Ermenistanla savaş nedeniyle, Azerbaycan, toprakları
nın onda birini, Ermenilere karşı şu anda kaybetmiş durumdadır. 

Aslında böyle önemli bir konuyu bizden önce Hükümetin buraya getirip, Meclisi bilgilen
dirmesi gerekirdi; fakat, maalesef bu gerçekleşmemiş, bu konuda yine muhalefet sözcülerine 
kalmış ve muhalefet olarak biz, bu önemli gelişmeyi Meclise getirmiş durumdayız. 

Gelişen bu hayatî olaylarda, şu anda Hükümeti kurmakla sorumlu olan Sayın Başbakan 
adayının ilk tepkileri de gerçekten insanı hayrete düşürecek seviyede olmuştur. Olaylara olan 
ilgisi, olaylar karşısında bilgilenmesi, gerçekten, bu büyük olayın, Azerbaycan'da ortaya çıkan 
bu meselenin takipçisinin ne kadar zafiyet içerisinde olduğunu göstermiştir. Her ne kadar, da
ha sonra, Sayın Tansu Çiller bunu düzeltme yoluna gitmiş ise de, ilk açıklaması, kendisinin, 
olay karşısındaki tavrını açıklığıyla ortaya koymuş ve devam eden Hükümetin daha önceki za
fiyetini aynı şekilde göstermiştir. 

Bugün Azerbaycan'da ortaya çıkan olayların bu şekilde meydana gelmesi, aslında şaşırtıcı 
olmamıştır. Bundan bir ay kadar önce, 23 arkadaşımla beraber verdiğimiz gensoruda, Hükü
metin Azerbaycan'a karşı dış politikasının çok yanlış olduğunu burada açıkça ortaya koymuş; 
fakat maalesef İktidar Partileri DYP ve SHP'nin sayın milletvekilleriyle birlikte MHP millet
vekilleri de bu önergeye ret oyu vererek, o zaman Hükümetin politikasının doğruluğunu onay
lamışlardı; ama maalesef ve maalesef, bunun doğru olmadığı bugün ortaya çıkmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar Türkiye'nin potansiyelinden bah
sedilirken, maalesef, bu potansiyelin kaybolmak üzere olduğu, gün gibi ortaya çıkmaktadır. 
önce Güneyde Kıbrıs'ın, sonra Batıda Bosna-Hersek'in ve şimdi de Azerbaycan'ın düşmesiyle 
birlikte, Türkiye tamamen ilgi alanının dışına çıkmış ve Türkiye Tamamen yalnız -dış politika
sının yanlışlığı içerisinde- kalmıştır. 

Bu haliyle, Azerbaycan'da Elçibey'in zaafa uğraması kaçınılmazdı. 
Bir taraftan, "Azerbaycan'ın içişlerine karışmamak" denirken -ki, bu aslında doğrudur, 

Azerbaycan bağımsız bir ülkedir ve uzaktan kumanda doğru bir şey değildir- bir sene önce 
yapılan seçimlerde, Hükümet, bakanlarını göndererek, bazı parti genel başkanlarıyla miting 
meydanlarında konuşarak, aslında Azerbaycan'ın iç işlerine çok detaylı olarak girmişti. Dola
yısıyla, Azerbaycan'ın iş işlerine karışmamaktan bahsetmek, bugünkü Hükümetin hakkı de
ğildir. (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer yandan Elçibey*e ve yetmiş sene komünizmin zulmü altında inleyen ve hiçbir altya
pısı kalmamış olan Azerbaycan'ın yeniden yapılanmasına Türkiye, gerekenleri yapmamıştır. 

Elçibey'in çevresine gönderilen danışmanlar, bazı talebe derneklerindeki maceracılıklarından 
öteye hiçbir tecrübesi olmayan insanlardır. (RP sıralarından alkışlar) Halbuki, Elçibey'in, di
rayetli, tecrübeli, geniş ufuklu, devlet adamı zihniyetindeki insanlarla desteklenmesi gerekirdi. 
Bunların hiçbiri yapılmamıştır. 

Bunun ötesinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'la verdiği savaşta, Türk Hükümeti, güttüğü 
politikayla, maalesef', Elçibey'i kendi ülkesinde zaafa düşürmüştür, zayıflatmıştır; bunu daha 
önceki önergemizde açık açık ortaya koymuştuk. 

önce, Ermenistan'a verdiği buğdayla... Biliyorsunuz, geçen sene 1 136 tane Türk vagonu, 
Ermenistan'a buğday taşımıştır. Bununla, Elçibey, kendi ülkesinde zaafa düşürülmüştür, bu
nunla, Elçibey'in karşısında olanlar, "işte senin bağlı olduğun ülkenin politikası" demişlerdir. 

Ermenistan'ı sıkıştırmak, barışa zorlamak için, Ermenistan'a karşı enerji ambargosu uy
gulandığında, âdeta, bu enerji ambargosunu Türkiye delmek istemiş, Ermenistan'la enerji yar
dımı anlaşması yapmıştır; fakat, daha sonra Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gelen tepkiler üze
rine, bu anlaşmadan vazgeçilmiştir. Bu şekilde de Elçibey zaafa uğratılmıştır. 

Doğu Anadolu'da ordumuzun yaptığı manevraların Ermenistan'ı tedirgin etmesi üzerine, 
belki de kendine çekidüzen vermesi gerekecek yerde, Türkiye, yaptığı açıklamayla, bu manev
raların Ermenistan'la hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, açıkça ve dolaylı olarak Ermenistan'a 
cesaret vermiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bundan birbuçuk ay önce, Ermenilerin saldırıları karşısında -ki, bu saldırılar, dediğim gi
bi, Türkiye'nin silahlı değil; fakat silahsız yardımlarından cesaret alınarak yapılan saldırilardır-
Ermenistan, yine Azerbaycan'a karşı harekâta başlamış, Kelbecer'i ele geçirmiş ve oradaki ya
ralı Azerilerin nakli için, Elçibey, açıkça -bunu kendi sesinden, hepiniz, bütün Türk halkı din
lemiştir televizyonlardan- Türk Hükümetinden 4 tane helikopter yardımı talebinde bulundu
ğunda, Türkiye bunu vermemiştir. Aslında verilecek olan sadece 4-5 tane ya da 1 tane helikop
ter değil, önemli olan, konulacak tavır ve Ermenistan'a, dünyaya karşı verilecek olan işaretti. 
Bu şekilde de Elçibey kendi ülkesinde zaafa uğratılmıştır, bu şekilde de, Türkiye'nin dostu olan 
Elçibey, kendi ülkesinde büyük bir mağlubiyete uğratılmıştır. 
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Daha da ötesi, bütün laflara rağmen, Azerbaycan'a karşı ciddî hiçbir ekonomik yardımda 
bulunulmamıştır. Eximbankla yapılan anlaşma gereği 250 milyon dolarlık yardım bugüne ka
dar devreye girmemiştir; ama, Azerbaycan ve diğer ülkelere karşı çok tutuk davranan Hükü
met başka ülkelere karşı çok cömert olmuştur, üstelik, Azerbaycan'ın düşmanı olan Ermenis
tan'a karşı. 

Aynı şekilde Bosna-Hersek meselesinde de bu hatalar yapılmaktadır. Hırvatistan Cum
hurbaşkanı 1 Mayısta Türkiye'ye geldiğinde, Cumhurbaşkanı Vekili, Başbakan, Dışişleri Ba
kanı, Anayasa Mahkemesi Başkam, Meclis Başkanına kadar herkes havaalanında İcarşılar ve 
ona karşı tam bir protokol uygulanırken, hepinizin de şahit olduğu gibi, iki üç gün önce Türki
ye'ye gelen Aliya Izzetbegoviç, Sdeta, sıradan bir insan olarak gelmiş, gelirken bir Devlet Ba
kanı, giderken de sadece Dışişleri Bakanı yolcu etmiştir. Aslında, bu kritik devrelerde yapıla
cak şey, Türkiye'nin tam desteğinin verilmesi ve bunun aslında bir tavır, bir işaret olduğunun 
açıkça ortaya konulmasıydı. 

Şimdi, Elçibey, bunu açıkça, basın toplantısında da söylüyor. Siz istediğiniz kadar TRT'ye 
baskı yaparak, bunları Türkiye televizyonlarından söylemesini önlemeye çalışın; fakat, Türki
ye'deki bağımsız yayın.organları, basın toplantısında Elçibey'in söylediği şeyleri açıkça Türk 
halkına duyurmuşlardır. 

Elçibey hayal kırıklığına uğramıştır. Bir taraftan, bir insanın bu şekilde iç politikasına ka
rışacaksınız, miting meydanlarında onu destekleyeceksiniz, ondan sonra da bir beyaz balinaya 
gösterdiğiniz ilgiyi, ona göstermeyeceksiniz! (RP sıralarından alkışlar) 

Aslında, burada tehlikeli olan husus şudur : Olay, sadece Elçibey'in gidip gelmesi değil
dir; bundan sonra Azerbaycan'da yönetimi alan insanların tavrına da etki yapacaktır/Bundan 
sonra, Azerbaycan'ın yönetimine sahip olan insanlar, eğer Türkiye'ye karşı Azerbaycan'ın uy
guladığı politikanın yanlışlığı kanaatine varır ve başka bir blokaj mesela Bağımsız Devletler 
Topluluğuna girerlerse, bunun sorumlusu, Türkiye'yi iki senedir yöneten SHP-DYP Hükümetidir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : Temennimiz, nasıl iki sene ön
ce Rus tanklarına karşı oradaki Azerî kardeşlerimiz, Elçibey ve bugün isyancıların içerisinde 
olan bazı kişiler kol kola karşı durdularsa, bundan sonra da bunların tekrar bir araya gelip 
kol kola girmeleri ve seçimle işbaşına gelmiş olan Elçibey'in yönetimindeki haklarının kendisi
ne iadesidir. -

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. • . ' 

3. —• Kahramanmaraş Miletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar 
ve Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Azerbaycan'daki olaylar konusunda gündem dışı son konuşmayı yapmak 
üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygı

lar sunuyorum. 
Türkiye, her konuda olduğu gibi, dış politikada da bugün bir iflasın eşiğine gelmiştir. Azer

baycan'daki olaylar sadece Elçibey'i iktidardan düşürmemiş, bunun yanında, Türkiye'nin, bü
tün yetkililerimizin söylediği gibi, Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar uzanan Türklük dünyasıy
la olan kapısını kapatmıştır. 
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Türkiye, bunun kapanmasını önlemek için gereken her türlü tedbiri alacağı yerde, bizatihi 
kapanması için ne gerekiyorsa onu yapmıştır. , 

Türkiye'de bir politika yoktur; Türkiye'de ilkeli bir politika yoktur. Daha doğrusu, Türki
ye'nin politikası yoktur; dış politikası yoktur, iç politikası yoktur. Türkiye'niA iç ve dış politi
kası tamamen Batıya endekslenmiştir. Kıbrıs'taki politikası da öyledir. Türkiye, kendi kendine 
karar verip politika uygulayacak durumda değildir; sadece ve sadece Batıya şirin görünmenin 
veyahut da Kızıl Ordu korkusuyla sinmenin politikası içindedir. Bu politikayı değiştirmediği, 
soğuk savaş döneminden kalma zihniyetleri bırakmadığı müddetçe, Türkiye'nin bir adım ileri 
gitmesi, dış politikada, yanında bir devletin olması mümkün değildir; çünkü Türkiye'nin bir 
güvenilirliği yoktur. 

Sayın Elçibey'in tek suçu! varsa -ki, bence en büyük idealidir- her şeye rağmen, Azerbay
can'ın bağımsızlığının gitmesine rağmen Türkiye'den yana tavır koymasıdır. Gerek Ermeni sal
dırılarının, gerekse bugün vuku bulan olayların tek sebebi budur. Eğer Elçibey de, diğer Türk 
cumhuriyetlerinde olduğu gibi, Sovyetler Birliğinden yana tavır koysaydı veya komşusu iran'
dan yana tavır koysaydı, bugün bu işlerin hiçbiri olmaz ve iktidardan düşmezdi. Elçibey'in ik
tidardan düşmesinin yegâne sebebi, Türkiye'den yana tavır koyması, Türklükten yana tavır koy
masıdır. . 

Maalesef, üzülerek belirtelim ki, biz bu düşüncenin, bu ruhun gereğini yerine getiremedi
ğimiz gibi, bizatihi Elçibey'in de bu güvenini sorstık. Olay, daha önceki dönemde, o ülkeyi 
70 yıldır Sovyetler Birliği ile işbirliği yaparak ezen ve orada fırsat bekleyen komünist yönetim
lerin, çıkarlarının bozulması üzerine yeniden bir araya gelerek, Elçibey'i devirme olayıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda benden önce konuşan sayın genel başkanın ve diğer ar
kadaşlarımızın da söylediği gibi, Türk dış politikası böylece iflas etmiş, Türkiye'nin Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerine açılma politikası da bitmiştir. Çünkü, Türklük âlemi, 1575 yılından 
bu yana ilk defa Kıbrıs'ta bir adım atmış; Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla da bağımsızlığına 
kavuşan Türk cumhuriyetleriyle beraber, gerek Türk halkına gerekse dünya Türklüğüne bir moral 
gelmişti. Maalesef, uygulanan yanlış politikalar yüzünden, bağımsız Azerbaycan devletinin ya-
şatılmaması nedeniyle, artık, Türkiye'de, Türk Milletinin öz güveni yitirilmiş, bu İktidara da 
güven kalmamıştır. 

Bakın, bugünkü bütün gazeteler, dış politikanın iflasından bahsediyor... Bütün bunları 
Türk halkı okuyor... 

Şimdi, yetkililerimiz çıkacak, burada diyecekler ki, "gereken her şey yapılmıştır." 
Ne yapılıp yapılmaması önemli değil; netice ortadadır... Netice, Türkiye'nin dostu, Türk 

dostu bir devlet başkanının devrilmesi ve yok olmasıdır. Sizin ne yaptığınız önemli değildir. 
Hem de bin kişilik bir askerî birliğin karşısında duramayan bir devlet... Yaptığınız ne varsa, 
devlet, bin kişilik bir çetenin karşısında duramıyor. "Yaptı". Peki, ne yaptınız? Neticesi orta
da; Türkiye, en büyük dostunu; Türklük âlemi de en büyük liderini bu şekilde kaybetmiştir. 

Artık, bundan sonra, sizin, Türk cumhuriyetleriyle olan dostluğunuzdan, ekonomik iliş
kilerinizden bahsetmeniz mümkün değildir; çünkü, Türkiye, bu şekilde kendisine bel bağlayan 
Azerbaycan liderinden tarafa gerekli tavrı koymayarak, ağırlığını koymayarak, sadece Azer
baycan halkını değil, sadece Elçibey'in güvenini değil, bütün dünyadaki devletlerin de güveni
ni yitirmiştir. Kendisine güvenilmeyen bir devlet, kendisine bel bağlayana gerekli eli uzatma
yan bir devletin, dünyada hiçbir söz hakkının olması mümkün değildir,-hiçbir sözünün de yer 
alması mümkün değildir. 

— 14 — 



T.B.M.M. B : 115 22 . 6 . 1993 O : 1 

Onun içindir ki, yıllardır Kıbrıs tanınmamıştır; onun içindir ki, yıllardır Kıbrıs'taki poli
tikamız iflas etmiş, artık, Denktaş da iflas edecek duruma gelmiştir. Bizim bütün dostlarımız, 
Türkiye'nin politikasına karşı baş kaldırıyorlar, ayağa kalkıyorlar "artık gidemiyoruz." Peki, 
Türkiye ne yapmak istiyor? "Gidin." Bu yetkiyi kim veriyor? Şimdi, hepinize soruyorum, bu
radan bütün milletime soruyorum; yapılan bütün bu olaylar karşısında hepimizin vicdanı siz-
lıyor; âdeta elimiz, kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz; ama, neden yapamıyoruz kim bizim 
elimizi bağlıyor, önümüzü engelliyor? Bunun da açıklamasını Sayın Hükümetten istiyoruz. 

Elçibey neden düşürülmüştür? Eİçibey'in başkanlığa gelişinden bu yana bir yıldan fazla 
zaman geçmiştir. Bu zaman zarfında neler yapılmıştır? Bunların açıklanmasını istiyoruz. "Türk- ^ 
iye, üzerine düşen her şeyi yapmıştır, gerekeni yapmıştır" şeklindeki laflarla meselenin geçişti
rilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. . . . -

Artık, soğuk savaş döneminden kalan Kızıl Ordu korkusunun veya Batıya şirin görünme 
düşüncesinin bir kenara atılması, Türk Milletinin, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, kendi 
ayakları üzerinde durarak, "ya İstiklal, ya ölüm" diyerek, bu ruhla yaşamasının gerektiğine 
inanıyoruz. Çünkü, korkak, pısırık bir politikayla hiçbir yere varılmaz, böyle bir insanı dahi, 
diğer insanlar nazarı itibara almazlar. Onun için, biz kendi milletimize ve devletimize güvene
rek, artık, Kızıl Ordu korkusunu da bir kenara atarak- Azerbaycan'da hiçbir şey için, iş işten 
geçmiş değildir- gereken yapılmalıdır. Birleşmiş Milletler anlaşmalarına göre, AGİK'e Mosko
va'da atılan imzaya göre -çünkü, Moskova'da yapılan AGİK anlaşmasına göre, seçimle gelen 
devlet yönetimlerinin, ihtilallerle devrilmelerine karşı çıkılması gerekmektedir ve bu Mosko
va'da imzalanmıştır- Türkiye buna dayanarak gereğini yapmalıdır; ama, ben, bunun için de -. 
umut görmüyorum; çünkü, Türkiye yönetimleri, kendisini deviren ihtilalcilere hiçbir şey yap
mamıştır. 

. Saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Bu suretle, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

4. —Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, Kayseri Millet
vekili Abdullah Gül ve Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meydana 
gelen olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN — Yapılmış bulunan konşumalara Hükümet adına cevap vermek üzere, Dışişle
ri Bakanı Sayın Hikmet Çetin konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; üç değerli arkadaşımız, Sayın Yılmaz, Sayın Gül ve Sayın Bütün, gerçekten hepimizi çok 
derinden üzen, hepimizi kaygıya düşüren Azerbaycan olayını gündem dışı konuşmayla Parla
mentonun huzuruna getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu konuda heyecana kapılarak çok şey söyleyebiliriz; çünkü 
konu, duygusallığa, heyecana çok elverişli; ama, birkaç defa daha söyledim, Azerbaycan ko
nusu, iç politikaya alet edilmemesi gereken bir konudur. Türkiye'de, maalesef, böylesine önemli 
bir konu -tabiî, halkın çok sağlıklı duygulan da bilindiği için- iç politika aleti haline getirildi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne alakası var? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — O zaman konuşmayalım Sayın Bakan! Ne yapacağız? 
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DIŞtŞLERt BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Yılmaz, "bağımsız Azerbay
can'ın iç işi diye bakılamaz" diyor. 

Peki, Azerbaycan'ı bağımsız görmüyor mu Sayın Yılmaz? Yani, Azerbaycan, egemen ve 
bağımsız bir devlet değil mi ki, Azerbaycan'daki meseleleri sadece Azerbaycan'ın iç işi olarak 
görmeyeceğiz? 

Değerli arkadaşlarım... 
ALt ER (İçel) — Sen bırak onu, ne yapıyorsunuz, onu söyle! Ne yaptığınızı söyle! 
DIŞİŞLERİ BAKANİ HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz konuştunuz, bırakın ben de 

konuşayım. 
ALİ ER (İçel) — Tamam, onu söyle sen; "falan falanı dedi" deme. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Azerbay

can bağımsız bir devlet; buna duyarlı olmak zorundayız, hepiniz duyarlı olmak zorundasınız. 
Bağımsız bir devleti Türkiye'den yönetme sevdasına kapılamazsmız. Çünkü, o konuşmaların... 

CEM KOZLU (İstanbul) — Sayın Bakan, Müsteşarınız ne yapıyor o bağımsız devlette? 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — "Elçibey adayımız" derken, bağımsız değil miydi o 

devlet?! 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz mi konuşacaksınız, ben mi ko
nuşacağım?! 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Cevap verin! Şimdi mi bağımsız oldu.« 'Elçibey adayımız'' 
derken, o devlet bağımsız değil miydi?! 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Onu biz söylemedik, söyleyenler 
oldu... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Siz söylediniz, Hükümetiniz söyledi. O zaman bağım
sız değil miydi o devlet?! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, Hükümet adına görüşlerini sunmakta
dır, sükunetle dinlenmesini rica ediyorum. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ne Azerbay

can'ı ne de başka bir yeni cumhuriyeti, Türkiye olarak, yönetme sevdasında olamayız. Böyle 
yapmak, kendilerine saygısızlıktır, bağımsızlıklarına karşı saygısızlıktır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

CEM KOZLU (İstanbul) — Destek başka, yönetmek başka... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle bir 

usul varsa, ben oturayım", siz gelin konuşun... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum; bu müdahaleler görüşmelerin ahengini bozar, Sayın 

Bakanın insicamını dağıtır, beklenen fayda kaybolur. 
ALİ ER (İçel) — Zaten dağıtmış! 
BAŞKAN — İstirham ediyorum... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Asıl dağıtan sizsiniz! 
BAŞKAN — Efendim, dağıtanları(!) Başkanlık takip ediyor Sayın Bakan, siz devam 

buyurun. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evvela dinlemesini öğrenin, on
dan sonra dağıtanın kim olduğunu söyleyin. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Genel Kurula hitaben konuşsun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bağımsız

lıkla birlikte, kardeş, dost Azerbaycan sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bir yandan, Ermeni işga
li, Ermeni saldırısı, hemen arkasından da iç çekişme ve iktidar mücadelesi başladı ve durmadı. 
Bu yolla, Azerbaycan'da Karabağ olayını iç politikaya alet olarak kullandığı için, Muttalibov'-
un devrilmesi yoluna gidildi, tekrar geldi, tekrar devrildi ve sonuçta, biraz önce Sayın Yılmaz'-
ın ve diğer arkadaşların da belirttiği gibi, hepimizin alkışladığı demokratik bir seçimle Elçibey 
İktidara geldi. Seçimi yapan Türkiye değildi, biz değildik, seçimi yapan Azerbaycan halkıydı; 
büyük bir destekle Elçibey'i İktidara getirdi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ilk 
demokratik seçimin yapıldığı ülke oldu. Ancak, güç koşullarla ve sorunlarla karşı karşıyaydı. 
öncelikle, bir dış düşmanla, Ermeni saldırılarıyla karşı karşıyaydı. Bütün bunlar devam eder
ken, maalesef, hepimizin yakından izlediği gibi, Karabağ olayı, sürekli, Azerbaycan'ın içinde, 
iç politikaya alet olarak kullanıldı. 

Şimdi, bunları söylerken, olayları soğukkanlılıkla değerlendirmek durumundayız. Bu sal
dırıyı yapan; yani, silahla Bakü'ye saldıran komutanın durumunu birlikte düşünelirn. Bu. kişi, 
daha önce Sayın Elçibey tarafından hem kolordu komutanı hem de o bölgenin sorumlusu ola
rak atanmıştı ve yine bu kişi, 300-500 tane Ermeni saldırısına karşı koymadığı için, bırakıp 
kaçtığı için, Elçibey tarafından yetkileri elinden alınmış ve Gence'ye gitmiştir. Gence'ye gittiği 
zaman da, "ben Gence'den başka bir yere gitmem, kimse de buraya gelemez" diye üç dört 
ay orada beklemiştir. 

Şimdi, kendi içindeki komutanı düşmana karşı savaşmazken, -kendi ifadeleri- hatta bu
gün olduğu gibi, o silahları Bakü'ye yöneltirken, Türkiye daha fazla ne yapabilirdi? Bunlan 
soğukkanlılıkla düşünmek durumundayız. Bunların böyle bir geçiş dönemi sorunları var. Bu 
konuda yardım etmek istiyorsak, hep beraber yardim edelim; ama, 300 - 400 tane Ermeni sal
dırısı karşısında görevini yapamayan bu komutan, eğer bugün, Bakü'ye, hem de silahla yürü-
yebiliyorsa, oradaki sorunu, Türkiye ya da başka bir ülke tek başına çözemez değerli arkadaş
larım. Evvela, Azerbaycan'ın kendi halkı, Azerbaycan'ın kendi ulusunun bu noktaya gelmesi 
gerekir. Sayın Elçibey bana birkaç defa "Bizim neferlerimiz bunlan yapa yapa, ulus nedir, devlet 
nedir, bağımsızlık nedir öğrenecekler; çünkü biz yıllarca, 70 - 80 yıl, başka bir sistemde yaşadık" 
demiştir. 

Nitekim, sık sık başbakanların değişmelerinden sonra, Başbakan Hüseyinov, Gence'deki 
Suret Hüseyinov'un üzerine gitmeye kalkınca, Bakü'ye doğru yürümeye başlamıştır. O arada, 
Ebulfeyz Elçibey'den isteklerinin bir kısmı da yerine getirilmiştir. Başbakan görevden alınmış
tır, Meclis Başkanı istifa etmiştir ve kendi içinde bazı düzenlemeler olmuştur. 

Şimdi, bütün bunlar olurken, Türkiye'nin özellikle üzerinde durduğu bazı temel ilkeler 
vardır. Bu temel ilkeler, sadece Hükümetin değil, hepimizin birlikte -Sayın Yılmaz'ın da değin
diği, gibi-üzerinde durmamız gereken konulardır. 

Bizim, savunup, telkin ettiğimiz, birlik ve beraberliktir. Hele, böyle bir iç savaşla karşı 
karşıya olunduğu zamanda, Azerbaycan veya başka bir ülkenin iç mücadeleyle uğraşmaları ha
linde, dış savaşı kazanmaları kesinlikle mümkün değildir. Onlara karşı sürekli olarak, "Kardeş 
kanının dökülmemesi gerekir. Birlik ve beraberlik içinde olun. Birlik ve beraberliği sağladık
tan sonra, yine, demokratik yollarla gerekeni yaparsınız" diye telkinde bulunuyoruz. 
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Bir de, bunları yaparken, Hükümet olarak başka türlü düşünülse... 
Azerbaycan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu dikkate alarak, öyle olduğunu dü

şünerek, kendilerine saygı duyarak ve "iç işlerine karışıyor" intibaı vermeden telkinde bulu
nulmuştur, Bu çerçevede, başından beri yapmaya çalıştığımız budur, örneğin, Sayın Cumhur
başkanı Ebulfeyz Elçibey'le benim yaptığım bir konuşmada, Nahçivan'da bulunan Haydar Ali-
yev'e uçak gönderdiğini, Bakü'ye gelmesini istediğini ve kendisinin, bu çekişmeler sırasında 
yardımcı olabileceğini söylemiştir. 

Aliyev'le yaptığım konuşmada "evet, uçak burada bekliyor, benim gitmemi istiyor" dedi; 
ben de kendisine, "önenıli olan, birlik, beraberliktir. Eğer, ülkenin cumhurbaşkanı senden yardım 
istiyorsa, bu zamanda yardım yapmayacaksın da, başka ne zaman yapacaksın? Başka ne bek
liyorsunuz? Eğer böyle bir yardım isteği varsa, bunu elbirliğiyle yapmanız lazım, elbirliğiyle 
yapmamız lazım" dedim; Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Başbakan Vekilimiz de aynı tel
kinlerde bulunmuştur. Onun üzerine, Aliyev, Bakü'ye gitmiştir. O arada, yine Siyasal yapı içinde 
anamuhalefet partisi görevini yapan, arkasında önemli halk desteği olan ve demokrasiye inan
dığını bildiğimiz İtibar Memedov ile de konuşulmuştur ve denmiştir ki, "Şu sırada, en azın
dan sivil üç kişi olarak siz, Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Ebulfeyz Elçibey'in göreve ça
ğırdığı haydar Aliyev ve İtibar Memedov olarak bir araya gelip, bu saldırıya karşı, hukuk dışı 
maceraya karşı elbirliğiyle bunu yapmanız lazım. Bu konuda ne gerekiyorsa, bir bağımsız ül
kenin iç işlerine karışmadan size her türlü yardımı yapmaya hazırız" denmiştir ve sürekli ola
rak bu telkin yapılmıştır. Ayrıntıya girmek istemiyorum; ama, kendi iç çekişmeleri nedeniyle, 
maalesef, tam anlamıyla bu olmamıştır. Haydar Aliyev, sonunda, Parlamentonun oyuyla, 36 
kişinin oyunu alarak, istifa eden Isak Kamberov'un yerine Parlamento Başkanı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, biz, başından beri, Hükümet olarak, demin söylediğim ilkeler çer
çevesinde, demokrasi dışındaki bir sürecin kabul edilemeyeceği görüşündeyiz. Bizim için önemli 
olan, tabiî ki, Elçibey'in demokratik kurallarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı olmasıdır; ama, 
ondan daha önemli olan, Azerbaycan'ın bütünüdür; millet olarak Azerbaycan'dır, halk olarak 
Azerbaycan'dır, devlet olarak Azerbaycan'dır. İnsanlar gelir geçir, ama Azerbaycan'ın birliği 
için, Azerbaycan'ın bütünlüğü için, bu güç dönemden çıkılması için, mutlaka elbirliği yapıl
ması gerekir. Türkiye'nin, bunun ötesine geçerek başka bir şey yapması mümkün değildir. Bu
nun ötesi, Azerbaycan'ın iç işlerine olduğundan fazla karışmadır. Bu da geçmiş dönemde, ora
larda çok görülmüştür. Bir Afganistan'a, bir başka ülkeye müdahale gibi olamaz bu. Azerbay-
can bağımsız bir devlettir ve kendi iç meselesini, birlik beraberlik içinde, demokratik süreçleri 
işleterek çözmesi lazımdır. 

Şimdi, arkadaşlarımız tarafından ne isteniyor, ne yapmamız isteniyor? Türkiye? silahlı gü
cüyle gidip, orada mücadeleye mi girecek, yani böyle bir iç çatışmaya mı girecek? Ne yapması 
isteniyor? 

A. MESUT YILMAZ (Rize)— Biraz evvel söyledim Sayın Bakan... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Konuşmaları dinlememişsin Sayın Dışişleri Bakanı! 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evvela, o ülkenin kendi insanının, 
kendi halkının böyle bir güç dönemde bir araya gelmesi gerekir. (ANAP ve RP sıralarından 
gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, meşru yönetimin gayri meşru yollarla e,l değiştirmesinin yararı yok
tur, bunun sonu da yoktur. Bu, defalarca söylenmiştir. Bir defa bu yol açıldı mı, bunun 
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nerede başlayıp, nerede biteceği belli değildir. Demokrasilerde sorunlar çıkabilir, böyle sorun
lar da çıkabilir; ama, demokrasilerde sorunların çözüm yolu, yine demokratik kuralları işlet
mektir. Bu nedenle, Azerbaycan'ın Millet Meclisi işe el koyacaktır, Azerbaycan'ın kendisi işe 
el koyacaktır, Azerbaycan'ın kendisi bunu çözecektir, elbette ki, Türkiye buna destek olacaktır. 

Bugün, Elçibey, seçilmiş, meşru Cumhurbaşkanıdır. Bu konuda Türkiye... Demin, Sayın 
"Yılmaz değindi; "Niçin dünya ile beraber hareket etmiyoruz?" Gibi birkakım önerilerde bulundu. 

Mektuplar burada; AGİK'e yapıldı. AGİK'in bütün dışişleri bakanlarına, 1991 yılında Mos
kova toplantısında alınan kararı hatırlatan mektuplar gönderildi... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — tş işten geçti... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yine, ayrıca, Türkiye tarafından, 

AGİK kıdemli memurları toplantıya çağırıldı... 
Peki, Sayın Yılmaz, bunun ötesinde ne yapılabilirdi? Bunların hepsi yapıldı. Yani, burada 

beş dakika, "niçin yapılmıyor" diye söylediğiniz şeylerin, ben de yapıldığını söylüyorum. Mek
tuplar burada; imzalı olarak gitti... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Hangi tarihte? Ne zaman? Bir sene önce mi, bir 
saat önce mi?.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)— Tarih verin, tarih... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Tarih 21.6.1993. Dün, değerli ar

kadaşlarım, dün yapıldı... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Böyle karşılıklı konuşmayla bir yere gidemezsiniz değerli arkadaşlarım. 
Parlamento dün toplanmıştır... Azerbaycan Parlamentosu iki çağrı yapmıştır. Bu çağla

lardan bir tanesini Elçibey'e yapmıştır; Elçibey'in meşru cumhurbaşkanı olduğunu söylemiş 
ve Elçibey'in Bakü'ye gelmesini istemiştir. İkinci bir çağrıyı da Suret Hüseyinov'a yapmıştır; 
silahları bırakmasını, Parlamentoya gelerek, Parlamentoyla diyaloga girmesini istemiştir. Fa
kat, Hüseyinov'un buna uymayacağı görüldüğü anda değerli arkadaşlarım, AGİK'in bütün 
bakanlarına gerekli mektup gönderilmiştir. 

Türkiye, yine, diğer ülkelere de aynı şeyi tek tek söylemiştir. Amerika açıklama yapmıştır, 
Avrupa Topluluğu açıklama yapmıştır, İngiltere açıklama yapmıştır ve Azerbaycan'ın meşru 
yönetimi dışında bir yönetimi kabul etmeyeceklerini, Azerbaycan'ın meşru yönetiminin işba
şında olduğunu açıklıkla belirtmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasilerde hâkemin halk olduğunu, halkın bu sorunlara çö
züm bulması gerektiğini ve bu konuda da, -elbetteki Türkiye yardım yapacaktır; ama- her şey
den ve herkesten önce Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin çok önemli olduğunu, altını çize
rek belirtmek istiyorum. Demokrasi ve ülke bütünlüğü, ancak, o ülkede yaşayan insanların, 
bu kurum ve kavramlara bağlılığı oranında yaşatılabilir, bağlılığı oranında geliştirilebilir. Bu 
olmadığı sürece, dışarıdan empozelerle, dışarıdan katkılarla, bunun tam olarak sağlanması müm
kün değildir. 

Gündem dışı konuşma yapan bazı arkadaşlarımız, "niye yapılmıyor?" dediler. Son alı
nan bilgilere göre, Suret Hüseyinov'un, 200-300 kişilik gücü, Baku'nun içinde, oradaki devlet 
güçleriyle birlikte, herhangi bir çatışma olmadan, kol kola geziyorlar; birlikteler, kimse karşı 
çıkmıyor, kimse bunlara bir şey de demiyor. Bugüne kadar, şu dakikaya kadar herhangi bir 
şey yapılmış değil, denmiş de değil. Kendileri, işte 2 tane kamyon, 3 tane tankla, 300 - 400 
kişi Baku'nun içinde, -orada devletten yana olması gereken- devletin güçleriyle birlikte yan 
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yana, kol kola dolaşıyorlar. Şimdi, bu durumda, başka bir ülke, başka bir devlet ne yapabilir? 
Ben bunu sormak istiyorum arkadaşlara. Hep birlikte gelin tartışalım, ne yapabiliriz bu nok
tada? Beraberler, birlikte duruyorlar ve herhangi bir şekilde bir çatışma da şu sırada yok. Uma
rım, bu, bir kardeş kavgasına ve kardeş kanı dökülmesine yol açmaz. 

Türkiye, tabiî, bu durumlarda, iç siyasî mücadelemin taraflarından biri haline gelemez. 
Kaba kuvvet kullanarak yönetimi değiştirme istikametine girmiş olanlara karşı da, her türlü 
tepkiyi, Hükümet olarak, Parlamento olarak, millet olarak, hep, birliket göstermek durumun
dayız, bunu yapmak durumundayız; bu konuda, her türlü mücadeleyi, elbirliğiyle göstermek 
durumundayız. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bizi güldürme Allahaşkına!.. 
DIŞÎŞLERÎ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Örneğin dün, Bakü'de Meclisinin 

yaptığı çağrı da bu yönde olduğu için, bunu tümüyle destekledik. 
Değerli arkadaşlarım, ortaya çıkacak bütün bu sorunlara, meşru zeminde ve meşruiyet 

içinde, yani Parlamentoda çözüm aranmalıdır, elbirliğiyle çözüm aranmalıdır. Türkiye olarak 
biz, bunlara, her türlü desteği vermek durumundayız. 

Bu uyarılarımızı, Azerbaycan'ın önde olan siyasî liderlerinin tümüne yaptık; şimdi de ya
pıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak, unutulmaması gereken en önemli 
nokta, bu meseleyi, sonunda, Azerbaycan'ın işbaşındaki meşru kurumlarının çözeceğidir. Di
ğer bir ifadeyle, Cumhurbaşkanıyla, Parlamentosuyla elbirliğiyle bu işi çözmeleri gerekir. Bu
nun dışındaki bir çözümün çözüm olmayacağını özellikle belirtmek istiyorum. 

Bundan sonra ne yapılabilir değerli arkadaşlarım? Azerbaycan bizim kardeşimizdir, soy-
daşımızdır, komşumuzdur; aynı kanı, aynı tarihi, aynı değerleri paylaşıyoruz. Ancak, Azer
baycan, bağımsız ve egemen bir devlettir. Devletler hukukunda, devlet olmanın birinci vasfı, 
dahilde asayiş ve düzeni sağlamak, milleti birlik ve güvenlik içinde yaşatabilmektir. Bu, bir 
devletin paylaşılmayan, paylaşılmaması gereken, ortak kabul etmeyen en kutsal görevi ve 
hakkıdır. 

Biz kardeşlerimize, elimizdeki her türlü imkânı sunmaya, özveriyle, canla başla, içtenlikle 
yardım ve katkılarda bulunmaya hazır olduğumuzu önce de bildirdik, şimdi de söylemekteyiz. 
Ben şimdi, 1 milyon ton buğday verdik, şunları verdik, bunları verdik diye tek tek saymanın, 
geçmişte yaptıklarımızı sıralamanın çok fazla yarar sağlayacağına inanmıyorum, önümüzdeki 
bu sorunu birlikte nasıl aşacağımızı düşünmek zorundayız. Yakın ve uzak tarihte Türk Milleti 
güç dönemler yaşamış, büyük badirelerden geçmiştir; ama, her zor dönemin ardından Türk 
Milletinin ayakta olduğunu dünya görmüştür. 

Ben, Azerbaycan'ın da, bu geçiş dönemini, güç de olsa aşacağına inanıyorum. Bağımsız, 
egemen bir devlet olarak, millet olarak mutlaka tarihteki yerini alacaktır. Bu yüzden, kötüm
serlik ve telaşa kapılmadan, gelişmeleri, endişeli; fakat soğukkanlı bir yaklaşımla değerlendir
mekteyiz; böyle değerlendirmek durumundayız. Bu çerçevede, değerli arkadaşlarımızın yapa-

ı cağı tüm öneri ve telkinlerin, özenle dikkate alınacağından kimsenin kuşkusu olmasın. 
Bir hususu daha bilginize sunmak istiyorum : Bize çok yakın olan Azerî kardeşlerimizin 

içinden geçtikleri güç dönemde, onlara birlik ve beraberlik telkin ederken, biz Türkiye'den, 
bunu-n olgun bir örneğini de ortaya koymak zoruridayız. Bugün, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kutsal çatısı altında tek ses olarak ve kuvvetle, Azerbaycan'da demokrasiyi, hukukun üs
tünlüğünü ve meşru kişi ve kurumları desteklediğimizi bağırmak durumundayız. Böyle bir 

— 20 — 



T.B.M.M. ' B : 1ÎS 22 . 6 . 1993 O : 1 

desteğin, Azerbaycan'a büyük katkı yapacağına inanıyorum. Yoksa, bu konuyu, "sen böyle 
yaptın, ben böyle yaptım" diye içpolitika aleti haline getirmenin hiçbir yarar sağlamayacağını 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuyu ve buna benzer konu ve sorunları ele alırken, 
kendimizi mutlaka iç politikadan soyutlamalıyız. Dış politikamızın temel ilkelerinden biri şu
dur, şu olmalıdır : Soğuk savaşın bitmesinden ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra or
taya çıkan dengesizlik, düzensizlik, sıcak barış adını verdiğimiz geçiş dönemi sorunları, soğuk
kanlılıkla değerlendirilmelidir. 

Bu dönemde çıkmış ve çıkabilecek olan iç karışıklıklara, etnik milliyetçiliğe dayalı sıcak 
çatışmalara Türkiye'nin sürüklenmesine izin vermemizin gerekir. Hükümet olarak bunlara izin 
vermemek için, bunlara katılmamak için, büyük bir çaba içindeyiz, büyük bir özen gösteriyoruz. 

Eğer bu bir eleştiri ise, bu eleştiriyi, Dışişleri Bakanı olarak, Hükümetin bir üyesi olarak 
üzerime almaya hazırım; ama, önümüzde daha buna benzer çok olayların çıkacağını kabul 
etmek durumundayız. 

Bir geçiş dönemi yaşanıyor; bunun birçok sorunları ortaya çıkacaktır. Bunlara Türkiye 
sürüklenemez, Türkiye bunlara sürüklenmemelidir. Aksi takdirde, yani iç karışıklıklara ya da-
etnik çatışmalara girmemiz, taraf olmamız, tüm olanak ve enerjimizi sifon gibi emer götürür. 
Bunlar tabiî ki, duygusallığa çok açıktır, üzerinde çok konuşulabilir; ama, değerli arkadaşla
rım, bütün bu konulan soğukkanlılıkla değerlendirmek durumundayız. ( 

Bir konuşmacı arkadaşımız, "böyle yaparsak; yani buna seyirci kalırsak -ki, seyirci kal
madığımızı söyledim- başka cumhuriyetler buna ters bakar" dedi. Ben de tam aksini düşünü
yorum. Eğer Türkiye, bir başka ülkenin iç işlerinde taraf tutuyor durumunda görünürse, taraf 
tutarsa, o izlenimi verirse, o zaman, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri, Türkiye'ye kuşkuyla 
bakmaya başlarlar. Türkiye'nin tutabileceği, ilkelerdir, kurallardır. Türkiye'nin tutması gere
ken, Azerbaycan'ın ülke olarak bütünlüğüdür, birliğidir ve onun başına demokratik kurallarla 
gelmiş Ebulfeyz Elçibey'dir. Bu, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır, bunun tartışma
sı olmaz. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Taraf olmak ne demek o zaman?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Yılmaz, konuşmasının bir 
yerinde "erkek sesi" diye laf etti. 

Tabiî, ben, niçin söylediğini bilemem. Türkiye'den geçmişte de, bugün de, -sözlerle, sesin 
tonu önemli değil- erkek sesi çıkmıştır, bundan sonra da çıkacaktır. Eğer Sayın Yılmaz, bu sö
zü, Hükümeti kurmakla görevli Sayın Çiller*i kastederek söylüyorsa, (ANAP sıralarından "ne 
alakası var?" sesleri) Sayın Çiller'den en az Sayın Yılmaz Kadar, Türkiye'nin yararlı konula
rında erkek sesi çıkacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, buna "rüşveti kelam" derler. Bu rüşveti kelama hiç gerek 

olmadığı halde, Sayın Bakan bunu yaptı. (SHP sıralarından "ne ilgisi var?" sesleri) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Avukatlık mı yapıyorsun Sayın Başkan?! 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, "eğer" dedim. 
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BAŞKAN — Ben de kutluyorum, başarılar diliyorum; ama, konuşma o kadar açık, o ka
dar net idi ki, saygıdeğer Çiller hakkında zannederim, böyle bir rüşveti kelamı gerektirecek 
aşırı bir yoruma sebep yoktu. 

Şimdi o zaman hep beraber dinleyelim. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. —Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in konuşmasın

da kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN.— Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkana, bana, sataşmadan dolayı söz verdiği için 

teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanımızı hep beraber dinledik. Sayın Dışişleri Ba

kanımız, konuşmasının müteaddit yerlerinde, bizi, bu meseleyi, Azerbaycan meselesini, bir iç 
politika konusu yapmakla eleştirdiler; ama, son beyanlarıyla bize ders vermeye kalkan Sayın 
Bakan, meseleyi, bir iç politika meselesinin de ötesinde, bir parti içi mesele, bir koalisyon içi 
mesele olarak bağlayıp, buradan ayrıldılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Benim, hiç yapmayı düşünmediğim, hiç aklımdan bile geçmeyen bir teşbihi burada dile 
getirmelerini, konunun ciddiyetiyle bağdaştıramadım. Türkiye'nin hayatî menfaatlarını bu ka
dar ilgilendiren bir konuda, bu kadar hafif bir beyanı yadırgadığımı huzurunuzda itiraf etmek 
zorundayım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanımız bir ifade kullandı; bu ifadenin altını çizmemiz 
lazım. Bu ifadenin altında, bu Hükümetin meselelere yaklaşımı yatıyor : "Türkiye taraf 
olmamalıdır" dedi. 

Türkiye, acaba neyin karşısında taraf olmamalıdır? Saldırgan Ermenistan'la, saldırıya uğ
rayan Azerbaycan karşısında, Türkiye, taraf olmadan yapabilir mi? 

Acaba Türkiye neyin karşısında tarafsız olmalıdır? Azerbaycan'da meşru, demokratik yol
dan seçilmiş Devlet, Başkanıyla, ona karşı, hangi dış güçlerin maşası olduğu belli olan silahlı 
isyancılar karşısında, Türkiye, taraf olmadan yapabilir mi? (ANAP sıralarnıdan "Bravo" ses
leri, alkışlar) ! 

Neyin tarafsızlığının peşindeler? Bu tarafsızlıkla nereye varmak istiyorlar? , 
Bu tarafsızlık, bu bilinçsizlik, bu basmakalıp dış politikanın, bu özentiye dayalı dış politi

kanın Türkiye'yi nereye götüreceğini, Türkiye'nin millî menfaatlarının, bu dış politikayla nasıl 
savunulabileceğini, Yüce Meclisimizi, Sayın Dışişleri Bakanımızın çok veciz(!) konuşması ışı
ğında bir defa daha değerlendirmeye davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanımız, benim konuşmamda kendisine hiçbir somut öneri 
getirmediğimi ifade ettiler. Ben, tam tersine, somut öneriler getirdim; ama, değerlendirmeyi, 
Dışişleri Bakanının yöntemiyle yaparsanız, çaresizliğe uğramanız, çaresizlikle karşı karşıya kal
manız kaçınılmazdır! 

Bakın, şunu söylüyorum : Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar geçen 
devrede, muhtelif aşamalarda, Türk Hükümeti, üstüne düşen görevi yerine getirmemiştir, Er
meni saldırısı karşısında Azerbaycan'a yardımcı olmamıştır. Türkiye'nin, Ermeni saldırısına 
uğrayan Azerbaycan'a her türlü yardımı askerî yardım, silah yardımı, lojistik yardım) sağlama
sına engel hiçbir uluslararası hukuk kuralı yoktur, bunu engelleyecek hiçbir husus yoktur; 
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ama, Ermeni saldırısı karşısında siz, Azerbaycan'ın sizden beklediği desteğin binde birini bile 
sağlamazsanız, Azerbaycan'ın bugün içine düştüğü iç kaosta sizin de sorumluluğunuz olur ve 
ondan sonra, bu sorumluluğunuzu yerine getirememenin ezikliği içerisinde buraya gelip, işler 
bu safhaya geldikten sonra, sizin sorumluluğunuzla bu safhaya geldikten sonra, ellerinizi açar, 
"ne yapabiliriz?" diye Meclise sorarsınız! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, sataşmayla ne ilgisi var bunların?! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, böyle çaresiz, böyle 

aciz bir Hükümet değil; Türkiye'de, milletimizin bu konudaki kararlılığını gösterecek, bu me
seleye, milletimizin beklediği şekilde yaklaşacak bir hükümete ihtiyaç var. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurum 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Yılmaz, be

nim söylediğim sözleri ters olarak anladığı için söz istiyorum. 

2. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın konuşma
sında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı görüşün kendisine affolunması nedeniyle konuşması 

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

leri; ben konuşmamda polemik yapmadım, ona girmedim. Cümlemi "eğer" diye, kelimenin 
altını çizerek söyledim; "hayır, böyle değil" derdi, biterdi; ama, Sayın Yılmaz ikinci bir konuş
ma yaptı. 

Sayın Yılmaz, benim "taraf olamayız" dediğim konuyu genelleştirerek söyledi. Ben, taraf 
olacağımız konuların altını çizdim, taraf olamayacağımız konuların altını da çizdim. Tarafsız 
olamayacağımız konu şudur : Azerbaycan'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğüdür; tarafsız ola
mayacağımız konu, Azerbaycan'ın meşru seçimle gelmiş yönetimidir, o konuda tarafsız ola
mayız; onu sonuna kadar korumak, sonuna kadar yanında olmak durumundayız. Konuşmamda 
özellikle belirttim ve "bu sıcak barış döneminde ülkelerin iç çekişmelerine, ülkelerin etnik ça
tışmalarına taraf olamayız" dedim. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Ne demek iç çekişme? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Yılmaz, bunu, kalktı, başka 
türlü anlattı. Sayın Yılmaz, bir ülkede -Türkiye de ihtilaller yaşadı, Türkiye'de de oldu- ve o 
Ülkenin iç işlerindeki bir mücadelede, ilkelerden yana olunur, o ilkelerin sahibi olan insanlar
dan yana olunur; ama onun ötesine giderek, o ülkenin içine gidip, bu çatışmalara taraf olunur 
mu?.. Benim söylemek istediğim budur. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ayıp ayıp, böyle mi dedi?! 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yani, Türkiye, şu sırada, Azerbay

can'ın içinde, Bakü'ye yürümüş olan askerlerin karşısında, gidip, orada bir taraf tutamaz, fizi
kî anlamda taraf tutamaz; ama, onun dışında, Elçibey için taraftır, Azerbaycan'ın bağımsızlığı 
için taraftır, uluslararası kurallar için taraftır, Azerbaycan'ın birliği ve bütünlüğü için 
taraftır. 
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Değerli arkadaşlarım, "Azerbaycan'ın bu güç döneminde ne yapıldı?*' deniyor sürekli ola
rak. -Sayın Yılmaz, değer verdiğim bir kişi, yakından tanıdığım bir kişi, Dışişleri Bakanlığı yaptı, 
Başbakanlık yaptı- Her şey yapılmıştır, yapılması gereken her şey yapılmıştır. O konuda gere
kirse, ben, Sayın Yılmaz'ı ziyaret ederim -izin verirlerse- ve kendisine, yapılmış olanları tek tek 
anlatırım. Bunun ötesinde, ne yapılması gerekiyorsa söylesinler, p zaman da yaparım. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Yüce Mecliste, ne zaman, muhalefet mil

letvekilleri, bir muhalefetmilletvekili veya bir siyasî parti grup temsilcisi tarafından şu kürsü
de, dış politikayla ilgili bir eleştiri veya bir konuşma yapılsa akabinde, Meclis kürsüsüne çıkan 
hükümet temsilcisi, hemen, dış politikanın, iç politikaya alet edilmemesi lazım geldiği husu
sunda Yüce Meclise öneride bulunuyor. (DYP sıralarından "yanlış mı?" sesi) Lütfen efendim, 
şimdi yeni bir hükümet kuruluyor, bu yeni hükümet progamma dış politika konusunda bir 
tavsiye maddesi koysunlar da, biz de ona göre konuşalım! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kumaş da, Sayın Genel Başkanının yanından ta buralara kadar geldi
ğine göre, buyurun efendim! 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, Dışişleri Bakahımız, Azerbaycan ile ilgili 
yapmış olduklarını, Sayın Mesut Yılmaz Beyefendiye anlatacağını söyledi. Ondan önce, Mecli
se anlatsa daha iyi olur herhalde. (ANAP, RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kumaş'ın bu açıklamasıyla, izin verirseniz, çok yoğun bir 
gündemi değerlendirmek durumunda olduğumuz bugünkü çalışmaların bu aşamasını çerçeve
leyelim. 

Değerli arkadaşlarım, iyi hatip, söylemesi gerektiğini iyi bilendir; ama, daha iyi hatip, söy
lememesi gerektiğini iyi bilendir. O bakımdan, şimdi, çağdaş, zarif bir hanımefendinin lider 
ve Başbakan seçildiği, bununla övünülüp sevinildiği bir günde, daha dumanı tüterken, erkekli
ğini anlatmaya kalkma falan gibi, bütün bu gereksiz tartışmalara ve zaman kaybına yol açma
mak lazım bence. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bugün çok ağır bir gündemimiz var. Lütfen, bu çalışmaları, bu gibi, tansiyonu yükselten, 
zaman israfına yol açan, söylenmemesi gereken -espritüel de olsa- beyanlardan koruyalım. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) * 

Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz., 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/985) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansı'na katılmak üzere, 13 Haziran 1993 
tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar; 
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Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekalet etmesinin, Başbakan Vekilinin tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışiş
leri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/986) 

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

Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansına katılmak üzere, 18 Haziran 1993 
tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Baş
bakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, (6/729) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/167) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır, okutur 
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 189 sırasında yer alan (6/729) esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Timur Demir 
îzmir 

4. -—Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen 'in, (6/796) numaralı sözlü sorusuna geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 221 inci sırasında yeralan (6/796) Esas Numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

- Zeki Ergezen 
; BiÜis .- ' ; \N 

5. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/798) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 223 üncü sırasında yeralan (6/798) Esas Numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Halit Dumankaya 
/ tstanbul 

— 2S — 



T.B.M.M. B : 115 22 .6 .1993 0 : 1 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/802) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 229 uncu sırasında yeralan (6/802) Esas Numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Halit Dumankaya 
tstanbul 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (6/680) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 312 nci sırasında yeralan (6/680) Esas Numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Halit Dumankaya 
tstanbul 

8. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, (6/823) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 302 nci sırasında yer alan (6/823) Esas Numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. I 

Muzaffer Demir 
'.':' M uS " 

9. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, (6/799) numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 225 inci sırasında yer alan (6/799) Esas Numaralı 

sözlü soru- önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan soru önergeleri geri verilmiştir. 

10. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker 'in, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Teklifini (2/630) geri aldığına ilişkin önergesi (4/174) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alındığına dair önerge vardır okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki (2/630) Esas Numaralı 
Kanun Teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 17.6.1993 
• Tevfik Diker 

Manisa 
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BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki terör olay

larının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

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

Ülkemiz son günlerde terör batağına doğru, halkımız ise her geçen gün korku ve umut
suzluğa sürüklenmektedir. Bu korku ve umutsuzluğun neticesi devlete güven sarsılmakta, bun
dan da terörden medet umanlar ve demokrasi düşmanı güçler kârlı çıkmaktadır. Son Bingöl 
katliamı da göstermiştir ki, terörün üzerine kararlı bir şekilde gidilmediği ve yetkililerin büyük 
kusur ve ihmallerinin olduğu anlaşılmıştır. Malatya'dan sevk edilen erlerin geçeceği güzergâh 
bilindiği halde gerekli tedbir alınmadığı gibi, âdeta kurbanlık koyun misali, kendileri, savun
madan da yoksun bırakılmışlardır. Bununla da kalınmayarak, Bingöl'e 8 kilometre mesafede 
olay olduğu halde müdahalede geç kalınmıştır. 8 kilometreyi insan yürüyerek bir saatte, koşa
rak dayarım saat de alır, vasıta ile ise, en fazla 10-15 dakikada olay yerine ulaşılması gerekirdi. 
Bu zaman zarfında da yanlarında 60 esirle teröristler nereye kaçabilirler? Olay yerinden ancak 
5-6 kilometre uzaklaşabilirler. Anında karadan ve-havadan müdahale yapılsaydı, şehit erlerin 
bir çoğunun kurtarılması mümkündü. Kaldı ki, son olaylar da göstermiştir ki, eğer olaya mü
dahale yapılsaydı bu kadar zayi olmazdı. 

İhmal bununla da bitmiyor. Olayın meydana geleceği bir hafta önceden ihbar edildiği hal
de, gerekli tedbir alınmamıştır. Milliyet Gazetesinin yaptığı yayın da göstermiştir ki, hem olay
lar karşısında ihbara rağmen tedbir alınmamış, hem de tedbir almayanların kusurları olmadı
ğına dair rapor düzenlenmiştir. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı yeniden soruşturma aç
tırmıştır. Bu olaylar da göstermiştir ki, olaylar üzerinde tarafsız bir soruşturma yapılmamak
tadır, özellikle güneydoğuda terörün gerçek sebeplerinin araştırılması, bölge halkının, ekono
mik ve sosyal durumlarının belirlenmesi için gerekli araştırmanın yapılması şarttır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yapacağı bu araştırma sonucuna göre güneydoğu ve terör olaylarına objektif 
bir bakış açısıyla millî bir politika geliştirilmesi, çözümün başlangıcı olacaktır. 

Türkiye'nin bölgede istikrar unsuru olduğunun, her vesile ile dile getirilmesine rağmen, 
son terör olayları ve sınırlarımız ötesindeki dünya olayları, Türkiye adasının, istikrar adası olarak 
Dünya ülkeleri nezdinde itibarının zedeleneceği bir noktaya gelmiştir. 

Soruşturma ve araştırmanın tarafsız yapılması için olaya Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
el koyması elzem hale gelmiştir. 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muhsin Yazıcıoğlu Esat Bütün 

Sivas • Kahramanmaraş 
Saffet Topaktaş Mustafa Kılıçaslan 
Kahramanmaraş Sakarya-
ökkeş Şendiller Recep Kırış 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
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. Ahmet özdemir Lütfi Doğan 
Tokat Gümüşhane 

Recep Ercüment Konukman Kâzım Ataoğlu 
İstanbul Bingöl 

Gaffar Yakın 
Afyon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
11. — (10/77, 78, 82, 84) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Ko

misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin önergesi (37987) 
BAŞKAN — Çernobil faciasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonunun, Komisyonun 

çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 19.1.1993 tarihli 56 ncı Birleşiminde, 110 
numaralı kararı ile; Çernobil faciasının Türkiye'deki etkilerini araştırmak, facia ile ilgili ger
çekleri ve sorumlularını ortaya çıkarmak, zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlem
leri belirlemek amacıyla kurulan Komisyonumuz; 

Çalışmalarını muntazam olarak sürdürmesine rağmen araştırmayı 3 aylık çalışma süresi 
içinde tamamlayamamış; Genel Kurulun 18.5.1993 tarihli 104 üncü Birleşiminde alınan 238 nolu 
karar gereğince 1 aylık yeni bir çalışma süresi almış, ancak alınan bu yeni çalışma süresi içinde 
de Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuz 16.6.1993 tarihli 11 inci Birleşiminde 2 aylık yeni bir çalışma süresi alın
ması için Meclis Genel Kurulundan talepte bulunmaya karar vermiştir. 

Karar gereğince : 23.6.1993 tarihinden geçerli olmak üzere Komisyonumuza 2 aylık yeni 
bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. v • ,, 
, Refaiddin Şahin 
Komisyon Başkanı 

Ordu, 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Çernobil Komisyonunda ben de 

görevliyim. Konu, enine boyuna Araştırma Komisyonunda tartışılmış, tüm kurum ve kuruluş
ların ifadeleri alınmış, bilgilerine başvurulmuş ve sonradan da Yüce Meclise sırf rapor yazmak 
gerekçesiyle 1 ay süre uzatılması için müracaat edilmişti; Meclis de rapor yazılmak kaydıyla 
1 aylık zaman vermişti ve bu zaman zarfında raporun yazılması gerekirdi. 

Ben, üye olarak, yeniden süre uzatılması talebini art niyet olarak buluyorum ve şimdiye 
kadar yazılmamasını hayretle karşılıyorum. 

BAŞKAN — Reddi yönünde oy kullanmak hakkınızdır. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkere doğrultusunda, Çernobil faciasıyla ilgili 

Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin uzatılması'hususunu oylarınıza sunuyorum : Süre 
uzatılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun çalışma süresi uzatılmıştır. 
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12. — Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansına Dışişleri Bakam Hikmet Çc-
tin'in başkanlığında Hükümeti temsilen katılacak heyete iki milletvekilinin daha dahil edilme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/988) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre ve
rilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 27.5.1993 tarihli ve B. 02.0.KKG/114-251/04974 sayılı yazımız. 
14-25 Haziran 1993 tarihleri arasında Viyana'da yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya İn

san Hakları Konferansına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in başkanlığında Hükümetimizi tem
silen katılacak heyete, Antalya Milletvekili Faik Altun ile İstanbul Milletvekili Hasan Mezar-
cı'nın da dahil edilmeleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Erdal İnönü 
Başbakan V. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Coşkun Kırca, Başkanlığa gönderdiğiniz bir önergeyle madde üzerinde oyunuzun 
rengini belirtmek amacıyla söz istemiş bulunuyorsunuz. 

Malumu âliniz, madde üzerinde üyenin oyunun rengini belirtmek üzere söz alma hakkı, 
Başkanlığın söz verme imkânı bulunmamaktadır. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte oylama yapılırken, talebiniz, tabiatıyla dikkate alınacaktır 
ve yine, malumu âliniz, tümü üzerindeki müzakereler, ikinci müzakerelerin hitamında, söyle
diğim aşamaya ulaşmış olacaktır. 

Bilginizi rica ediyorum. 

VI. — ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. —Anayasanın 133 üncü maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (S. Sayısı: 

306 ve 306'ya 1 inci Ek) görüşme gününe ve çalışma süresine ilişkin DYP ve SHP Grubu Baş-
kanvekilleri müşterek önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
larının, İçtüzüğümüzün 19 uncu maddesi uyarınca vermiş oldukları bir önerge vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 21.6.1993 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. ' 

Güneş Müftüoğlu Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili ' SHP Grup Başkanvekili 

öneri : • > - ' . . 
306 ve 306'ya 1 inci ek sıra sayılı, Anayasanın 133. üncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifinin görüşmelerinin, Genel Kurulun 22.6.1993 Salı günkü birleşiminde yapılması; 
görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması ve bu birleşimde başka bir 
konunun görüşülmemesi önerilmiştir. , -
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti grup
larının okunmuş bulunan önerisi üzerinde, isteyen olursa, iki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. 

Şu ana kadar lehte sadece Sayın Oltan Sungurlu söz istemiştir; kendilerini kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Sungurlu. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)— Sayın Başkan, ben de aleyhinde söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Uluç Gürkan aleyhte... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)— Aleyhinde... 
BAŞKAN — Sayın Kazan aleyhte... , 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ben de lehinde söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Ergüder lehte... 
Buyurun Sayın Sungurlu. \ 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi meselesinin hikâyesini anlatmak icap ederse, 
zannediyorum bugünkü bütün zamanımız buna yetmez; ancak şunu ifade etmek istiyorum : 

18 inci Dönemde, Anavatan Partisinin fikir olarak gündeme getirdiği ve Anayasa değişik
liği metni olarak sunduğu; ancak diğer siyasî partilerden destek görmediği bu düşünce, bütün 
siyasî partilerin seçim beyannemelerinde yer almıştır, 

Daha sonra, partimiz, bu noktadaki bütün çalışmalara iştirak etmiş, Sayın'Genel Başka
nımız, partiler arası görüşmelerde, liderler arası görüşmelerde, bütün Anayasa değişiklikleri
nin ötesinde, yalnız ve yalnız bu maddeye mahsus olmak üzere müstakilen Anayasa değişikli
ğine "evet" denebileceğini, bu hususta bir zaruret olduğunu ifade etmiş, Meclis Başkanlığına 
müracaatla liderlerin bir araya gelmesini temin etmiştir. 

Anavatan Partisi olarak, uzun bir zamandan beri Meclis Başkanının Başkanlığında de
vam eden bütün müzakerelere ve çalışmalara iştirak edilmiş, gerek Anayasa değişikliğinin ge
rekse Anayasa değişikliğinden sonra gündeme gelecek olan kanunun hazırlanmasında, Anava
tan olarak hem çalışmalara iştirak ecfilmiş hem de mutabakat sağlanması için büyük gayret 

^sarf edilmiştir. 
Bu gayreti sarf edildiğinin başka bir delile ihtiyacı olmadan şu şekilde de ispatı mümkün 

: Anavatan Partisi, bu çalışmalar için beni görevlendirmiştir. Ben ise, özel televizyonlara şim
dilik çıkmama kararı aldığım için, kendi üzerime koyduğum bu cezayı kaldırabilmek için, Ana
vatan Partisi adına, diğer partilerin bu husustaki mutabakatını sağlamak için, belki zaman za
man Partimin aleyhine de olsa, yapılan gelişmelere katkıda bulunduk ve behemehal bu kanu
nun çıkması için gayret sarf ettik. Bu hususu bütün arkadaşlar biliyorlar. Hatta, bu Anayasa 
değişikliği bugün gerçekleşmese, Yüce Meclisten, şahsıma ait, kendi koyduğum cezayı kaldır
mak için, bir karar istihsalini bile istirham etmeyi düşünmekteyim. 

Meselenin bizim açımızdan hangi ölçülerde ciddiyet arz ettiğini ve nasıl gayret ettiğimizi 
söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkan, son liderler toplantısında da ısrarla bu meselenin 
üzerine' gitmiş ve Partimiz, bugüne kadar bütün çalışmalara iştirak etmiştir. 

Şimdi, radyoların kapatılmasından sonra, iktidar, kendi üzerine gelen havayı, baskıyı azalt
mak için bu işe ağırlık vermiştir. Ancîak, Yüce Meclisin çalışmalarında aynı ağırlığı görmedik. 
Bugün Hükümeti kurmakla görevlendirilen Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanının,, bun
dan önce bu mesele Meclise 4 defa geldiğinde, bu çalışmalara iştirak ettiğini, Mecliste bulun
duğunu, biz hatırlamıyoruz. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Ne gerek var şimdi buna... Gereksiz bir.şey bu... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, Anavatan Partisi olarak, bugüne 

kadar, bu işte, bu kadar ağırlık göstermiş olmamıza rağmen, Sayın Genel Başkanın "Hodri 
Meclise" demesi, bu meselede muhalefeti suçlamasının haksızlığını ifade etmek için buradayım. 

Biz bugüne kadar Meclise geldik, bugün de Meclisteyiz. Bugün, Anavatan Partisi Gru
bunda Sayın Genel Başkanın beyanı açık, Cumhurbaşkanı seçtirmek için 244 tane oyu temin 
eden iktidar, bugün yine o oyları temin ettiğinde, Üste kalan oyun teminini ve 300 oya tamam
lamayı Anavatan Partisinden istesinler, ama, Anavatan Partisinin oyları 292 iken 8 tane oy ile 
Anayasayı değiştirmeye yardım etmeyen bugünkü iktidar gruplarının, Anavatanın, mevcuduy-
le, tek başına Anayasayı değiştirme şansı yokken; bütün diğer siyasî çalışmalarında Anavata
nın fikirlerini alıp sattıkları gibi, bizim oylarımızla bir Anayasa değişikliğine de güvenmesin-

/ ler. Bizim oy sayımız belli. Bu oy sayımız nispetinde, dün olduğu gibi bugün de bu çalışmalara 
iştirak edeceğiz. İnşallah iktidar partileri de bu Anayasa değişikliğine "evet" der ve asgarî -
ben kendi açımdan söylüyorum- üzerimdeki cezanın kaldırılmasına yardım eder. 

Biz, bugün ve bundan sonra bu önergeye "evet" diyor, bu mevzuda, iktidarın da yardı
mıyla, 1989'lardan beri gündemde olan bu maddedeki Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini 
arzu ettiğimizi ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
önerinin lehinde, tstanbul Milletvekili Sayin Orhan Ergüder. 
Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; geçtiğimiz hafta, 

radyo ve televizyon konusunda, mecburen savunma yaptık. Sayın eski Bakanımın söylediği gi
bi, muhalefet gelmiyor da onun için bu kanun çıkmıyor... 

Şu dakikada, bütün radyo ve televizyon muhabirleri bizi locadan seyrediyorlar... Ve ben 
buradan dedim ki; "Lütfen şu işi bitirin." 

Aslında, radyo ve televizyon konusunda kusur -iktidar kusura bakmasın- iktidardadır 
1992*de başlayan yüzlerce bağımsız radyoya Hükümet hiç aldırmıyordu. Vakta ki, Telsiz Genel 
Müdürünün bir ikazı üzerine, "kanunsuzdur" deyince, genelgelerle bu iş durdurulmuştur -radyo 
ve televizyonlarda gördünüz- 2,5 trilyonluk bir yatırım, istihdam edilen 25 bin kişi... Hükümet 
diyor ki, "bunu kanun haline getirelim." Hatta, o tarihteki Başbakan, (şimdiki Sayın Reisi
cumhur) "legalize edilecektir" diyor; bantta sözü var... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Vakit kaybediyoruz; bir an evvel konuya geçseniz Orhan Bey. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Günler geçiyor, bir türlü bitmiyor; bir de ba

kıyoruz ki, kusur muhalefette... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Vakit geçiyor... 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Biz, 95 kişi, Anayasanın bu konuşmalarında 

4 celsedir bulunuyoruz; fakat dışarıya mütemadiyen yanlış haberler veriliyor... 
Şimdi savunma yapıyorum : Güzelliği şurada ki, müstakbel Başbakan da burada; Hanı

mefendi propagandasını yaparken sordular, "ilk icraatınız ne olacaktır" diye; gayet güzel, "rad
yomu istiyorum" dedi; ne kadar güzel şey; ama, mensubu bulunduğu partinin milletvekilleri 
kuliste sigara içiyor, girmiyorlar içeriye. (DYP sıralarından gürültüler) Biz hazırız! 

Binaenaleyh, burada ifşa ediyorum bütün Türkiye'ye, Anavatan Partisi, radyo ve televiz
yonların açılması için yasal bütün çalışmalara hazırdır ve oyu da müspettir; lütfen kulisleri 
bırakın, gelin burada görevinizi yapın! (DYP sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
önerinin aleyhinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın UIuç Gürkan. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, bu

gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim günü. Ancak, özel radyo ve televizyonların açıl
masıyla ilgili Anayasa değişikliği önerisinin bugün görüşülmesi isteniyor, denetimin yerine gö
rüşülmesi isteniyor. 

Şimdi, buna belki itiraz edilmeyebilir; ancak, bugün görüşülmesi, bir zorunluluktan, bu
günün Anayasa değişikliği konusunda özel, hassas bir gün olmasından değil; isteğin altında, 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve iktidar partilerinin, ne yazık ki, kendi gruplarına güven
sizlik yatıyor. 

Bu hafta olağanüstü hal ve Çekiç Güç'ü görüşeceğiz. Perşembe günü görüşmemiz isten
miş. Çarşamba günü bunu görüşebiliriz; ama, çarşamba günü görüşmeye ne yazık ki, cesaret 
edilemiyor. Deniliyor ki, salı günü siyasî partilerin grupları var, milletvekillerimizi toplayaca
ğız -o gün artık hasıl güdüleceği düşünülüyorsa- âdeta, ancak o gün biz Meclise getirebiliriz, 
çarşamba günü maalesef gerekli olan 300 çoğunluğu sağlayamayız anlayışıyla, bugün isteniyor. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Biz her gün buradayız... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Maalesef, değil. Çünkü, Sayın Sungurlu da burada 
ifade etti; bu, Anayasa değişikliği konusunda ilk girişimimiz değil, tam 4 üncü girişimimiz, 
bugün 4 üncü... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Kaçıyorsunuz! 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)—, Biz kaçmadık. 
Bugün Meclisi "hodri meydan" diye çağıranlar dahil, hiçbirinin, o dört girişimde, inanç

la, yürekle bu Anayasa değişikliğini gerçekleştirmek üzere bu Mecliste bulunmadı -eğer yokla
ma yapıldıysa, bütün yoklamalar ve bizim gözlerimiz tanık- ama, dört girişimde de, muhale
fet, İktidarın sayısına gerekli eklemeyi yapabilecek sayıda milletvekiliyle hazırdı. Muhalefet 
hazırdı, ama ne yazık ki, hiçbir girişimde, iktidar grupları... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yoktu(!) 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — 150 kişiyi, 250 kişiyi temsil etmiyorsunuz Hüseyin Bal-

yalı, sadece kendinizi temsil ediyorsunuz... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ben hep buradayım... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Hiçbir toplantıda 150 sayısını aşmadı. 
O girişimleri, acıyla belki ama, iktidar partileri grup başkanvekilleri, görüşmeme yoluna 

gittiler, görüşleri geri çekmek yoluna gittiler. 
Gelin, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi boş, bugün denetimi yapalım, ya

rın bu Anayasa değişikliğini görüşelim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Evet mi, hayır mı, onu söyle; vakit geçiyor... •!••/. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bugün yapıyorsanız biz yine varız, bugüne de itirazı

mız yok; ama, bugünü lütfen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisine saygısızlık anlayışıy
la bir karara dönüştürmeyelim, Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, siyasî partilerin grup
larının olduğu günden başka günlerde de toplanabileceğini kanıtlayın. Aynı sayıyı, iktidar par
tilerinden, yarın da bekliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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MUSTAFA PARLAK (Rize) — Hükümet kurulduktan sonra da toplasınlar... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gür kan. 
öneri üzerinde son konuşmayı yapmak için, aleyhte, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sa

yın Şevket Kazan'a söz yeriyorum. 
Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı yasama çalış
malarına başlarken, 22 Ocak 1993 günü, Genel Kurulda bir, karar almıştık. Almış olduğumuz 
bu karar -ki, bu karar, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin iç sayfasında açık 
seçik olarak belirlenmiştir- şudur : "Genel Kurulun toplantı günlerinden salı gününün dene
tim konularına, çarşamba ve perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleriyle komisyonlar
dan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması; salı ve çarşamba günlerinde birleşimin başın
da bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyuyla yapılacak seçimlerin 
her güri yapılması önerilmiştir." 

Bu öneri de, biraz önce arz ettiğim gibi, 22 Ocak 1993 günü, Genel Kurul kararıyla kabul 
edilmiştir. Yüce Meclisin çalışma tarzı, çalışma usulü budur ve yılın başında almış olduğu prensip 
kararı budur. , 

Bu prensip kararı değiştirilemez mi?.. Elbette değiştirilebilir; fevkalade bir hal, fevkalade 
bîr durum olduğu takdirde değiştirilebilir. Biraz sonra müzakeresi istenilen değişiklik Anaya
sanın 133 üncü maddesinin tadili keyfiyetidir. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi suretiyle radyo ve televizyon yayınlannda 
tekelin kaldırılması, Parlamentoda bulunan bütün siyasî parti gruplarının, hem millete taah
hüdüdür hem de ittifak halinde oldukları bir konudur. 

TURHAN TAYAN (Bursa)— O halde... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Peki, itiraz nereye yapılıyor?.. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 133 üncü maddesinin tadili yapılırken ilk önce getiri

len ve Genel Kurula kadar inen bir taslak var. Daha sonra bu taslak Komisyona geri verilerek, 
değişik tarzda getirilen bir taslak var. İşte, Genel Kurul tarafından*Komisyona tekrar verilme
sinden sonra Yüce Meclise yeniden getirilen bu taslakta, elbette bize göre düzeltilmesi lazım 
gelen birçok önemli husus var. 

Değiştirilmek istenilen bu Anayasa maddesiyle ilgili tam 17 tane değişiklik önergesi var. 
Bu 17 değişiklik önergesi, sağlıklı bir müzakereyle komisyonda görüşülsün, bir ortak noktaya 
gelinsin, bir anlaşma yapılsın, sayılan azaltılsın ve mümkün olduğu kadar az sayıda önergeyle 
daha sağlıklı bir madde haline getirilsin dedik. 

önergelerin birleştirilmesi konusunda Sayın Meclis Başkanımızın büyük bir gayreti oldu. 
Sayın Meclis Başkanı, grup temsilcilerini davet ettiler ve grup temsilcileri bir toplantıda, bu 
önergelerin sayılarının azaltılması ve bütün gruplar tarafından desteklenebilir bir hale getiril
mesi için gayret gösterdiler. 

Birinci fıkrada, yani radyo ve televizyon yaytnlanndaki tekelin kaldırılması hususunda hiçbir 
önerge yok, yani bu fıkra rahatlıkla geçecek; bunda kimsenin şüphesi yok. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Siz tümü üzerinde müzakere yapıyorsunuz!.. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İkinci fıkrayla ilgili birtakım anlaşmazlıklar vardı. O an
laşmazlıklar da, Sayın Meclis Başkanımızın delaletiyle halledildi, çözümlendi. Yani, yayınlar
da takip edilecek prensipler ve esaslar tespit edildi; ona da itiraz yok. 

Şimdi, o ortak kararımız burada önerge halinde takdim edilirse, ona da itiraz yok; ama, 
itiraz neye?.. İtiraz, yüksek kurulun oluşumuna. İşte bu noktada, Refah Partisi olarak, biz, 
öteden beri, yüksek kurulun oluşum tarzına karşı çıkıyoruz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Yeri geldiği zaman görüşürüz... 
ZİYA HALİS (Sivas) — Bugün görüşülüp görüşülemeyeceği konusundaki görüşünü söyle. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Arz ediyorum. 
Pazartesi günü, bu konuyu görüşmek üzere, siyasî parti temsilcileri bir araya geldiler. Ya

ni, dün sabah saat U.OO'de bir araya geldiler. Bu kurula katılan arkadaşlarımıza soruyorum : 
Ne karar aldılar? Almış oldukları karar, çarşamba günü sabahı saat 10.00'da toplanmak ve 
bu konuyu yeniden görüşerek bir mutabakat sağlamaktı. O toplantıya katılan arkadaşların hepsi 
burada; yarın sabah saat 10.00'da toplanılacak ve ortak bir noktaya gelinmek için azamî gay
ret gösterilecekti. Fakat, daha sonra ne oldu?.. Bu karara varıldığı halde -buna SHP de, DYP 
de katıldı- bilahara, daha sonra verilen bir talimat üzere harekete geçilerek, işte şu gördüğünüz 
önerge hazırlandı. 

Değerli arkadaşlarım, bir kanun değişikliği yapmıyoruz, bir Anayasa değişikliği yapıyo
ruz. Bu Anayasa değişikliğini yaparken, sağlıklı olduğuna inandığımız ne kadar fikir varsa, 
bunları ortaya koymamız ve mümkün olduğu kadar uzlaşma gayreti içinde olmamız lazım. Eğer, 
bilhassa kurulun oluşumu konusunda bir uzlaşma sağlamadığı takdirde, inançlarına ters düş
tüğü için, hukuk mantığına uymadığı için bir siyasî parti buna karşı çıkıyorsa, kimsenin, "efen
dim, bu parti, radyo ve televizyonların serbest bırakılmasına karşı çıkıyor" tarzında demagoji 
yapmasına fırsat vermeyiz! Kimsenin aklından böyle bir şey geçirmesi mümkün değil! (RP sı
ralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Esasa geçelim... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bizim önergelerimiz var. 
Yanlış yapıyorsunuz. Bakınız, neden yanlış yapıyorsunuz. Biraz sonra önümüze gelecek 

olan Anayasa değişikliğiyle ilgili maddenin kinci fıkrasında "tarafsızlık" diyorsunuz. Diyor 
musunuz, demiyor musunuz? Diyorsunuz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Zamanı geldiğinde göreceğiz... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Anayasada tarafsızlık prensibini getiriyorsunuz; ama, 

üçüncü fıkrada, kurulu oluştururken, iktidar kanadından 5 üye, muhalefet kanadından 4 üye 
diyorsunuz... Sizin tarafsızlık anlayışınız bu mu?! (RP sıralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Şu anda konu bu değil: 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Onun içindir ki, önce kabul ettiğimiz prensiplere sadık 

kalalım; bir fıkrada ortaya koyduğumuz esasları ikinci fıkrada kendimiz inkâr eder, reddeder 
veya çelişkiye düşer duruma gelmeyelim. 

Onun içindir ki, lütfen, geliniz, aceleye getirmeyiniz. Üçüncü fıkra üzerindeki önergeyi 
yeniden görüşelim, müzakere edelim. Kabul etmediğiniz takdirde, bizim önergemiz var, biz onu 
savunuruz; ama, "sizin oyunuz yetmez" derseniz, o zaman üçüncü fıkra üzerindeki sorumlu
luk size aittir. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupla

rınca verilmiş bulunan önerge üzerindeki lehte aleyhte konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne 

geçiyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 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 Karakuş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 
306'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Alınmış bulunan karar gereğince, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 10 uncu sırasındaki, Doğru Yol Partisi Grup Baş
kanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 arkadaşı
nın, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde teklifin 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Şimdi, madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; bu önergeleri veriliş sırasına göre okuta

cağım, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş bulunan çok sayıda önerge bulunduğu için, 

Kâtip Üye arkadaşımızın, görevini, huzurunuzda oturarak yapması hususunu izninize ve oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Efendim, bir hususa açıklık getirmek istiyorum : Tabiatıyla 

bütün önergeler okunacak. Bu arada bizim, fıkraların ayrı ayrı oylanması konusunda bir öner
gemiz var; oylama sırasında bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Fıkraların ayrı ayrı oylanması 
hususunda İçtüzüğe müsteniden verdiğimiz bu önergemizin dikkate alınmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Biliyorum Sayın Kazan, İçtüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası. O öner
genizi, izninizle, diğer önergelerin tamamı görüşüldükten ve işleme konulduktan sonra işleme 
koyacağım. 

(1) 306 ve 306'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmay azılar 14.4.1993 tarihli 91 inci Birleşim Tutanağı
na eklidir. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonunun 306'ya 1 ek sayılı raporu, bu önergeyi verdiğim saatte (13 Nisan 

1993, Saat: 11.00) gündemde yer almamış, görüşüleceği gün belli olmamış ve en son 82 numa
ralı Gelen Kâğıtlar listesinde de yer almamış durumda olduğundan, işbu önergemin, İçtüzü
ğün 88 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işleme konulmasını, sözkonusu raporun 11 inci 
sayfasında yer alan komisyon teklifinin, 133 üncü madde değişikliğinin ikinci paragrafının çı
karılarak, yerine, halihazırda geçerli olan Anayasamızın 133 üncü maddesinin ikinci paragra
fından esinlenerek yazılan aşağıdaki paragrafın konulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Değiştirilmesi istenen paragraf; (ikinci paragrafın yerine) 
Kanun, radyo ve televizyonların, Türk Devletinin varlığını ve bağımsızlığını, ülkenin ve 

milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, kamu hizmeti anlayışını, 
anlatım özgürlüğünü, manevî değerleri ve Anayasada ve başlangıcında belirtilen Cumhuriye
tin temel nitelik ye ilkelerini koruyacak tarzda yayın yapmasını düzenler. Gerekli eşgüdüm ve 
gözetim kurumlarını kurar. 

Gerekçe : 
İster devlet eliyle isterse özel kişilerce kurulsun, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve onun 

Anayasası ve yasaları altında faaliyet gösterecek TV ve radyoların, devletin varlığını, ebed-müddet 
bakasını, bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu ko
ruyacak tarzda yayın yapmak zorunluluğunda, anayasal düzenlemeyle azade kılınmasını, ne 
milletvekilleri ne siyasî partiler ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce milletimize açıklaya-
maz, anlatamaz, inandıramaz. 

Anayasada zaten mevcut olan bu ve benzeri yüksek değerleri iptal anlamına gelecek tarz
da çıkarma iradesi sergilenmesi, birçok kanunda yer alan, devletin ve milletin sözkonusu yük
sek değerlerini, koruyucu nitelikteki hükümleri anayasal dayanaktan mahrum bırakır. 

Komisyonun önerisi aynen kanunlaşırsa, TV ve radyo yayınlarında ve bilhassa korsan TV 
ve radyo yayınlarında yaşanmakta olan karmaşa, başıbozukluk ve sınır tanımazlık başka alan
lara kayacak ve yayılacaktır. Ayrıca, devleti, milleti ve ülkeyi parçalamak, bağımsızlığı kısmen 
veya tamamen ortadan'kaldırmak, toplumun huzurunu bozmak isteyen herkese açık ve seçik 
fırsat hazırlamış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonunun 306/1 ek sayılı Raporu, bu önergeyi verdiğim saatte (13 Nisan 

1993, saat 11.00), gündemde yer almamış, görüşüleceği gün belli olmamış ve en son 82 numa
ralı "Gelen Kâğıtlar" listesinde de yer almamış durumda olduğundan, işbu önergemin, İçtü
züğün 88 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işleme konulmasını; sözkonusu raporun 11 inci 
sayfasında yer alan Komisyon teklifinin 133 üncü madde değişikliğinin ikinci paragrafının bi
rinci cümlesinin metinden çıkarılarak yerine, halihazırda geçerli olan Anayasamızın 133 üncü 
maddesinin ikinci paragrafının birinci cümlesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

' M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 
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Çıkarılması istenen cümle : 
' 'Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

iletişimde ve yayında çoğulculuk esasına ve devletin Anayasada belirtilen temel ilke ve nitelik
lerine, genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilerek yapılmasını düzenler." 

Teklife konulması istenen cümle : 
"Kanun, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü

ğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuri
yetin temel niteliklerini koruyacak tarzda yayın yapılmasını düzenler." 

Gerekçe : 
tster devlet eliyle, isterse özel kişilerce kurulsun, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve 

onun Anayasası ve yasaları altında faaliyet gösterecek TV ve radyoların, devletin varlığını, ebed-
müddet bekasını, bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzu
runu koruyacak tarzda yayın yapmak zorunluluğunda anayasal düzenlemeyle azade kılınması
nı, ne milletvekilleri, ne siyasî partiler ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce milletimize 
açıklayamaz, anlatamaz, inandıramaz. -

Anayasada zaten mevcut olan bu ve benzeri yüksek değerleri^iptal anlamına gelecek tarz
da çıkarma iradesi sergilenmesi, birçok kanunda yer alan, devletin ve milletin sözkonusu yük
sek değerlerini koruyucu nitelikteki hükümleri anayasal dayanaktan mahrum bırakır. 

Komisyonun önerisi aynen kanunlaşırsa, TV ve radyo yayınlarında ve bilhassa korsan TV 
ve radyo yayınlarında yaşanmakta olan karmaşa, başıbozukluk ve sınır tanımazlık başka alan
lara kayacak ve yayılacaktır. Ayrıca, devleti, milleti ve ülkeyi parçalamak, bağımsızlığını kıs
men veya tamamen ortadan kaldırmak, toplumun huzurunu bozmak isteyen herkese açık ve 
seçik fırsat hazırlamış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Anayasanın 133 Üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin ikinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
Abdullah Gül Cevat Ayhan Lütfü Esengün 

Kayseri . Sakarya Erzurum 
Ahmet Remzi Hatip Bahaddin Elçi Ahmet Dökülmez 

Konya Bayburt Kahramanmaraş 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

siyasî parti yayınlarında çoğulculuk, adalet ve tarafsızlık esaslarına, devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğüne, genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilerek yapılmasını dü
zenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep, ederiz. 
Lütfü Esengün Ali Oğuz Cevat Ayhan 

Erzurum istanbul Sakarya 
Ahmet Remzi Hatip Abdullah Gül Bahaddin Elçi 

Konya Kayseri Bayburt 
Ahmet Dökülmez 

' Kahramanmaraş 
' — 37 — 



T.B.M.M. B : 115 22 . 6 . 1993 O : 1 

Gözetim ve denetim konularında en yüksek kuruluş Radyo ve Televizyon Yayınları Üst 
Kuruludur. Bu kurulun teşekkül tarzı ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir. Bu kurulda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki siyasî partilerin de birer temsilcileri yer alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Lütfü Esengün Abdullah Gül Ali Oğuz, 
Erzurum Kayseri . İstanbul 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Bahaddin Elçi 
Sakarya Konya Bayburt 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Gözetim ve denetim konularında en yüksek kuruluş Radyo ve Televizyon Yayınları Üst 
Kuruludur. Bu kurulun teşekkül tarzı ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir. Bu kurulda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler de birer temsilci ile yer alırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.' 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Melih Gökçek 
Ankara 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

• ' • -

Ali Oğuz 
istanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Kanunun, bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu 9 üyeden oluşur. Bu üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, siyasî partile
rin en son milletvekili genel seçiminde aldıkları oy oranına göre gösterecekleriiki kat aday ara
sından yarısı olarak seçilir. Kurul, her genel milletvekili seçiminden sonra aynı usul ile yenile
nir. Üyeliklerden birisinin boşalması halinde aynı siyasî parti kontenjanından aynı usulle seçilir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bahaddin Elçi Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün 
Bayburt Kahramanmaraş Erzurum 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Şevket Kazan 
Sakarya Konya Kocaeli 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Radyo ve televizyon yayınlarının tarafsızlığı esastır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin son fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Remzi Hatip Lütfü Esengün Cevat Ayhan 

Konya Erzurum Sakarya 
Bahaddin Elçi Ahmet Dökülmez Abdullah Gül 

Bayburt Kahramanmaraş Kayseri 
Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan Radyo ve Televizyon Kurumu ile haber ajans

larının özerkliği ve bunlar ile özel radyo ve TV'lerde siyasî yayınların tarafsızlığı esastır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesinin tadil teklifine son fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkranın ilavesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Melih Gökçek Şevket Kazan Abdüllatif Şener 
Ankara Kocaeli Sivas 

Lütfi Doğan Ali Oğuz Hasan Dikici 
Gümüşhane istanbul Kahramanmaraş 

Radyo ve televizyon yayınlarındaki kanal ve frekans bantlarından en az ikisi yerel yayınla
ra tahsis edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Görüşülmekte olan 306*ya 1 inci Ek Sıra Sayılı Anayasa Komisyonu raporunda yer alan 

133 üncü maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinin "Üst Kurul en az 7 üyeyle toplanır. Ka
rar yetersayısı 5'tir; ancak, kanal ve frekans bandı tahsisinde karar yetersayısı üye tamsayısının 
üçte ikisidir" şeklinde değiştirilmesini ve ikinci fıkrasının da aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli Ülkü Güney Güneş Müftüoğlu 
ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Turhan Tayan B.Sami Daçe Ercan Karakaş 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

"Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, anlatım özgürlüğü
nü, iletişim ve yayında çoğulculuğu, adaleti ve tarafsızlığı, kamu hizmeti anlayışını, millî ve 
manevî değerleri, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel nitelik ve ilkele
rini koruyacak tarzda yapılmasını düzenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgi

li olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen yasa önerisinin 
üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Ecevit Erdal Kesebir H. Hüsamettin Özkan 
Zonguldak Edirne İstanbul 

tbrahim Kumaş Naci Ekşi 
Tokat istanbul 
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"Yasanın bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu 19 üyeden oluşur. Bunların beşi iktidar partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
temsil oranlarına göre gösterecekleri iki kat aday arasından; dördü muhalefet partilerinin aynı 
usulle gösterecekleri iki kat aday arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca, 
altı yıl süre için seçilir. Bu üyeler iki yılda bir yenilenir, kurulda ayrıca, en büyük işçi sendika
ları konfederasyonunun, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinin, Esnaf ve Sanatkâr Dernekleri Konfederasyonunun, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
nin, ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin en çok üyesi bulunan üç, gazeteciler cemi
yetinin belirleyecekleri birer üye ile radyo ve televizyondan yararlanarak açıkögretime ağırlık 
veren üniversitelerin gösterecekleri adaylar arasından Yükseköğrenim Kurumunca seçilecek iki 
üye de yer alır. Üst Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır." 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgi

li olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen yasa önerisinin 
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Ecevit Erdal Kesebir Hüsamettin Özkan 
Zonguldak Edirne İstanbul 

Muharrem Şemsek Osman Develioğlu 
Çorum , Kayseri 

"Bu kurumun ve ajansların yönetim kurulu üyeleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, 
genel müdürleri de yönetim kurullarınca seçilir ve görevlerinden alınır. Genel müdür yardımcı
larını genel müdür belirler." \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgi

li olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen yasa önerisine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Ecevit Erdal Kesebir H.Hüsamettin Özkan 
Zonguldak Edirne istanbul 

Osman Develioğlu . Muharrem Şemsek 
Kayseri Çorum 

"Radyo ve televizyonların siyasal içerikli yayınlarında ve haber yayınlarında hiçbir siyasal 
partiye ayrıcalık tanınmaz. Partilere veya milletvekili ve yerel yönetim seçimlerindeki adaylara 
paralı propaganda olanağı sağlanamaz." 

Türkiye Büyük,Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. ' . 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi, madde başlığıyla 

beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"F) Radyo ve televizyon kuruluşları : 
MADDE 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak veya işletmek, yasa ile düzenle

necek şartlar çerçevesinde serbesttir. Kanun; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülke-

. — 4 0 — ' 



T.B.M.M. B : 115 22 . 6 . 1993 O f i 

nin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, adabı, temel insan 
hak ve hürriyetlerini, millî birliği, millî kimliği ortadan kaldırıcı, dinî inanış, davranış, yaşayış 
şeklini kötüleyici, aşağılayıcı, Türk aile yapışını, kadının iffetini, insan onurunu zedeleyici, yanlış 
haber yaymaya, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini özendirici, haksız ve sağlıksız 
tüketime teşvik edici yayın yapılmasını önleyici düzenlemeler yapar. Gerekli yönetim ve dene
tim kurumlarını kurar. Siyasî yayınlarda hiçbir partiye ayrıcalık tanınmaz. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

ibrahim Kumaş Ahmet özdemir 
Tokat Tokat 

Seyfi Şahin Osman Develioğlu 
Kayseri Kayseri 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
306/1 ek sıra sayılı Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi teklifinin ekteki şekil

de değiştirilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 
Oktay öztürk 

Erzurum 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Tuncer Şekercioğlu 
Elazığ 

Musa Erarıcı 
Konya 

Koray Aydın 
Trabzon 

Osman Sevimli 
Karaman 

Servet Turgut 
Konya 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

MADDE 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

F) Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
MADDE 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenle

necek şartlar çerçevesinde serbesttir. 
Kânun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

iletişim ve yayında çoğulculuk esasına, seçimlere katılmaya hak kazanmış ve parlamentoda temsil 
edilen siyasî partilerin haber, bildiri ve propagandalarında eşitlik ve adalete, devletin Anayasa
da belirtilen temel ilke ve niteliklerine, genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilerek ya
pılmasını düzenler. Gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. Kanuna, bu konularda en 
yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu i l üyeden oluşur. Bun
ların yedisi iktidar, dördü grubu bulunan muhalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre, ikisi de Türkiye Büyük Millet Meclisin
de üyesi bulunan diğer partilerin gösterecekleri iki kat aday arasından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca altı yıl süre için seçilir. Üst Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir 
yenilenir. Üst Kurul en az yedi Üyeyle toplanır altı üyeyle karar alır, ancak, genel karar yetersa
yısı üye tamsayısının üçte ikisidir. 
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Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişi
lerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır. 

Gerekçe : 
önergemizle, Anayasanın 133 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, siyasî partilerimiz ara

sında yıllardır tartışması yapılan radyo ve televizyon yayınlarının serbestliği ile yayınlarda eşit
lik, adalet ve özellikle siyasî yayınlarda tarafsızlık teminat altına alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 
Üst Kurulun demokratik bir şekilde oluşması, aday gösterme bakımından siyasî partilerimiz 
arasındaki farklılık ve ayrıcalıkların giderilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temayülleri
nin objektif şekilde aday belirlemede ortaya çıkması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 306'ya 1 inci Ek sayılı Anayasa Komisyonu Raporunda yer alan 

133 üncü maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
İsmail Cem İstemihan Talay Algan Hacaloğlu 

İstanbul İçel İstanbul 
İbrahim özdiş Atilla Hun Haydar Oymak 

Adana Kars Amasya 

Kanunun bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, onbeş üyeden oluşur. Bunların beşi iktidar partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre gösterecekleri iki kat aday arasından; dördü, mu
halefet partilerinin aynı usulle gösterecekleri iki kat aday arasından, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Grubu bulunan partilerin en az bir adayının kurulda temsilini gözetecek şekilde ve altı
sı da işçi, işveren ve basın kuruluşlarının ve Türkiye Barolar Birliğinin yasada belirlenen tem
silcileriyle ve oranlarıyla önerecekleri oniki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca altı yıl süre için seçilir. Üst Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst 
Kurul en az onbir üyeyle toplanır, genel karar yetersayısı üye tamsayısının üçte ikisidir. ( 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 306'ya 1 inci Ek sayılı Anayasa Komisyonu Raporunda yer alan 133 

üncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
UIuç Gürkan Coşkun Gökalp Ali Dinçer 

Ankara Kırşehir Ankara 
H. Basri Eler İbrahim özdiş Mustafa Doğan 

Edirne Adana Gaziantep 

Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının anlatım özgürlüğüne, iletişimde çoğulculuğu, Cum
huriyetin Anayasada belirtilen nitelik ve ilkelerine, genel ahlaka saygı gösterilerek yapılmasını 
düzenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. 

Gerekçe : ' 
Radyo.ve televizyon yayınlarının : 
Anlatım özgürlüğü saygısı, radyo ve televizyon yayınlarının yayıncılık politikaları için vaz

geçilmez olan serbest bilgi ve fikir akışı ile yayıncıların bağımsızlığı ilkesini; 
İletişimde çoğulculuğa saygısı, tüm demokratik kuruluşlar ve siyasî partiler arasında ço

ğulculuğun ve fırsat eşitliğinin korunması ilkesini; / 
Genel ahlaka saygısı, edebe aykırılığı ve pornografiyi içerir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Abdullah Gül 

Kayseri 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Zeki Ünal 
Karaman 

Musa Demirci 
Sivas 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Lütfı Doğan 
Gümüşhane 
Abit Kıvrak 

Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ali Oğuz 
tstanbul 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kanun, bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo Televizyon Üst Ku
rulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin gösterecekleri ikişer aday 
içinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda seçilecek birer üye ile telekomünikas
yon, hukuk, basın yayın, pedagoji, sağlık, çevre branşlarının her birinden ayrı ayrı olmak üze
re üniversite öğretim üyeleri içinden Üniversitelerarası Yüksek Kurulu tarafından seçilecek beş 
üye; Diyanet İşleri camiası mensupları içerisinden Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından seçile
cek bir üyeden oluşur. Seçilen üyelerin hizmet süresi dört yıldır. Üyeliklerden birisinin boşal
ması halinde, aynı kontenjandan aynı usulle seçim yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2709 sayılı T.C. Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesiyle 

İlgili Kanun Tasarısının ikinci paragrafının birinci cümlesinin metinden çıkartılarak yerine; "Ka
nun, Türk Devletinin varlığı ve bağımsızlığınii ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, top
lumun huzurunu, genel ahlakı, millî ve manevî değerlere saygıyı; millî örf, âdet ve gelenekleri, 
millî kültürümüzü koruyucu ve saygılı, Anayasamızın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriye
tin temel niteliklerini koruyacak nitelikte yayın yapılmasım düzenler" cümlesinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Erbaz Oktay öztürk 
Yozgat Erzurum 

Muharrem Şemsek Servet Turgut 
Çorum Konya 

Osman Sevimli Rıza Müftüoğlu 
Karaman Erzurum 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Gerekçe : 
Teklif edilen metindeki "anlatım özgürlüğü, iletişimde çoğulculuk, yayında çoğulculuk" 

gibi, istenilen yönde yoruma açık kelimelerin artniyeti taşıyabilecek kişilerce istenildiği şekilde 
kullanılabileceği veya yorumlanabileceği endişesini taşıyoruz. Yanlış yorumlamanın; insanı-

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Musa Erarıcı 
Konya 

Koray Aydın 
Trabzon 
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Selim Sadak 
Şırnak 

Remzi Kartal 
Van 

Naif Güneş 
Siirt 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

mızın vazgeçilmez millî ve manevî değerleriyle çelişmesi veya zarar vermesi hepimizi üzer. Açik 
ve net ifadeler kullanılarak, yoruma muhtaç veya yanlış yorumlanabilecek konular ortadan kal
dırılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
,2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İliş

kin 306/1 Ek sıra sayılı Yasa Tasarısının değiştirilmesine yönelik değişiklik önergemiz ekte su
nulmuştur; gereğini arz ederim. 

Ali Yiğit Orhan Doğan 
Mardin " Şırnak 

Sedat Yurttaş Mahmut Kılınç 
Diyarbakır Adıyaman 

• Hatip Dicle Sırrı Sakık 
Diyarbakır Muş 

Ahmet Türk ' Mahmut Uyanık 
Mardin Diyarbakır 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değişiklik önergesi : 
"Madde 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
F) Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
Madde 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenlene

cek şartlar çerçevesinde serbesttir. Yayın dili konusunda sınırlama getirilemez. 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

iletişimde ve yayında çoğulculuk esasına saygı gösterilerek yapılmasını düzenler, gerekli eşgü
düm ve gözetim kurumlarını kurar. 

Kanunun kuracağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, iktidar partilerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre, gösterecekleri iki kat aday ara
sından 5, muhalefet partilerinin aynı usulle gösterecekleri iki kat aday arasından 4 ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsil edilen diğer muhalefet partilerinden en az 10 üye ile temsil edi
len partilerin gösterecekleri iki kat aday arasından seçilecek birer üyeden oluşur. Kurul, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca ve yasama süresi boyunca seçilir." 

Gerekçe : ı 
Gerek yürürlükteki Anayasa, gerek Anayasa Komisyonu'ile iktidar gruplarınca hazırla

nan Anayasanın 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı gereksinimlere'ya
nıt verecek yeterlilikte değildir. Parlamentoda sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanında temsil edilen partiler gösterecekleri adayları üst kurulda bulunan düzenlemeler, grubu 
bulunmayan diğer partilere temsil imkânı tanımadığı için Anayasanın 10 ve 11 inci maddele
rinde tanınmış bulunan eşitlik ilkelerine aykırıdır. Ayrıca, farklı siyasal görüşlerin temsilini de 
engellemiştir. , 

Bu nedenle, Başkanlık Divanında temsil yerine, en az milletvekili ile temsil edilen siyasal 
partilere de aday belirleme imkânı tanınmalıdır. , 

Yine "yayın diline" bir sınırlama getirilmeyerek Türkiye'deki sosyolojik realiteye uygun 
bir yayın getirilmesi, anayasal güvence altına alınmıştır. Basında da yer aldığı üzere, Kürtçe 
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yayın yapan organlann Hükümet Protokolünde olduğu dikkate alındığında önergemizin hak
lılığı ortaya çıkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, veriliş sırasına göre okunmuş bulunan önergeleri, şim
di de aykırılık derecelerine göre okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
Abdullah Gül 

Kayseri 
ve arkadaşları 

Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 
siyasî parti yayınlarında çoğulculuk, adalet ve tarafsızlık esaslarına, devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüğüne, genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilerek yapılmasını dü
zenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Çoğunluğumuz 

yok, katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop)—- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamakta; Hükümet, katılma

maktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, eğer benim görmezliğim dolayısıyla şahsî hatam olmuşsa özür di

liyorum ve iki taraftan da özür dileyerek, söz vermeden edemeyeceğimi belirtmek istiyorum. 
Arkadaşımız, önerge sahibidir; Komisyon önergeye katılmamıştır, söz hakkıdır; kusur benimdir. 

Buyurun Sayın Gül. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan; değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu

ğumuz konu, Anayasayla ilgili bir değişiklik. Bu, aslında, tabiri caizse, bin yılda bir doğan 
bir fırsattır. Seçimle gelmiş milletvekillerinin, Meclisin, Anayasada değişiklik yapabilecekleri
ni gösteren bir olay yaşıyoruz. Bu bakımdan, önemli bir karar aşamasındayız. 

İkinci fıkrada öngördüğüm değişiklikleri teklifimde şu ifademle belirttim : "Siyasî parti 
yayınlarında çoğulculuk, adalet ve tarafsızlık esaslarına -ve ayrıca- devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne..." Getirmek istediğim değişiklikleri bu ifadeyle belirttim. 

Anayasa maddesi her şeyi ihtiva edemez, genel olmak zorundadır; bu bir. İkincisi : Ob
jektif olmak zorundadır ve tabiî ki, hukuk çerçevesinde olmak durumundadır. 

Burada çoğulculuktan bahsediliyor; fakat, aslında, çoğulculuğu önleyen bir ifade var. Ge
tirdiğim değişiklikteki çoğulculuk, adalet ve tarafsızlık esaslarına, herhalde hiç kimse karşı çı
kacak değildir. Bugünkü sıkıntılar, çoğulculuktan bahsettiğimiz halde, çoğulculuğun olmadı
ğından dolayıdır. Aslında, Türkiye'de belli bir çizgi vardır, bu çizginin etrafında ufak sapmala
ra ancak müsaade edilmektedir; fakat, mevcut Anayasada gerçekten çoğulcu diyebileceğimiz 
yeni ifadelere, çoğulcu diyebileceğimiz yeni renklere müsaade edilmemektedir. 
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İkinci olarak, burada, "Anayasanın temel ilkeleri" falan... Anayasanın temel ilkelerini he
pimiz burada tartışabiliriz. Anayasanın temel ilkeleri arasında, Atatürk milliyetçiliğinden tu
tun, bir sürü başka madde var; ki bunlar, bu Anayasa, çoğulculuk esasına, -demokratik nizam 
dediğimiz- her türlü fikrin, düşüncenin ifade edilebilmesine müsait değildir. Dolayısıyla, biz, 
bu Anayasa değişikliğinde, hem çoğulculuk deyip, ondan sonra da kendimizi çeşitli kısıtlama
larla sınırlayanlayız. 

Eğer bu teklif kabul edilirse, gerçekten, her türlü fikir akımlarının serbestçe konuşulabil-
mesi, ifade edilebilmesi ve bunların tarafsızlık ve adalet ilkeleri içerisinde yapılabilmesi müm
kün olacaktır. Ayrıca, ülkenin ve milletin bölünmezliğiyle ilgili olarak sakıncalı yayınlara da 
müsaade edilmeyecektir. 

Türkiye için önemli olan, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliğidir. Bunun dışındaki her tür-. 
lü fikir akımlarının, her türlü düşüncelerin, her türlü kanaatlerin serbestçe ifade edilebilmesi, 
serbestçe tartışılabilmesi gerekir; eğer demokrasiden bahsediyorsak. Nasıl, tngiltere'e, Ameri
ka'da, Batı Ülkelerinde veyahut da demokrasiyle idare edilen doğu ülkelerinde her türlü fikir 
akımları serbestçe konuşulabiliyorsa, Türkiye'nin de tam demokrat olmasını istiyorsak, her türlü 
fikir akımlarının serbestçe konuşulabilmesine, tartışılabilmesine, propagandasının yapılabilmesine 
elverir bir Anayasanın olması gerekir. 

Bu bakımdan, Anayasanın 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında benim teklif ettiğim de
ğişiklikler bu doğrultudadır. Sayın milletvekillerinden, bunu dikkate alarak oy kullanmalarını 
rica ediyorum. -

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Olur, hayhay!.. ' 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — "Olur" demezseniz, "olmaz"ı oylarınızla ifade ede

ceksiniz; ama öbür taraftan, hem "tam demokratik" hem "çoğulculuk" diyeceksiniz; ondan 
sonra da, "hayır, sadece bu sesin etrafında konuşabilirsiniz, bunun dışındakileri şeyler yasaktır" 
derseniz, demokrasiden bahsedemezsiniz! 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılamamakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil- . 

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
ve arkadaşları 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, ikinci fıkrayla ilgili başka önergeler var. 
BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Önergeler fıkralara göre tanzim edilmiyor mu? Ama biz, 

şu anda üçüncü fıkraya geçtik. 
BAŞKAN — Affedersiniz, bir yanlış düzenleme olmuş;( size teşekkür ediyorum; düzeltiyoruz. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 306'ya 1 inci ek sıra sayılı Anayasa Komisyonu raporunda yer alan 
133 üncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

ve arkadaşları 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının anlatım özgürlüğüne, iletişimde çoğulculuğa, Cum

huriyetin Anayasada belirtilen nitelik ve ilkelerine, genel ahlaka saygı gösterilerek yapılmasını 
düzenler; gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. 

BAŞKAN— Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, Anayasa Komisyonunun çoğunluğu yok. 
BAŞKAN — Geçerli başka bir itirazınız var mı efendim?! 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Söz hakkını gaspediyorlar. 
BAŞKAN — Peki efendim... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 306'ya 1 inci ek sıra sayılı Anayasa Komisyonu raporunda yer alan 

133 üncü maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinin "Üst Kurul en az yedi üyeyle toplanır, 
karar yetersayısı 5'tir; ancak, kanal ve frekans bandı tahsisinde karar yetersayısı üye tamsayısı
nın üçte ikisidir." şeklinde değiştirilmesini ve ikinci fıkranın da aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli Ülkü Güney 
ANAP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
DYP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe Ercan Karakaş 
DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

"Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, anlatım Özgürlüğü
nü, iletişim ve yayında çoğulculuğu, adaleti ve tarafsızlığı, kamu hizmeti anlayışını, millî ve 
manevî değerleri, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel nitelik ve ilkele
rini koruyacak tarzda yapılmasını düzenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar." 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunmuş bulunan önergeye, hem Komisyon, hem Hükümet katıldıklarını beyan etmek

tedirler. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. J 

Sayın milletvekilleri, yüksek malumları olduğu veçhile, Anayasamızın 175 inci maddesi, 
kabul buyurduğunuz önergenin işleminin tamamlanabilmesi için, gizli oylama suretiyle beşte 
üç nispetinin aranmasını ve bulunmasını gerektirmektedir, önergelerle «ilgili işlemler tamam
landıktan sonra, kabul buyurduğunuz bu önerge gizli oylama suretiyle yeniden iradenize sunu
lacaktır. 

Buyurun Sayın Dinçerler. 
M.VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, iki önergem var; yalnız, bu kabul buyu-

rulan önerge benim önergemi de muhtevî olduğu için önergemi geri çekiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler, mevcut önergesinin, kabul buyurduğunuz önerge muhteva

sında ifadesini bulduğundan tatmin olduğunu ve önergesini geri aldığını ifade etmiştir; gereği 
yapılacaktır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 1. — TC Anayasasının 133 üncü maddesi, madde başlığı ile beraber aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
F) Radyo ye televizyon kuruluşları 
Madde 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, yasa ile düzenlene

cek şartlar çerçevesinde serbesttir. 
Kanun, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü

ğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, adabı, temel insan hak ve hürriyetlerini, millî birliği, 
millî kimliği ortadan kaldırıcı; dinî inanış, davranış, yaşayış şeklini kötüleyici, aşağılayıcı; Türk 
aile yapısını, kadının iffetini, insan onurunu zedeleyici yanlış haber yaymaya, çocuk ve gençle
rin kötü alışkanlıklar edinmesine özendirici, haksız ve sağlıksız tüketime teşvik edici yayın ya
pılmasını önleyici düzenlemeler yapar, gerekli yönetim ve denetim kurumlarını kurar. Siyasî 
yayınlarda hiçbir partiye ayrıcalık tanınmaz. 

• ' ' İbrahim Kumaş 
Tokat 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?..-
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunmuş bulunan önergeye, Komisyon katıldığım, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgi

li olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen yasa önerisinin 
üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Yasanın bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu ondokuz üyeden oluşur. Bunların beşi iktidar partilerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki temsil oranlarına göre gösterecekleri iki kat aday arasından, dördü muhalefet partileri-' 
nin aynı usulle gösterecekleri iki kat aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunca altı yıl süre ile seçilir. Bu üyeler iki yılda bir yenilenir. Kurulda ayrıca eh büyük işçi sen
dikaları konfederasyonunun, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliğinin, Esnaf ve Sanatkâr Dernekleri Konfederasyonunun, Türkiye Ziraat Odaları Bir
liğinin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, en çok üyesi bulunan üç gazeteciler 
cemiyetinin belirleyecekleri birer üye ile radyo ve televizyondan yararlanarak açıkögretime ağırlık 
veren üniversitelerin gösterecekleri adaylar arasından Yükseköğrenim kurumunca seçilecek iki 
üye de yer alır. Üst Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan; ama; 

affedersiniz Sayın Başkan, bir hususu hatırlatabilir miyim?.. (CHP sıralanndan gürültüler) Usulle r 

ilgili bir hususu hatırlatmak istiyorum... (CHP sıralarından gürültüler) 
İkinci Ve üçüncü fıkralarla ilgili kabul edilen bir önerge var. Ondan sonra öbür önergele

rin artık işlemden kaldırılması gerekmiyor mu Sayın Başkanım? (RP ve CHP sıralanndan gü
rültüler) İkinci ve üçüncü fıkrayla ilgili önerge kabul gördü. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ifade buyurduğunuz doğrultuda diğer önergeleri resen işlem
den kaldırmamız imkânsızdır. Ancak, önerge sahipleri, mesela Sayın Dinçerler'in yapmış ol
duğu gibi, "kabul buyurulan önergede benim önergem de ifadesini bulmuştur, önergemi geri 
alıyorum** derse, söylediğiniz yapılabilir. Aksi takdirde, önerge sahiplerinin ısrarı halinde bu 
işlemleri tamamlamaya mecburuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Takdir sizin efendim. 
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önergeye katılmıyoruz. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Ecevit, bir şey mi söyleyeceksiniz efendim? 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Önerge sahibi olarak söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, bildiğiniz gibi, önerge sahibi sıfatıyla, Komisyonun önergeye ka

tılmaması halinde söz hakkı doğmaktadır. Oysa, Komisyon katıldığını... (RP ve CHP sırala
rından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, sessiz film gibi oluyor!.. Hepsi birden olunca, hareketler görülü
yor, ama ifadeler anlaşılmıyor. Kaale alabilmem için, dikkate alabilmem için, lütfen teker te
ker... (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — önce Sayın Kazan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, şimdi şu anda Sayın Komisyonun 

"katılıyoruz" dediği önergeler, Genel Kurul tarafından, topluca, Komisyonun maddeyi geri 
çekmesi üzerine Komisyona intikal ettirilmiştir. Mademki kabul ediyorlar şu anda, Komisyon
da niye kabul etmediler? Burada siyasî ahlaka aykırı bir tavır sergilenmektedir. Bu nedenle bu
nun zapta geçmesini istirham ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. " 
Buyurun Sayın Dinçer. ' 
ALİ DINÇER (Ankara) — Sayın Başkan, diğer komisyonlarda olduğu gibi, Anayasa Ko

misyonunda da çoğunluğu, iktidar partilerinin milletvekilleri oluşturuyor. Hükümetin Bakanı 
"katılmıyoruz" diyor; sırf önergeleri verenleri konuşturmamak için, Komisyondaki iktidar par
tilerinin çoğunluğu katılmadıkları halde, "katılıyoruz" diyor. Bu Parlamento, milletvekilleri; 
nin özgür iradeleriyle konuşacakları bir yerdir. Parlamentoda milletvekillerinin özgür iradele
riyle konuşmalarının engellenmesini, sözlerinin kesilmesini protesto ediyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, benimsemediğiniz bir tarzın, bir tavrın, bir tutumun sergilenmesi dahi, 

şu manzaraya müsaade etmez. Zerafetiniz, asaletiniz ve yüksek nezaketiniz, herhalde... 
ALÎ DİNÇER (Ankara) — Asalet, Meclisin asaletidir. 
BAŞKAN — Muhakkak; ama, o Meclisin değerli üyeleri olarak değerli arkadaşlarım da 

aynı .evsafa sahiptirler. 
' İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Başbakan,' 'gelinsin" dedi, geldik. Başbakan niye bi

zi çağırdı? Parlamenterler geldi; konuşmadan müzakere olur mu? Biz asker miyiz?.. Hani Baş
bakan?.. Olur mu bu efendim? 

BAŞKAN — Hangi Başbakan efendim?! 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Tansu Çiller... 
BAŞKAN — O, daha, mektup sahibi, Başbakan değil!.. (Gülüşmeler) 
Efendim, yani, Sayın Başbakan Vekili buradaydı; o da herhalde bir toplantıya katılmak 

üzere ayrıldı. 
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ALÎ DlNÇER (Ankara) — Böyle olursa, radyolar nasıl özgür olacak? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi bütün bu görüşleriniz, zannediyorum tutanak

lara geçti. O bakımdan, tutanaklara geçirmek istediğiniz değerli başka görüşünüz yoksa, lüt
fen oturun; Sayın Ecevit de görüşünü tutanaklara geçirsin. 

Buyurum efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, görünüşe göre, Hükümetin ve Komis

yonun bu danışıklı tutumuna göre bu müzakere sürerse, bu Mecliste, özünde hepimizin istedi
ği Anayasa değişikliği konusunda 300 oyun sağlanabilmesi çok güç olacaktır ve bundan da 
Komisyon ve Hükümet sorumlu olacaktır. 

Teşekkür ederim. (DSP, RP, CHP sıralarından "Bravo Sayın Ecevit" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
(DSP, RP, CHP milletvekilleri salonu terkettiler) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi için bir beya

nım olacak. 
Şu anda Komisyon sıralarında oturuyorum; ama, Komisyonun önerge sahiplerinin konuş

malarını engellemek maksadıyla "katılıyoruz" tarzındaki beyanlarına ben katılmıyorum ve bu
nun tutanağa geçirilmesini rica ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuşbulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hü
kümet katılmadığını bildirmiştir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 306'ya 1 inci ek sıra sayılı Anayasa Komisyonu raporunda yer alan 
133 üncü maddenin Üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

tstemihan Talay 
İçel 

ve arkadaşları 
Kanunun bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu 15 üyeden oluşur. Bunların 5'i iktidar partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre gösterecekleri iki kat aday arasından, 4'ü muha
lefet partilerinin aynı usulle gösterecekleri iki kat aday arasından, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grubu bulunan partilerin en az bir adayının kurulda temsilini gözetecek sekide ve 6'sı 
da işçi, işveren ve basın kuruluşlarının ve Türkiye Barolar Birliğinin yasada belirlenen temsil
cileriyle ve oranlarıyla önerecekleri 12 aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunca altı yıl süre ile seçilir. Üst Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst Kurul 
en az 11 üyeyle toplanır, genel karar yetersayısı üye tamsayısının üçte ikisidir. 

BAŞKAN— Sayın Komisyon?.. 
ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Katılmıyoruz... 
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BAŞKAN — Sayın Gökçek, Komisyonun değerli üyelerinden yeteri kadarı, Başkanın söz
cülüğünde ifade ettiği kabule uyum gösterirse, Başkanlık, aradığı sorunun cevabını usulen al
mış olur; diğer üyelere tek tek sormamız... 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Hayır efendim, Başkan bizden öyle bir görüş almadı. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun yetkili sözcüsü olarak Komisyon Başkanı iradesini 

beyan etmekte ve bu, Komisyonun orada oturmakta olan üyelerinin de buna zımnen katıldığı
nı göstermektedir. Şu anda Sayın Daçe ve Sayın Yavuz da fikren ve fiilen Komisyona iltihak 
etmek suretiyle, itirazınızın, usulen bir şey yapılmasına sebep teşkil etmediğini ve müsaadeniz-

% le bu oylamaya devam etmeniz gerektiğini göstermektedir. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
Efendim, bizim arkadaşlarımızla burada kendi aramızda bunu müzakere ettiğimiz takdir

de, muhtemeldir ki, arkadaşlarımızın bazıları bizim söyleyeceğimiz konuda ikna olacaktır. Şimdi 
bunu bilmeden, Sayın Başkan "katılıyoruz" demekle, bir kere, bizim bu noktadaki söz hakkı
mızı elimizden alıyor; bunu aldığı için, bu olmaz, önce, bizim, oturup, bu konuya katılacağı
mızı veya katılmayacağımızı aramızda müzakere etmemiz lazım. 

BAŞKAN — Şimdi, sizin bu görüşünüzü ifade hakkınızı kabul ediyorum; nitekim ifade 
ettiniz; ama, Komisyon üyesi diğer değerli arkadaşlarım aksine bir irade beyanında bulunma
dıklarına göre, zımnen, Sayın Başkanın adlarına yaptığı açıklamayı kabullenmişler demektir. 
özetle, siz, "konuşursak belki ikna edeceğim, edebilirim" diyorsunuz, muhtemeldir; ama, bu
radaki vaki bir durum var; Başkan, ikna etmiş!.. Binaenaleyh, bu iş burada noktalandı. (Gü
lüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşmeler de zapta geçti. 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılma

maktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
ve arkadaşları 

Gözetim ve denetim konularında en yüksek kuruluş Radyo ve Televizyon Yayınları Üst 
Kuruludur. Bu Kurulun teşekkül tarzı ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir. Bu Kurulda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî partilerin de birer temsilcileri yer alır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYON BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
ve arkadaşları 

Gözetim ve denetim konularında en yüksek kuruluş, Radyo ve Televizyon Yayınları Üst 
Kuruludur. Bu Kurulun teşekkül tarzı ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir. Bu Kurulda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler de birer temsilciyle yer alırlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Cevat Ayhan 
. Sakarya 

ve arkadaşları 
Kanunun bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu 9 üyeden oluşur. Bu üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, siyasî partilerin 
en son milletvekili genel seçiminde aldıkları oy oranına göre gösterecekleri iki kat aday arasın
dan yarısı olarak seçilir. Kurul, her genel milletvekili seçiminden sonra aynı usul ile yenilenir. 
Üyeliklerinden birisinin boşalması halinde aynı siyasî parti kontenjanından aynı usulle seçilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum :' • ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin üçüncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

ve arkadaşları 
Kanunun, bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo Televizyon Üst 

Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin gösterecekleri ikişer 
aday içinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda seçilecek birer üye ile telekomü
nikasyon, hukuk, basın-yayın, pedagoji, sağlık, çevre branşlarının her birinden ayrı ayrı ol
mak üzere üniversite öğretim üyeleri içinden Üniversitelerarası Yüksek Kurul tarafından seçile
cek beş üye, Diyanet tşleri camiası mensupları içerisinden Din tşleri Yüksek Kurulu tarafından 
seçilecek bir üyeden oluşur. Seçilen üyelerin hizmet süresi dört yıldır. Üyeliklerden birisinin 
boşalması halinde aynı kontenjandan aynı usulle seçim yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

ifade etmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan A nayasanın 133 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
ve arkadaşları 

Radyo ve televizyon yayınlarının tarafsızlığı esastır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI tH^kN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANJ YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesiyle ilgili tadil teklifinin son fıkrasının 

aşağıdaki sekide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
ve arkadaşları 

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan Radyo ve Televizyon Kurumu ile haber ajans
larının özerkliği ve bunlar ile özel radyo ve TV'lerde siyasî yayınların tarafsızlığı esastır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANARSA KOMİSYONU BAŞKANI ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

beyan etmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgi

li olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen yasa önerisinin 
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bu kurumun ve ajansların yönetim kurulu üyeleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, 
genel müdürleri de yönetim kurullarınca seçilir ve görevlerinden alınır. Genel müdür yardımcı
larını genel müdür belirler. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 133 üncü maddesinin tadil teklifine son fıkra olarak aşa

ğıdaki fıkranın ilavesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
Melih Gökçek 

Ankara 
ve arkadaşları 
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Radyo ve televizyon yayınlarındaki kanal ve frekans bantlarından en az ikisi yerel yayınla
ra tahsis edilir. . ' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgi

li olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen yasa önerisine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. * . 

' 'Radyo ve televizyonların siyasal içerikli yayınlarında ve haber yayınlarında hiçbir siyasal 
partiye ayrıcalık tanınamaz. Partilere veya milletvekili ve yerel yönetim seçimlerindeki adayla
ra paralı propaganda olanağı, sağlanamaz." 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. • \ 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
306'ya 1 ek sıra sayılı Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi teklifinin ekteki şe

kilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla., 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

ve arkadaşları 
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MADDE 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

F) Radyo ve televizon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
Madde 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenlene

cek şartlar çerçevesince serbesttir. 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

iletişim ve yayında çoğunluk esasına, seçimlere katılmaya hak'kazanmış ve Parlamentoda tem
sil edilen siyasî partilerin haber, bildiri ve propagandalarında eşitlik ve adalete, devletin Ana
yasada belirtilen temel ilke ve niteliklerine, genel ahlaka ve manevî değerlere saygı gösterilerek 
yapılmasını düzenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. 

Kanuna bu konularda en yüksek kuruluş olarak yetkili kılacağı Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu onüç üyeden oluşur. Bunların yedisi iktidar, dördü grubu bulunan muhalefet partileri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına göre, ikisi de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde üyesi bulunan diğer partilerin gösterecekleri iki kat aday arasın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca altı yıl süre için seçilir. 

Üst Kurul üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst Kurul, en az yedi üyeyle toplanır, 
altı üyeyle karar alır; ancak, genel karar yetersayısı üye tamsayısının üçte ikisidir.f 

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan Radyo ve Televizyon Kurumu ile kamu tüzelki
şilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum,: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2709 sayılı T.C. Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesiyle 

ilgili kanun tasarısının ikinci paragrafının birinci cümlesinin metinden çıkarılarak, yerine, "Ka
nun, Türk Devletinin varlığı ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, top
lumun huzurunu, genel ahlakı, millî ve manevî değerlere saygıyı, millî örf, âdet ve gelenekleri, 
millî kültürümüzü koruyucu ve saygilı Anayasamızın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriye
tin temel niteliklerini koruyacak nitelikte yayın yapılmasını düzenler" cümlesinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Osman Develioğlu 
„ - - . . , Kayseri 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değişiklik önergesi. 

Selim Sadak 
Şırnak 

ve arkadaşları 
MADDE 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
F) Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
Madde 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenlene

cek şartlar çerçevesinde serbesttir. Yayın dili konusunda sınırlama getirilemez. 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının, kamu hizmeti anlayışına, anlatım özgürlüğüne, 

iletişimde ve yayında çoğulculuk esasına saygı gösterilerek yapılmasını düzenler, gerekli eşgü
düm ve gözetim kurumlarını kurar. 

Kanunun kuracağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, iktidar partilerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divamndaki temsil oranlarına göre gösterecekleri iki kat aday arasın
dan beş, muhalefet partilerinin aynı usulle gösterecekleri iki kat aday arasından dört ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen diğer muhalefet partilerinden en az on üyeyle temsil 
edilen partilerin gösterecekleri iki kat aday arasından seçilecek birer üyeden oluşur. Kurul, Türkiye 
Büyük MilletMeclisi Genel Kurulunca ve yasama süresi boyunca seçilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. ' 'N 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını 

beyan etmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekili Ülkü Güney, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu, Doğ
ru Yol Partisi Grup Başkanvekili Turhan Tayan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bekir 
Sami Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Ercan Karakaş imzalarını taşı-
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yan ve daha önce görüşülmüş ve Yüksek Heyetiniz tarafından kabul buyurulmuş olan önerge 
için, Anayasanın 175 inci maddesi uyarınca gizli oylama suretiyle beşte üç çoğunluk aranması 
gerektiğinden, şimdi önergeyi yeniden okutacağım ve gizli oylamasını yaptıracağım. 

önergeyi tekrar okutuyorum : . . " 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 306'ya 1 inci ek sıra sayılı Anayasa Komisyonu raporunda yer alan 
133 üncü maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinin "Üst Kurul en az yedi üyeyle toplanır, 
karar yetersayısı beştir; ancak, kanal ve frekans bandı tahsisinde karar yetersayısı üye tamsayı
sının üçte ikisidir" şeklinde değiştirilmesini ve ikinci fıkrasının da aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli Ülkü Güney Güneş Müftüoğlu 
ANAP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Bekir Sami Daçe Ercan Karakaş 
DYP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Kanun, radyo ve televizyon yayınlarının Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı, anlatım özgürlüğünü, 
iletişim ve yayında çoğulculuğu, adaleti ve tarafsızlığı, kamu hizmeti anlayışını, millî ve mane
vî değerleri, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel nitelik ve ilkelerini 
koruyacak tarzda yapılmasını düzenler, gerekli eşgüdüm ve gözetim kurumlarını kurar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum : 
Başkanlık kürsüsünün önüne, hatip kürsüsünün altına iki ayrı kutu konulacaktır. Bunlar

dan bir tanesi, oy kutusu olarak kullanılacaktır. Her milletvekiline, beyaz, yeşil ve kırmızı renkte 
üç yuvarlık birlikte verilecektir. Bunlardan, oy olarak kullanılacak yuvarlak, oy kutusuna atı
lacak; diğer iki yuvarlak ise, oy kutusunun yanındaki diğer kutuya bırakılacaktır. 

iki sayın kâtip üye, Başkanlık kürsüsünün sağ tarafındaki komisyon sıralarında yer ala
caklardır. Üyelerden biri, adı okunan sayın milletvekiline, gizli öy için kullanılacak yuvarlak
tan verecek; diğer üye ise, yoklama cetveline işaret koyacaktır. 

Oyunu kullanacak sayın üye, kâtip üyelerden, beyaz, yeşil, kırmızı yuvarlakları aldıktan 
sonra, oy olarak kullanacağı yuvarlağı, kürsü önüne konulan oy kutusuna atacaktır. Diğer iki 
yuvarlağı ise, oy kutusunun yanındaki kutuya bırakacaktır. 

Sayın milletvekilleri, "yuvarlak" kelimesiyle ifade ettiğim nesneleri, bir kere de takdim 
ediyorum : Beyazı bu, kırmızısı bu, yeşili bu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Renklerin anlamını açıklayın. 
BAŞKAN — Renklerin anlamı, daha önce de anlaya ve kullanageldiğiniz doğrultuda; be

yaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinser... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce,yani zatı 

âliniz, oylamayla ilgili tarife geçmeden önce, eğer yanlış duymadıysam ' 'önergenin kabul edi
lebilmesi için beşte üç oy alması lazım" gibi bir beyanda bulundunuz. 165 inci maddeye göre 
üçte iki değil mi?.. 

BAŞKAN — Arz edeyim : Vaki değişikliklerden sonra, katî, nihaî ve riayeti mecburî met
ni okuyorum : 
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"Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla 
mümkündür." (Sayfa 140, madde 175) 

Arz ediyorum. 
Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
Abdullah Ulutürk... 
Gaffar Yakın... ' " 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, oylamada Anayasa hükmü çiğneniyor; Kâtip 

Üye bakıyor, ne oy atıldığı görülüyor. Oylamanın gizli olacağını buyurdunuz; ama, oylamayı 
Divan seyrediyor. O zaman, koyun ortaya, hepimiz oyumuzu alenen belli edelim. Arkadaşları
mız tabiî olarak oradan bakıyorlar, kimin ne oy attığı görülüyor. 

BAŞKAN — Divanın, oy kullanma mekânının fevkinde olduğu doğru; ama, ne oy veril
diğinin görüldüğü hususu yanlış. Çünkü, oy verme için kullanılan "yuvarlak" dediğimiz nes
ne, avuç içinde taşınıyor ve yeteri büyüklükteki bir delikten, karanlık bir yere, görülmeyecek 
şekilde bırakılıyor!.. O bakımdan... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, geri aldım; fakat, gizli değil, alenî oluyor. İs
terseniz reyimizi alenî Verelim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Kâtip Üyeler ve görevli me
murlar geriye çekilsinler. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Yoksa, vicdanımız baskı altına alınıyor. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, iradenize saygımızın gereği, Divan Üyelerini, izniniz

le, sizden biraz uzağa alıyoruz; ayrılık saymayın bunu. İkişer adım geri!.. (Gülüşmeler) 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
Melih Pabuççuoğlu... 
Sami Sözat... 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'e 

vekâleten oy kullanmıştır. 
Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez, Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Tahir Köse'ye vekâleten 

oy kullanmıştır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, gizli oylamada vekâlet geçerli mi? 
BAŞKAN — İşlemi zapta geçiriyorum. • . 
(Oylamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Vekâleten oy kullanan sayın bakanlar, hangi diğer sayın bakan adına oy kul

landığını bildirirse... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hikmet Çetin için efendim. 
BAŞKAN —• Dışişleri Bakanına vekâleten Bayındırlık Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı, 

.buyurun. * 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Biraz evvel Sayın İçişleri Bakanına vekâleten oy kul

lanılan İsmet Sezgin buradalar efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Topçu, Sayın İçişleri Bakanına vekâleten kullandı. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Bakan buradalar efendim. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yoktu efendim, yeni geldi. 
BAŞKAN — Yeni gelmiş efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ama olur mu efendim? 
BAŞKAN — Şimdi, tabiî dolaşma hürriyeti olduğuna göre, gider, gelir; iki defa oy kul

lanma hakkı yoktur, Başkanlık dikkat ediyor; uyarınıza teşekkür ederim, zaten oy kullanmazlar. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
Selçuk Maruflu.,. 
Hasan Mezarcı... 
Mehmet Moğultay... 
BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'a vekâleten Devlet 

Bakanı Sayın Erman Şahin... 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
Münif Islamoğlu... 
Nurhan Tekinel... 
BAŞKAN — Bir dakika lütfen... 
Sayın milletvekilleri, bazı arkadaşlarımızın müracaatı oldu. Zannederim oy kullanırken 

oy kutusuna bakmışlar ve değişik renkleri görmüşler. Bunu, bize, "Bir yanlışlık ifadesi mi
dir?" diye uyarı yapmamız için duyurdular; ama, başta da yaptığım açıklamaya göre, tabiî ki, 
oy kutusu içerisinde değişik renkler bulunabilir, bulunabilecektir. Aksi takdirde, zaten hepsini 
aynı renk verirdik, o da gizli oylama olmazdı. Bununla birlikte, arkadaşlarımın beyazı kabul, 
kırmızıyı ret, yeşili çekinser anlamında oy kabul ederek ve birinci kutuya birini .oyları olarak 
atmak suretiyle görevlerini yapacaklarına inanıyorum. 

Arz ediyorum. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutusu kaldırılsın. " , . 
İki sayın Divan Kâtip Üyesi, Divanda mahsus mahalde sayım ve dökümü yapacaklardır. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifinin 1 inci maddesiyle ilgili önergenin gizli oylaması sonuçlarını arz ediyorum : 
Kullanılan oy sayısı : 321 
Kabul : 249 
Ret : 59 
Çekinser : 13 
Bu sonuca göre, 1 inci maddeyle ilgili önerge reddedilmiş bulunmaktadır. • 
Şimdi, görüşülmekte olan maddenin -İçtüzüğümüzün 84 üncü maddesinden bahisle- fık

ra fıkra görüşülmesini öneren bir önerge vardır. Okutup, işleme koyacağım. . 
Buyurun : ...(ANAP ve RP sıralarından "Nereye, nereye?.." sesleri) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gerek Genel Kurul salonunda oturmaya devam eden, 

gerekse en tabiî hakkı olarak salondan ayrılan değerli milletvekilleri; şu anda, bir önergenin 
okunmasından sonra oylama yapacağız. Onu müteakip, yine, Genel Kurulun kararına dayalı 
maddenin oylamasını icra edeceğiz. . 
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Bunu bilgilerinize sunuyorum; ama, tabiî ki, takdir sayın milletvekillerinindir; isteyen oturur, 
isteyen çıkar. 

Buyurun, önergeyi okuyun. 
Sayın Başkan, 
Görüşülen madde içindeki fıkraların, 84 üncü madde gereği ayrı ayrı oylanmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Lütfı Doğan 
Gümüşhane 
Abit Kıvrak 

Konya 
dustafa Ünaldı 

Konya 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 
Ali Oğuz 
tstanbul 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Sakarya 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, kabul buyurduğunuz önergeye göre, maddenin birden çok fıkraları, ayrı ayrı işlem 
görecektir. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun kabul etmiş olduğu karar uyarınca, 1 inci maddenin 
birinci fıkrasını okutup oylarınıza sunacağım. 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

F) Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
Madde 133. — Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek, kanunla düzenlene

cek şartlar çerçevesinde serbesttir. . 
BAŞKAN — Okunmuş; bulunan... (DYP sıralarından "Komisyon yok" sesleri) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Hükümet yok, Komisyon yok r 

görüşmelere nasıl devam edersiniz? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Komisyonun bulunmaması... Komisyon yok mu? (DYP 

sıralarından "Yok, yok" sesleri) 
Şimdi ben size bir şey sorayım : Peki, Komisyon niye var olsun? Bir bilen söylesin baka

yım! (DYP sıralarından gürültüler) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ne demek, "niye var olsun?" 
BAŞKAN — Hayır efendim, söyleyin... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Komisyonun varlığım aramak gerekmiyor mu? 
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BAŞKAN — Hayır, şimdi Komisyonun varlığını aramak gerekmiyor ki. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Görmüyor musunuz? Gözünüzün önünde.. 
BAŞKAN — Sayın Başkanım, Sayın Müftüoğlu, gözlerim, hem orada kimsenin olmadı

ğını görüyor hem zatıâlinizin haksız ve yanlış ve mutadınız dışındaki kinci isyanınızı da görü
yor; ama burada yapılmakta bulunan işlemde... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Siz zamanı gelince çiklet çiğnemeyi de çok görü
yorsunuz! 

BAŞKAN — Bakın, bir parlamentere karşı bir bürokrat tanık gösterilmez; ama ben, oyla
manın sonuçlarını öğrendiğim anda, arkadaşlarımıza sordum, Komisyonun aranıp aranmaya
cağını, Komisyonunun bulunup bulunmamasının, görüşmelere devam edilip edilmemesini et
kileyip etkilemeyeceğini ve Komisyonun bulunmaması halinde görüşmelerin kesilip kesilmeye
ceğini; hatta bir değerli arkadaşımın yazılı sorusu üzerine, eğer önerge kabul edilmezse, "Baş
kan, bugünkü görüşmeleri nasıl kesersin?" sorusuna hazırlık olsun diye, bunu kesip keseme-
yeceğimi bildiğim halde, danıştım. 

Politikacıdan değil, teknokrattan aldığım cevap, "Yüce Meclis, bugün, bu görüşmelerin 
sonuçlanmasına kadar, tamamlanmasına kadar çalışılmasını karara bağladı. Bu bakımdan, Baş
kan, resen, 'komisyon yoktur, hükümet yoktur, çoğunluk yoktur' diyerek kapatamaz; ancak, 
gruplar mutabık kalırlarsa ve müracaat ederlerse değerlendirmeye alırsınız" dedi. Onun üzeri
ne ben bu görüşmeyi devam ettirdim Sayın Müftüoğlu. 

Şimdi buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, o görüşünüze katılıyorum. Niha

yet, bir kanun teklifini görüşüyoruz, hükümet ve komisyon olmadıktan sonra görüşmelere de
vam etmek mümkün değildir. Demin yaptığınız oylamadan sonra usule aykırı başka bir işlem 
yapılmaması için görüşmelere devam edilmemesini istiyoruz. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Güneş, Hükümet nerede? Radyomuzu istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, bir usul hatası yapmamak için serinkanlı görüşelim. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, bu kanun teklifinin çıkmasını biz de 

istiyoruz; fakat bugün görüşmelerin burada kesilmesi konusunda DYP olarak mutabakatımız vardır. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Müftüoğlu buyurdular ki, "biz, 

bu kanunun çıkmasını istiyoruz; çıkmasını istediğimiz için de bugün görüşmelere devam edil
mesini istemiyoruz.'.' öyle mi efendim? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Çoğunluk yoktur Sayın Başkan. (ANAP, RP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika, bir yanlış tespit yapmayalım. 
Değerli arkadaşım bir beyanda bulundu, yanlış olmasın diye soruyorum. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Yeterli sayı yoktur. 
BAŞKAN — Neyin yeterli sayısı yok efendim? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, görüşmelerin devamında madde 

ve önergelerin kabul edilebilmesi için yeterli sayı yoktur. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen beyanları yanlış'algılamayalım. 
Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Müftüoğlu, görüşmelerin burada kesilmesini 

mi öneriyorsunuz? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet Sayın Başkan. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Radyo ve televizyonumuzu istiyoruz; hiç çaresi yok! 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Meclis devam ediyor mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kabul ettiğiniz önerge muvacehesinde, 1 inci maddenin 

birinci fıkrasını okutmuştum. Şimdi, 1 inci maddenin birinci fıkrasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, çoğunluğumuz yoktur, yoklama istiyo
ruz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim anlayamıyorum, bir dakika arkadaşlar. Buyurun. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince, ye

tersayının olup olmadığını anlamak için yoklama yapılmasını istiyoruz. (DYP sıralarından ba
zı milletvekilleri ayağa kalktılar) 

BAŞKAN — Yoklama yapılmasını istiyorsunuz değerli arkadaşlarım; ama, bir grup baş-
kanvekilinin istemesiyle olmaz. Bakınız, 7 kişi ayakta bulunuyor; bari biraz daha kaldırın da!.. 
(ANAP ve RP sıralarından "nereye gidiyorsunuz, nereye?" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, yoklama yapılmasını isteyen sayın milletvekillerini tespit edeceğim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Radyomuzu, televizyonumuzu istiyoruz! 
BAŞKAN — Ondan sonra da yoklama işlemine geçeceğim. O bakımdan, değerli arkadaş

larımın, lütfen, ayakta, yoklama istediklerini beyan ederek, Divana isimlerini yazdırmalarını 
istiyorum. • 

Sayın Ercan Karakaş?.. Burada. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Radyomuzu istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan?.. Burada. 
Sayın Tutu?.. Burada. 
Sayın Çulhaoğlu?.. Burada. 
Sayın Daçe?.. Burada. . 
Sayın Sabuncu?.. Burada. 
Sayın Akar?.. Burada. 
Sayın Aydın?.. Burada. 
Sayın Aydemir?.. Burada. . 
Sayın Nafiz Kurt?.. Burada. 
Sayın Kalkandelen?.. Burada. 
Sayın Gülcegün?.. Burada. 
On oldu efendim. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — On sayın milletvekili yoklama istemiş bulundukları için, yoklama yapacağız. 
Ad okunmak suretiyle yoklama işlemine Adana İlinden başlıyoruz. ; 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama sonucuna göre, toplantı yetersayısı bulunamamıştın 
Bugünkü birleşimde Genel Kurul bu görüşmelerin tamamlanmasına ve sonuçlanmasına 

kadar çalışma kararı almıştı. Binaenaleyh, bu karar muvacehesinde Başkanlık, bu yoklamada 
toplantı yetersayısı bulunamaması üzerine, resen birleşimi kapatmak yeri ne, toplantı yetersayı
sının bulunabileceği ihtimalini aramak üzere ve bulunması halinde Genel Kurulun kararını 
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uygulamak düşüncesiyle ya şimdi bir süre birleşime ara verecektir veyahut gruplar mutabaka
tını bildirirlerse, grupların mutabakatı üzerine Başkanlık, birleşimi kapatacaktır. Takdir sizle
rindir, cevap bekliyorum. 

BEKİR SAMt DAÇE (Adana) — Kapatılması düşüncesindeyim. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Bekir Sami Daçe, kapanması 

düşüncesini ifade buyurdu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İktidar grupları böyle bir arzu izhar ettiklerine göre, 

biz de iktidar partisi gruplarının arzusuna uyuyoruz. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Mustafa Kalemli de katıldığını 

beyan etti. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili Sayın Ercan Karakaş ka

tıldığını bildirdi. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu katılmadığını bildirdi. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Çekinser. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu çekinser kaldığını bildirdi. 
Değerli arkadaşlarım, sayı itibariyle büyük grupların değerli başkanvekilleri, bundan sonra 

da toplantı yetersayısının bulunamayacağı kanaatini izhar ve birleşimin kapatılmasında muta
bık olduklarını beyan edince, Başkanlık olarak, sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini gö
rüşmek için 23 Haziran 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 20.25 
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VIII .— SORULAR VE CEVAPLAR * 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili, t Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince ASKÎ ve 

EGO'da izlenen istihdam politikasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/1016) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına-
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın 

tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda delaletlerinizi arz ederim. 
Melih Gökçek 

Ankara 
1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında, ASKÎ ve EGO'da ayrı ayrı memur, işçi 

veya sözleşmeli olarak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yılı itibariyle toplam kaçar perso
nel çalıştırılmıştır? 

2. 1989 Mart belediye seçimlerinden itibaren kaç işçi, memur veya sözleşmelinin işine 
son verilmiş, kaç işçi, memur ve sözleşmeli kurum değiştirmiştir? Şu ana kadar kaç işçi, geçici 
işçi, memur ve sözleşmeli personel işe alınmıştır? (1989 Mart seçimlerinden bugüne kadar) 

3. Büyükşehir Belediyesi, ASKt ve EGO'da 1989 Mart seçimleri sırasında asaleten veya 
vekâleten görevde bulunan genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, şube mü
dürleri, genel müdürlerden hangileri hangi gerekçe ile görevden alınmışlardır? Şu anda o tarih
ten beri görevde kalan herhangi bir genel müdür, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, dai
re başkanı veya şube müdürü var mıdır? Varsa isimleri nelerdif? 

4. Halen EGO Genel Müdürü 657 sayılı devlet personeli olduğu halde sakalı var mıdır? 
Var ise bu durumu yasa ve yönetmeliklere uygun mudur? Bu konuda yapılmış herhangi bir 
işlem var mıdır? 

5; Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Karayalçın'ın 15 Şubat 1993 itibariyle Be
lediye Başkanlığı maaşının brüt ve net tutarı ne kadardır? \ 

6. Sayın Karayalçın'ın Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu şirketlerden aldığı brüt ve 
net maaş, ikramiye, huzur hakkı veya diğer adlar altında aldığı toplam ücretler Şubat 1993 
baz alınmak kaydıyla ne kadardır? 

• TC' 
içişleri Bakanlığı > 16.6.1993 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/527 . . 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın t. Melih Gökçek'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 18.3.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 7/1016-4054/18131 

sayılı yazısı 
ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sa

yın t. Melih Gökçek'in "Ankara Büyükşehir Belediyesince ASKt ve EGO'da izlenen istihdam 
politikasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak elde edilen bilgilerden : 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında yıllar itibariyle çalışan memur, işçi, geçici işçi 
ve sözleşmeli personel sayısının, 

Yıllar Memur İşçi Geçici tşçi Sözleşmeli 

1988 2542 
1989 2 678 
1990 3 225 
1991 3 507 
1992 3 992 

z 1993 4 004 

2 412 1 418 
2 103 2 064 
2 171 1 507 . 
2 053 1 563 
2 037 1 673 
2 036 1511 

EGO Genel Müdürlüğünde yıllar itibariyle çalışan memur, işçi 
yısının, 

25 
27 
37 
40 
38 
34 

ve sözleşmeli personel sa 

Yıllar Memur işçi Sözleşmeli 

1988 827 
1989 844 
1990 826 
1991 826 
1992 850 
1993 842 

4 454 3 
4 347 4 
4 676 2 
4 899 2 
5 621 1 
5 542 1 

ASKİ Genel Müdürlüğünde yıllar itibariyle çalışan memur, işçi ve geçici işçi sayısının, 
Yıllar Memur tşçi Sözleşmeli 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1 059 
1 054 
1 177 
1 162 
1 194 
1194 

1 886 
1818 
1 958 
1 992 
2 020 
2 020 

267 
294 
451 
729 
797 
797 

Olduğu, 
2. 26.3.1989 belediye seçimlerinden bugüne kadar : 
Büyükşehir Belediye Başkanlığında, 10 memur ve 67 işçinin işine son verildiği, 283 memur, 

1 sözleşmeli personel, 14 daimî işçi ve 4 geçici işçinin kurum değiştirdiği, memur sayısında 
1 326, geçici işçi sayısında 358 kişilik artış, daimî işçi sayısında 150 kişilik azalma olduğu,. 

ASKÎ Genel Müdürlüğünde 3 memur, 15 daimî işçi ve 15 geçici işçinin işine son verildiği, 
79 memurun kurum değiştirdiği, memur sayısında 135, işçi sayısında 134, geçici işçi sayısında 
530 kişilik artış olduğu, 

EGO Genel Müdürlüğünde 5 memur ve 76 işçinin işine son verildiği; 78 memur ve 5 işçinin 
kurum değiştirdiği, memur sayısında 13, işçi sayısında 1 088 kişilik artış olduğu, 

3. 26.3.1989 seçimlerinden bu yana; 
Büyükşehir Belediyesinde 7 daire başkanı ve 16 şube müdürünün görevden alındığı, Hesap 

İşleri Daire Başkanı Mehmet Artaç'ın halen görevini sürdürdüğü, 1989 öncesi Şube Müdürü 
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olan Selçuk özçelik'in Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı görevine getirildiği, şube müdürleri 
Osman Gönenç, îshak Altuntaş, Mustafa Hayta, M. Nuri Yüksel, Zabit Tunçbilek, Yaşar Yah
şi ve Hasan Eroğlu'nun görevlerini sürdürdükleri, 

ASKI Genel Müdürlüğünde 1 genel müdür, 7 daire başkanı ve 10 şube müdürünün görev
den alındığı, Genel Müdür Yardımcısı Ruhan Tansel, Daire Başkanları Muharrem Sumen ve 
A. Osman Kılıçkaya'nm görevlerine devam ettikleri, şube müdürleri Ethem öztürk ve Erdo
ğan Pekdemir'in Daire Başkanlığı, Şube Müdürü A. İhsan Aktürk'ün Daire Başkan Vekilliği, 
Şube Müdürü Vekili Mehmet Çalışkan'ın Şube.Müdürlüğü görevlerine getirildiği, şube mü
dürleri Bekir Kağnıcı, Bülent Ercan, Mahmut Çakmak, Lütfü Doğangüzel, Tayyip Emre ve „ 
Mete Işık'ın bu görevlerinde kaldığı, 

EGO Genel-Müdürlüğünde 3 daire başkan yardımcısı ile 4 müdürün kurum içinde görev 
değişikliği yapıldığı, Selim Demir'in Teftiş Kurulu Başkanlığı, Rüştü Tatar, Mustafa Kılıç, Ce
mal Gencer, Muhittin Oral, Hayri Kalıpçıoğlu, Mehmet Yazgan ve Nurettin Akyol'un müdür
lük, Sabri Gökçe, Erhan Zaloğlu, Veli Şeker ve Cengiz Çakan'ın Daire Başkan Yardımcılığı, 
Hüseyin Ağa Buluç ve Yusuf Okçuoğlu'nun Daire Başkanlığı görevlerini sürdürdükleri, 

Anlaşılmıştır. ' 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

2. — Â/yort Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bağ-Kur sigortalılarının sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı 
(7/1173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de

laletlerinizi saygılarımla arz ederim. < 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 

1. Bağ-Kur sigortalılarına eczaneler ilaç vermedikleri için, sağlık sigorta primini yatır
mış olmaların arağmen Bağ-Kur'lular ilaçlarını kendi ceplerinden peşin para ile almaktadırlar. 
Fatura bedellerini ise bir türlü Bağ-Kur'dan tahsil edememektedirler. Mesela Afyon'un Şuhut 
ilçelerindeki esnaflar 9 aydır faturalarının karşılığını Bağ-Kur'dan alamamaktadırlar. Birçok 
defa yaptıkları başvuru "para yok" gerekçesi ile Bağ-Kur yetkililerince geri çevrilmiştir. Bağ-
Kur'lu esnaf ve sanatkârın bu durumundan haberiniz var mı? 

2. 1991 genel seçimlerinden önce herkese yeşil kart, herkese ücretsiz muayene ve tedavi 
vaatlerinizle, iktidarınızın 500 üncü gününün dolduğu şu günlerde gerçekler ne kadar bağdaşıyor? . 

3. Bağ-Kur, primlerini zamanında yatıramayan sigortalılarına gecikme zammı uygula
makta ve hatta icraya bile vermektedir. Şimdi esnaflarımızda tedavi masraflarını ödemeyen Bağ-
Kur'dan gecikme zammı talep etmekte ve gerekirse Bağ-Kur'u icraya vermeyi düşünmektedir
ler ve hukuken de tezlerinde haklıdırlar. Esnaf ve sanatkârın bu mağduriyetine ne zaman son 
vereceksiniz? 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21.6.1993 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/7167-O21858 
Konu : Yazılı soru önergesi / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.4.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1173-4454/20495 sayılı yazınız 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın Baş

bakanımızca tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen "Bağ-Kur sigortalılarına eczanele
rin ilaç vermediği, peşin para ile alınan ilaçların fatura bedellerinin Bağ-Kur'dan tahsil edile
mediği, yeşil kart uygulamasının gerçeklerle ne kadar bağdaştığı" iddialarına ilişkin yazılı so
ru önergesi Sağlık Bakanlığı ile birlikte incelenmiştir. 

Türkiye'nin üç büyük sosyal güvenlik kuruluşundan birisi olan Bağ-kur geçmişte alınan 
hatalı kararlar nedeniyle 1989 yılından beri ciddî bir finansman darboğazı içinde bulunmakta
dır. Bu darboğazdan çıkılabilmesi, sağlık giderlerinin karşılanabilmesi, Kurumun finansmanı
na Devlet katkısı sağlanabilmesi ve diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile norm ve standart birli
ğinin oluşturulması gibi hedef ve ilkeler göz önüne alınarak Bakanlığımca hazırlanan Yasa Ta
sarısı 1992 yılı Temmuz ayında TBMM'ne sevk edilmiş olup, halen TBMM Genel Kurul gün
deminde bulunmaktadır. ' 

öte yandan, Bağ-Kur'dan sağlık yardımı almaya hak kazanmış olan sigortalı ve hak sa
hiplerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve tedavi giderlerine ait fatura bedelleri, 
ilgililere Bağ-Kur il müdürlüklerinin vezne tahsilatlarından karşılanarak ödenmektedir. 

Sözkonusu Yasa Tasarısı kanunlaşıncaya kadar, diğer illerin yanı sıra Afyon İlinde de re
çete bedelleri ödemelerindeki gecikmelerin giderilmesini sağlamak amacı ile Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü tarafından olanaklar dahilinde kaynak aktarımında bulunulmaktadır. 

Diğer taraftan, Bağ-Kur'un prim gelirlerini artırmak amacı ile, bir dizi önlem alınarak 
uygulamaya konulmuştur. Alınan bu önlemler sayesinde Bağ-Kur, sigortalı ve hak sahiplerine 
daha iyi hizmet verebilir hale getirilecektir. TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan tasarı
nın yasalaşması ile de Bağ-Kur'a Devlet desteği sağlanarak diğer sosyal güvenlik kurumlan 
düzeyinde hizmet vermesi mümkün olabilecektir. 

Ayrıca, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri 
giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin, Genel Sağlık 
Sigortası*uygulamasına geçilinceye kadar Devlet tarafından karşılanmasını sağlayan 18.6.1992 
tarih ve 3816 sayılı ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verile
rek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmaya başladığı 5 Ağustos 1992 
tarihinden, 30 Nisan 1993 tarihine kadar olan dönem içinde 1 966 476 kişi yeşil kart almak 
için başvuruda bulunmuş ve değerlendirme işlemi sonuçlanan 1 225 876 vatandaşımıza yeşil 
kartları dağıtılmıştır. 

Sözkonusu yardımlara ilişkin taleplerin karşılanması için yapılan işlemler her geçen gün 
artmaktadır. Yeşil kart uygulamasından yararlananların memnuniyetleri, yeşil kart alabilmek 
için başvuruların artarak devam etmesinden gözlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır BTipi Cezaevinde öldürüldü
ğü iddia edilen bir mahkûma ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın 
yazılı cevabı (7/1233) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorularımın Başbakan tarafıdan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat \Yurtdaş 
Diyarbakır 

6 Mart 1993 tarihinde Diyarbakır E-Tipi Cezaevi 3 No. lu koğuşunda kalmakta olan tu
tuklulardanSinan Er'in öldürüldüğünü basından öğrendik. 

Aradan geçen zaman içinde, gerek bizzat adıgeçen cezaevinde tutuklulardan aldığım bil
giler ve gerekse bu konuda bana halen cezaevinde tutuklu bulunan birinin gönderdiği "Basın 
Açıklaması" durumun aydınlatılması gereken pek çok soruyu içerdiğini ortaya koymuş bulun
maktadır. 

1. Maktul Sinan Er'in öldürüldüğü koğuşa geldiği tarih nedir? 
2. Sinan Er'in ölümünden sonra Riyad Ahmet Hasan'ın ve diğer 5 kişinin bu olayın mey

dana gelmiş olmasını fırsat bilerek, "itirafçılar koğuşu"ndan diğer koğuşlara sığındıkları doğ
ru mudur? 

3. Sinan Er'in işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Ahmet Tosun, Mustafa Güneş, Zeki 
Çoban, Adnan Çelik, Ramazan Paksoy, Kasım Paksoy, Halit ve Vahap adındaki şahıslar hak-
kinda açılan bir soruşturma var mıdır? 

4. 6 Mart 1993 tarihinde Diyarbakır E-Tipi Cezaevi 3 No. lu koğuşta öldürüfen tutuklu 
Sinan Er'in yapılan otopsi sonucu nedir? Bu sonuca göre maktule ölmeden önce çeşitli işken
celer yapılmış olduğu hususu doğru mudur? Bulgular nelerdir? 

5. Bir düzineyi aşkın ve çoğu iğrençten öte olan işkence yöntemlerinin uygulandığı iti
rafçılar koğuşundaki bu gelişmelerden haberdar ve yönlendirici oldukları ileri sürelen; cezaevi 

i yönetimi, dış güvenlikte görevli subaylar, çevik kuvvet ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden 
geldiğini iddia eden şahıslar hakkında bu nedenle, yapılmış bulunan herhangi bir soruşturma 
var mıdır? Varsa geldiği aşama nedir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 21.6.1993 

Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü 

Sayı: V:R D: B.03.0.CTE.0.00.00.23787 

Konu : Yazılı Soru „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30.4.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.p0.02-7/1233-4620/21180 sayılı yazınız 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Sayın Başbakanımız tarafından cevaplandırılması 

istemiyle verdiği ve Başbakanlık Makamınca da tarafından cevaplandırılması tensip olunan 
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yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel tarafından kendi adlarına cevap vermem tensip 

olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz edilmiştir. 
1. Yasadışı örgüt üyesi olmak suçundan tutuklu olarak Diyarbakır i No. lu E tipi cezae

vinde bulunan maktul Sinan Er, cezaevinin 5 numaralı koğuşunda kalmakta iken, 2.3.1993 gü
nü yargılanmakta olduğu Diyarbakır 2 No. lu Devlet Güvenlik Mahkemesindeki duruşmasın
dan dönüşünde cezaevi yetkililerine, "Duruşmada 3853 sayılı Yasadan yararlanmak için sami
mî itiraflarda bulunduğunu bu nedenle itirafçıların kaldığı 2-3 No. lu koğuşlardan birine geç
mek istediğini" beyan etmesi üzerine aynı gün (2.3.1993 günü) talebi doğrultusunda 3 No. Iü 
itirafçılar koğuşuna alınmıştır. 

2. Maktul Sinan Er'in öldürülme olayından sonra yapılan idarî ve adlî soruşturma sıra
sında, Riyad Ahmet Hasan, Aslan Araş, Abdulhakim Bakır, Ramazan Soylu, Veysi Bayın ve 
Mahmut Ertaş'ın da vücutlarında darp ve cebir izleri bulunduğundan, bu tutuklular güvenlik 

, açısından yine itirifçıların bulunduğu 38 inci koğuşa alınmışlardır. Riyad Ahmet Hasan, ken
di isteği ve yazılı talebi doğrultusunda itirafçı olmayan tutukluların bulunduğu 26 ncı koğuşa 
verilmiştir. • v 

3. Sinan Er'i işkenceyle öldürdükleri iddia edilen Ahmet Tosun, Mustafa Güneş, Zeki 
Çoban, Adnan Çelik, Ramazan Paksoy, Kasım Paksoy, Halit Aslan ve Abdulvahap Yıkılmaz 
isimli tutuklular hakkında, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından açılan 
hazırlık soruşturmasının 13.5.1993 tarihi itirabiyle henüz sonuçlanmadığı öğrenilmiştir. Açılan 
hazırlık soruşturmasının sayısı 1993/859'dur. - • . . . - . • 

4. Maktul Sinan Er'in cesedi üzerinde yapılan 7.3.1993 tarihli otopsi raporunda ölüm 
nedeni; "Kunt travmaya bağlı kafatası kırığı ile birleşik kafa içi kanama" olduğu belirtilmiştir. 
ölümünden önce işkence yapılıp yapılmadığı henüz devam eden hazırlık ve daha sonra yapıla
cak son soruşturma aşamasında belirlenebilecektir. 

. 5. Sözkonusu olayla ilgili olarak; cezaevi yönetimi, dış güvenlikle ilgili subaylar, çevik 
kuvvet ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinde görevli herhangi bir kamu görevlisi hakkında her
hangi bir soruşturma açılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, 3-4 Ekim 1992'de Kulp'ta meydana gelen 
olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1241) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Sedat'Yurtdaş 

Diyarbakır 
(1) 10.6.1993 tarihli 111 inci Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanan cevaba 'Ek Cevap' 
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Bilindiği üzere, 3-4 Ekim 1992 tarihlerinde Diyarbakır tli, Kulp İlçesinde meydana gelen 
bir olay bahane edilerek; ilçeye "güvenlik güçleri" tarafından saldırılar yapılmıştı. 

Bu saldırılar sonucunda, Vahit Narin adlı şahıs yakılarak öldürülmüş; 80 işyeri, 11 konut 
ve 16 araç (Kamyon, minibüs, taksi vs.) tamamen yakılmış, 103 konut hasara uğratılmış, bu
nun sonucunda ise ilçe nüfusunun yüzde ellisine denk düşen 10 bini aşkın insan ilçeyi terketmişti. 

Tüm bu saldırılar sırasında, yakılan bir mağazalar serisinin tam ortasında bulunan Sümer-
bank Satış Mağazasının hiçbir zarar görmediğini (camlarının dahi kırılmadığı) "güvenlik güçle
rinden hiç kimsenin yaralanmadığı; hiçbir askerî yapı ve aracın zarar dahi görmediği; gerek 
heyet halinde ziyaretimiz ve gerekse yetkililerin ziyareti sonucunda kesin olarak görülmüştü. 

Olay belirttiğimiz nedenlerle kamuyounda ayrıntılı olarak aydınlanmıştı. Bu nedenle ilçe
nin "yaralarının" sarılması için verdiğimiz bir kanun teklifinde Erzincan Kanunu hükümleri
nin bu ilçemize uygulanmasını teklif etmiştik. 

Olayın vehameti ve aradan geçen zaman da dikkate alınarak; 
1. Saldırılar sonrasında yapılan hasar tespitinin ayrıntılı dökümü nedir? 
2. Bu tespit sonucu zarara uğrayanlara maddî ve manevî anlamda verilmek üzere tahuk-

kuk etmiş bulunan ve/veya ödenmiş bulunan tazminat miktarları nelerdir? 
3. Saldırıları emreden ve uygulayanlar hakkında bugüne kadar açılmış bulunan bir so

ruşturma var mıdır? Varsa geldiği aşama nedir? 
4. Bu saldırıdan tümüyle sorumlu olan iktidarınız bu durumu "hukuk üstünlüğüyle bağlı 

devlet" ilkesiyle ne kadar bağdaştırmaktadır? 
5. İkinci Dünya Savaşından çıkmış bir görüntü ve haksızlığa uğramış Kulp İlçemizin es

ki haline döndürülmesi için' aradan geçen 6 ay yetmediğine göre, daha ne kadar zaman geçmesi 
gerekmektedir? 

TC 
İçişleri Bakanlığ) 16.6.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-412-93/Asyş. Ş. ŞİK. (1675) 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1241-4623/21206 
sayılı yazısı 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın; 3-4 Ekim 1992 tarihinde Diyarbakır tli Kulp İl
çesinde meydana gelen olaylara ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 3 Ekim 1992 tarihinde Kulp İlçe Merkezinde erzak almak maksadıyla bulunan bir as
kerî araca, bir grup PKK terör örgüt mensubu tarafından yapılan saldırıda 1 astsubay ile 1 
er şehit olmuştur. Aynı anda ilçenin çeşitli yerlerinden kaymakamlık ve ilçe jandarma komu
tanlığı hizmet binasına yoğun şekilde ateş açılmıştır. 4 Ekim 1992 günü saat 04.00'e kadar ara
lıklarla süren çatışmada 2 astusbay ile 2 er yaralanmış, karşılıklı olarak atılan izli mermilerden 
bazı işyeri ve araçlar yanmıştır. Saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütü mensupları kaçarken 
ilçeyi ataşe vererek çekilmişlerdir. Olayı müteakip ilçedeki bir otelde yapılan aramada, çok sa
yıda Kaleşnikof boş kovanı ile yanmış bir erkek- cesedi bulunmuştur. 
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2. Saldırıdan zarar gören ev, işyeri ve araç sahipleri ve uğradıkları zararın derecesi tek 
tek tespit edilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Sekreteryasından gönderi
len 200 000 000 TL. si ile, Türkiye genelinde açılan yardım kampanyalarından elde edilen 
18S 000 000 TL. sı zarara uğrayan işyerlerinin onarımında kullanılmaktadır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

tçişleri Bakanı 

5. —Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Yandere Köyün
den bir vatandaşın güvenlik güçlerince yaralandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Ali Yiğit 
Mardin 

28.4.1993 tarihinde Mardin İlinin Nusaybin İlçesine bağlı Yandere Köyünde köy muhtarı
nın oğlu Ferhan ay akşamüstü saat 19.00 sularında, köy civarında koyunlarını otlatırken önce
den köyün etrafında mevzilenen jandarma ve köy korucuları tarafından taranmıştır. Yaralanan 
Ferhan Ay ellerini havaya kaldırarak silahsız ve köy halkından muhtarın oğlu olduğunu söyle
miştir. Yanına gelen korucular ve jandarmalar Ferhan Ay'ı bu haliyle taşlamışlardır. 

Sonradan olayın farkına varan jandarmalar yaralı Ferhan Ay'ı ailesine haber vermeksizin 
Mardin Devlet Hastanesine götürmüşlerdir. 

Oğlunun yaralandığını çobanlardan duyan baba muhtar Mehmet Ay, ertesi gün hastaneye 
gitmiştir. Oğlunun hastanede bir oda içerisinde bulunduran görevliler muhtarın oğlunu gör
mesine izin vermemişlerdir. 

Ferhan Ay, halen Mardin Devlet Hastanesinde, odasının kapısında iki nöbetçi nezaretinde 
yatmakta ve kimseyle,görüştürÖlmemektedir. 

Bizim de yaptığımız girişimlerden hiçbir sonuç alınamadı. Baba muhtar Mehmet Ay, oğ
lunun hayatından endişe duymaktadır. 

Olayla ilgili olarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 3.S. 1993 tarihinde yapmış olduğu 
açıklamada Nusaybin'e bağlı Yandere Köyü civarlarında devlet güvenlik güçlerine ateş açıldı
ğı, çıkan çatışmada bir PKK militanının yaralı olarak ele geçirildiği bildirilmiştir. ' ' 

Sorular : 
1. Hukuk Devleti denen bir ülkede eğer bu tür olaylar yaşanıyorsa; o ülkede insan hak

larından bahsedilebilir mi? 
2. Olayları saptırarak başka bir süs veren Olağanüstü Hal açıklamaları daha ne kadar 

devam edecek? 
3. Olağanüstü Hal Valiliğinin yaptığı gerçek dışı açıklamalar belki Batı kamuoyunu inan

dırabilir, fakat bu tür olayları her gün bizzat yaşayan ve tanık olan Doğu kamuoyunu ne kadar 
inandırır? 

4. Bu olayla ilgili soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 
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İçişleri Bakanlığı 16.6.1993 
Jandarma Genel Komutanlığı 

HRK : 7504-413-93/Asyş. Ş. ŞİK. (1676) 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1993 gün ve A.01.0,GNS.0.10.00.02-7/1250-4686/21627 

sayılı yazısı 
Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in; Mardin İli, Nusaybin İlçesine bağlı Yandere Köyünden 

bir vatandaşın güvenlik kuvvetleri tarafından yaralandığı iddiasına ilişkin soru önergesi ince
lenmiştir. v 

1. 27 Nisan 1993 tarihinde sağ olarak ele geçirilen bir PKK terör örgütü mensubunun 
üzerinden çıkan dokümanların değerlendirilmesi ve bu teröristten alınan bilgilerden, örgütün 
üst düzey yöneticilerinen Rauf (K) adlı teröristin 28 Nisan 1993 tarihinde Nusaybin - Eskima-
ğara Köyüne geleceği öğrenilmiştir. Duyumu değerlendirmek üzere bölgeye intikal etmekte olan 
güvenlik kuvvetlerine 28 Nisan 1993 günü saat 18.00 sıralarında Eskimağara ile Yandere köyle
ri arasında ateş açılması üzerine çıkan çatışmada Ferhan Ay isimli şahıs yaralı olarak ele geçiri
lerek Mardin Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. 29 Nisan 1993 günü havanın aydınlanmasın
dan sonra olay bölgesinde yapılan aramada; 1 adet Kaleşnikof marka tüfek, 1 adet şarjör, 3 
adet Kaleşnikof tüfek fişeği, 3 adet örgütsel doküman ele geçirilmiştir. 

2. PKK terör örgütü tarafından GAP eyaleti olarak adlandırılan bölgenin sorumlusu Ke
mal (K) Tahir Ay isimli teröristin kardeşi olan Ferhan Ay'ın; PKK terör örgütü ile ilişki içeri
sinde olduğu, örgütün silahlı işbirlikçiliği ve kuryeliğini yaptığı, daha önce çeşitli tarihlerde 
sağ olarak ele geçirilen ve kendisini teşhis eden teröristlerin beyanından anlaşılmıştır. Ayrıca 
Ferhan Ay'ın yaralı olarak ele geçirildiği olayda Rauf (K) isimli teröristin de yaralandığı istih
bar edilmiş, haber güvenilir kaynaklarca da teyit edilmiştir. 

3. Ferhan Ay'ın tedavisine halen Mardin Devlet Hastanesinde, firarını önlemek ve dışa
rıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak maksadıyla güvenlik kuvvetlerinin nezaretinde de
vam edilmektedir. , 

Arz ederim. 
IsmetSezgin 

İçişleri Bakanı 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmit Belediyesine bağlı Derince Kasabasının 
belediye yapılmasına ilişkin kararda bir değişiklik olup olmadığına ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılfşevabı (7/1280) 

Türkiye Btüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletinizi saygılarımızla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan , 

Kocaeli 
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Sorular : 
1. İzmit Belediyesine bağlı Derince Kasabasının müstakil belediye yapılması hususunda

ki hükümet kararında bir değişiklik olmuş mudur? 
2. Bir yerin belediye olması objektif koşullara mı, yoksa siyasî tercihlere mi dayanmalıdır? 
3. Bu konuda SHP İl Başkanının "Derince'nin belediye olmayacağı" tarzındaki açıkla

ması doğru mudur? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 18.6.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/533 

Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın 
Ybzûı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 27.5.1993 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1280-4767/22040 sa

yılı yazısı 
tlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kocaeli Milletvekili Şev

ket Kazan'ın İzmit Belediyesine bağlı Derince Kasabasının belediye yapılmasına ilişkin karar
da bir değişiklik olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

Kocaeli tli Merkez tice sınırları içindeki Dumlupınar, \avuzsultan, Çenedağ, Çınarlı, De
niz ve Sımpaşa mahallelerinin birleşerek "Derince" ismiyle belediye kurulmasına dair 7.3.1992 
gün ve 92-39555 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı, 13.3.1992 gün ve 21170 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanmıştır. Mart 1994 tarihinde yapılacak genel mahallî idare seçimleri ile birlikte Derin
ce Belediyesinde de seçim yapılacak ve belediye fiilen faaliyete geçecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

7. — istanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, İstanbul'un Tahtakale semtinde mey
dana gelen hırsızlık ve soygun olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin 'in yazılı 
cevabı (7/1285) 

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

susunda emirlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Son günlerde İstanbul İline bağlı Tahtakale semtinde hemen her gün hırsızlık ve soygun 
vakaları olduğuna dair Tahtakale esnafından şikâyetler almaktayız. 

Yine aynı esnaf ilgili güvenlik birimlerinin bu tür hadiselere ilgisiz kaldığı ve şimdiye ka
dar faillerin yakalanması için ciddî bir teşebbüslerin olmadığı hususunda da şikâyetçidirler. 

1. Son üç ay içinde Tahtakale semtinde kaç dükkân soygunu veya hırsızlık vakası olmuştur. 
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2. Olaylarla ilgili yakalanan failler var mıdır? 
3. Bu hadiselerin önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 18.6.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü . 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.0İ.01.154479 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının 27 Mayıs 1993 gün ve KAN. KAR. MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00-7/1285-4783/22082 sayılı yazınız 

İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İstanbul İli Eminönü İlçesi Tahtakale semtinde son üç ay içinde beş işyerinde hırsızlık ola
yı meydana gelmiş ve bu olayların tamamı aydınlatılmış olup, beş kişi yakalanmış ve bunlar
dan 3'ü adlî makamlarca cezaevine gönderilmiş ikisi ise serbest bırakılmıştır. 

Bu hadiselerin önlenmesi için emniyet görevlilerimizce gerekli tedbirler alınmaktadır. 
Arz ederim. , ' 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

fiy- > O-"7 
— 76 — 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
115 İNCİ BİRLEŞİM 22 . 6. 1993 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

E 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiIIer ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
*. sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu >aksız ödeme

ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut 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 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. _ Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) • • • / 
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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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
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) . ' 

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 t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları 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 veryurt 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) 

— B ; — . ' • " ı . • ' . • : . . 
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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, 
içtüzüğün 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 tedbîrler 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 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

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 veY 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 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve tyukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. —- Şırnak 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) 

, 51. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

52. T-, 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. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili 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, içtüzüğün 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 nrıaddelerinin 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) 
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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 bir Meclis 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 tçspit 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 Büyükşehir 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) 

67. — İzmir Milletvekili Timur Dernir 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. — tzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, tzmir İlinin 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. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

75. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimba
şı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

76. — Şırnak Milletvekili Mahmut Allnak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/28) 

77. — Diyarbakır Milletvekili $edat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da kor
san yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği tavır ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. — Muş Milletvekili Muzaffer demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü Mu
rat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddia
sını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör 
olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

80. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayolun
da meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Anayasanfn 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/33) 

81. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 tarihin
de Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarabeldr - Ay
rana - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*3. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo" 
servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

*4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ierin 
çalışma saatlerine ve Üçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/286) 

*5. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 
nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/305) 

*6t — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) 

*7. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve 
milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/307) 

•8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*9. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü som önergesi (6/309) 

•10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav ilçesi imam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) 

•11. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/325) 

12, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andı
rın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorun
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Kö
yü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

14. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin ilçesinde 
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/349) 

15, — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

•16. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

•17. — istanbul 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) 
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*18.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

*19. —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) 

*20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

*21. — 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) 

*22. — 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) 

*23. — 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) 

*24. — 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) 

*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

27. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*28. -*• istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

*29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*30. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un,-İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

*31. — Van Milletvekili FethuIIah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*32. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

34. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*35. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

10 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

*39. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

40. •— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417). 

*42. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

43. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

44. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*45. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*46. — 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) 

•47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

48. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

49. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

50. — 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) 

51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

*53. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

54. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

i • . • ' _ . • 
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55. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge, Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

57. —- 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) 

•58. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın," Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*59. __ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru, önergesi (6/546) (1) 

*60> _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

61. —• İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

62. — 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) 

63. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, birtiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

•65. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

•67. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

68. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

70. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

71. —-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

72. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller 
arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 
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73. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

74. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

75. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

76. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

77. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine 
alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

78. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlan
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

79. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

80. —- Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'm, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl Baş
kanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/473) 

81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

•82. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

83.— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

84. — 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) 

•85. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

86.— İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

87. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

•88. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

89. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İl
çelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner- < 
gesi (6/485) 

*90. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

91. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
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92. — 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) 

*93. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

94. _ 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) 

95. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

96. — 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) 

97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Salo
nunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*98. — 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) 

99. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/494) 

* 100. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada Öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

101. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(67497) .-.'•;> ~ , ' . • • • ' " , . ' 

103. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

104. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sartyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

105. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

106. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

107. — 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) 
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* 108. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle, yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

109. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

110. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

111. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

112. — 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) 

113. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

* 114. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

115. — 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) 

116.-— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

117. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

119. — 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) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi ipek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

121. — 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) 

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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126. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

127. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

128. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Erierji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

129. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

131. — İstanbul Milletvekili Haİit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

132. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) , 

133—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

134. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

135. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

136. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, istanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) „ 

137. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

138. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

139. — 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) 

140. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

141. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

142. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

143. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ün, Amasya tüne entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

E——: :———— —— 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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144. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

145.— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Ikizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

146. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

147. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

148. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

149. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala-' 
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

151. —- Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Külp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) . , 

152. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

153. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

154. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

156. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keciören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

158. — 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) 

159. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

160. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) ı ' '. 

1 7 __ 
115 İNCİ BİRLEŞİM 
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161. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) . 

162. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

163. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) , 

164. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/569) 

165. — 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) 

166. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

167. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö-. 
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

168. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

170. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertelcin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

179. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) - . 
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180. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

• 181. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) -

182. — 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) 

183. — 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) 

184. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

185. — 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) 

186. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdjği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

187. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

188. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

189. — İzmir 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) 

190. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

191. — Bolu Milletvekili Avni Âkyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü'soru önergesi (6/731) (1) 

192. — Bolu Milletvekili Avni Âkyol'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) 

193. __ 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) 

194. _ Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi 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) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüderİn, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 
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197.•— 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) 

198. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, îmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

200. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
lı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

201. r - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

202. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

204. — 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) 

205. — İstanbul Milletvekili Halil Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

208. — 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) 

209. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

210. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

211. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

212. — 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) 

213. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

214. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ştrnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) ' 

_ f^ö] — — — —— :—: • 
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215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

216. — 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) 

217. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens
titüsü öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

218. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/795) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

221. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/796) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/797) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, paralı yollarda ve köprülerde rüş
vet alındığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

225. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/799) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

227. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 

228. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye'nin imzaladığı işkence
ye karşı sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/802) (1) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan ihale
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

231. — 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) . • , 
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232. — 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) 

233. — 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) 

234. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı madde
siyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) (1) 

235. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satışları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

236. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

237. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

238. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından.sözlü soru önergesi (6/618) 

239. —- İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk-Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

240. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner .-
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

241. — 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) 

242. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

243. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

244. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

245. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

246. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

247. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

248. -— 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) 

249. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (1) -

250. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

L .[22i- ' : — — : ; • : 
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251. — 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) 

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Pevlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

253. — Artvin Milletvekili Süleyman Hâtinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

255. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

258. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

259. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

260. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

261. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

264. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

265. — 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) 

266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

267. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

268. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 
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269. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

271. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya tüne atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

272. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

273. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

274. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 

275. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

276. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) " 

277. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

278. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ün, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

279. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

280. — 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) 

281.— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

282. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

283. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

\284 — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

285. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın,.Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

286. — İstanbul 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) 

287. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted
bir ye yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

288.— Bursa Milletvekili Fethi Akkoc'un. kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

24 
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289. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

290. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ye mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

293. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

294. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

295. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

296. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

297. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

298. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

299. _ 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) 

300. — 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) 

301. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

302. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bingöl Karayolu üzerinde yakala
nan 5 kişinin istihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/823) (1) 

303. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

304. — 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) ' . 

305. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan * 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 
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306. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

307. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

308. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) ' 

309. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

311. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

312. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K. 'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

313.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

315. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de İnanç Vakfı'na verilen arsa 
ve özel bir şirket tarafından yapılan Teknik Liseye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/835) (1) 

316. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

317. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Büyükşehir Belediyesi statüsü kesinleş
memiş bazı belediyelere avans olarak yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/837) (1) 

318.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

319. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) _ 

320. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

321. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

322. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

26 
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324. — İstanbul Milletvekili Haıit Dumankaya'nın, istanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 
. 326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 

E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 
327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi

ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 
328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta

nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka-
'. sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/695) 
331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu

lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

333. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

334. —- Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru' önergesi (6/699) 

335. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

336. —Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Crdu İli esnafının işlerini terk etmelerin-, 
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

337. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

339. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
f ından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

340. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

341.—İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye iktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

342. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

' 343. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından, sözlü soru önergesi (6/708) 

344. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 
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345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

347. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

348. — 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) 

349. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

350. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

351.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Linyit Kömür
lerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

352. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) • • ' . . ' 

353. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

354. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri ti Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

355. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'le-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

356.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

357. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

358. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

359. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

360. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

361. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

362. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya ka
mu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 
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363. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

364. -r- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

365. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

366. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

367. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

368. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
layancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

370. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tünde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 

371. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

372. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/76İ) 

373. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlerj Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

374. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

375. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

376. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
Özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

377. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

378. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

379. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
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380. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/769) 

381. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

382. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

383. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanak
kale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

,384. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

385. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

386. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'Halk Bankası'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

387. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

388. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

389. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

390. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

391. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

392. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

393. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

394. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

395. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin belde, 
beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/787) 
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396. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

397. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

398. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

399. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 
telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/805) 

400. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 
kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/806) 

401. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

402. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) 

403. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce An-
talyaTimanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

404. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Turban Haftası kutlamalarına 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

405. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 
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KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (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 İ 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 ye 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) 

X-9. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma Tarihi : 27.4.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 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 Raporu 
(2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

11..— Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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12. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 

Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

13. — 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) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 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) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12,2.1993) 

16. — 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 17. — 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) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. —İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

21. — 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) •-

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — 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 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım

ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin 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 28. — 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) 

29. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. —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 târihi : 11.1.1993) 

X 31. — 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 32. — 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 33. — 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 34. — 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) 

35. — 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 36. — 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 37. — 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 38. —-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) 

34 
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X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı tçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının 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 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği 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 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği 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 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle İlgili 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 Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma TariSıİ : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

48. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kâ
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

50. — 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) 

51. *-. Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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52. -r- 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) 

53. — 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 54. — 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 tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16J1.1992) 

55. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

56. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 57. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

58. — 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) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir 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) 

- 6 0 . — 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) 

61. — 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) 

62. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 
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63. — 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) 

64. — 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) 

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — 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 
tarihi : 27.4.1992) 

68. — 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) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

73. — 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) 

74. — 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) 
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75. —'Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşınln, 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) 

76. — 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) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komfsyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — 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) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra 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) 

80. — 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) 

81.—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) 

82. — 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) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'ün, 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) 

38 
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88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak

kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın89 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) 

89. — 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) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.İ992) 

91. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'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) 

92. — 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) 

93. — 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) 

94. — 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. Sayışı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — 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) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

.101. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 102. —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 Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234,1/235,1/236,1/237,1/238,1/239, İ/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) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : İl.1.1993) 

104. — 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) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — 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) 

107. — 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) 

108. — 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) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. — 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) . , 

111. — Hatay Milletvekili Âli 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) 
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112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa iki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) „ '. 

113. — 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) 

114. —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) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene tjçreti ve °7o 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) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
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) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 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) 

119. — 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) 

120. — 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) 

121. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 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) 
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124. — 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) 

125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 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 Gefnel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve1 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) 

126. — 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. — 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 
tarihi : 6.4.1993) 

131. — 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) 

132. — 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 133. — 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 134. —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 135. —. 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) 

42 
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136. — Samsun Milletvekili Ilyas 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) 

X 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 138. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

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

141. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. S'ayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı i 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

144. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

145. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

X 146. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

147. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

x 148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 
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