
DÖNEM : 19 CİLT ; 94 YASAMA YILI : 5 

M. 
ERGİSİ 

12 nci Birleşim 
19 .10 .1995 Perşembe 

I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. -Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, ülkedeki işsizlik sorunu

na ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin ce
vabı 

2. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Birleşik Sosyalist Partinin 
Ankara Necatibey Caddesindeki binasında beklemekte olan İranlı mültecilerin 
durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1613) numaralı sözlü soru

sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/519) 
2. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Anayasa Komisyonu üyeliğin

den çekildiğine ilişkin önergesi (4/520) 
3. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Millî Savunma Komisyonu üye

liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/521) 

Savfa 

591 

591 

592 

592 

592 

592:595 

595:598 

599 

599 

599 

599 



T.B.M.M. B : 12 19.10 .1995 O : 1 

Sayfa 
4. - (10/132 ve 123) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlı

ğının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1998) 599:600 
5. - (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 

Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1999) 600 
6. -Başbakan Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 tarihleri arasında Amerika 

Birleşik Devletleri'ne yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/2000) 6 0 0 

' V . - SEÇİMLER 600 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 600 
1.-Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 600601 
2. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim. 601 
VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 602 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 602 
1.-Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Kanada-Montreal'de yayın

lanan bir TV programına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün ya
zılı cevabı (7/7188) 602:603 

5 9 0 -



T.B.M.M. B : 1 2 19.10.1995 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bakanlar Kurulu'nun yeniden teşkili için İstanbul Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel 

Başkanı Tansu Çiller'in, Anayasanın 109 uncu maddesi uyarınca görevlendirildiğine ve seçilecek 
bakanların atamalarının yapıldıktan sonra Bakanlar Kurulu Listesinin ayrıca gönderileceğine iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

Başkan seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada adaylar, Anayasanın öngördüğü salt çoğun
luğu sağlayamadıklarından, üçüncü tur oylamada en çok oy alan iki aday için yapılan dördüncü tur 
oylama sonucunda Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, 230 oyla, TBMM Başkanlığına seçildiği 
açıklandı. 

TBMM Başkanı İsmet Sezgin, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı. 

19 Ekim 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.14'te son verildi. 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

Kamer Genç 
Başkanvekili, 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Kâtip Üye 

© 

II. - GELEN KAĞITLAR 

19 .10 .1995 PERŞEMBE 

Önerge 
1. - Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 73 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin 

Önergesi (4/518) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1995) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kalkınma Bankasınca iki otele verilen ve geri 

ödenmeyen krediler bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7463) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1995) .- - . 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA {. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve
killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, ülkedeki işsizlik sorununa ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN -Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înccöz, ülkemizdeki işsizlik konusunda gündem
dışı söz istemişlerdir; kendisine söz verilmiştir. 

Buyurun efendim. '.• 
Süreniz 5 dakika. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir ta

nesi olarak gördüğümüz işsizlik konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi, sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin birinci problemi olarak, terörün bize kabul ettirilmeye çalışıl
ması, gösterilmesi boş yere değil. Tıpta "ölümü gösterip hastalığa razı etmek" diye bir kaide var
dır. Terör; aslında, bize göre, bitmeyecek bir olay değildir; ama, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü ve şu 
anda, biraz önce söylediğimiz gibi, toplumumuzu en fazla rahatsız eden bir etken olduğu bir ortam
da, altını çizerek söylüyorum, istemli ve sistemli olarak gündemde tutulan terör, maalesef, şimdi
ye kadar işbaşında bulunan iktidarlar tarafından dolayısıyla desteklendi, bitirilmedi. 

İş ve İşçi Bulma Kurumuna kayıtlı işsiz sayısı her ne kadar 5-6 milyon seviyesinde gösterilse 
de, Kuruma başvurmayan bir bu kadar da işsiz vatandaşımız vari 

İşsiz olan bu vatandaşlarımızı susturabilmek için, insanların şehit olduğu bir yerde, oradaki in
sanlarda gündemde tutulan, benim hiç değilse oğlum hayatta, yaşıyor ya mantalitesi, bu şekilde bir 
yaklaşım içerisinde olan -şu anda mevcut olmayan; ama- bundan önceki iktidarların, maalesef, çan-
simidi gibi sarıldığı bir olaydır; ama, işsizlik, Türkiye'de, en önemli problemdir değerli arkadaşla
rım; bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 

Tabiî, sadece İş ve İşçi Bulma Kurumunun ortaya koymuş olduğu rakamlar değil, işi olup iş
siz olanlar da çok büyük bir kitleyi oluşturmaktadır. Ayrıca, İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat 
etmeyen gayriresmî işsizlerle birlikte Türkiye'de devasa boyutlara ulaşan işsizlik konusu, elbette, 
ülkemizde acilen çözülmesi gereken en önemli problemlerden birisi olarak gözükmektedir. 
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Felç olan ekonomimizin yapısı içerisinde esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz işsiz hale getiril

miştir. Ülkemizde bu acı tabloyu yaşayanlar biliyorlar. 

Alımgücü gittikçe zayıflayan memur ve işçinin, kapısını itmeyi bırak, kapısının önünden geç
meye dahi cesaret edemediği, yolunu değiştirdiği, taksitlerini ödeyememenin sıkıntısı içerisinde ol
duğu bir ortamda esnaf kan ağlamaktadır. 

Esnaf, çiftçinin yılda bir defa ürününün parasını almasını beklediği günü, bu kaynağı, kendi
sine gelecek suyu köylüsünden de göremiyor; zira, pancarı, tütünü, buğdayı, fındığı, üzümü, pamu
ğu, sebzesi ve narenciyesi artık para etmeyen, sessiz ama büyük bu kitleyi görmeyen, duymayan 
sağır hükümetlerin tavrından artık şikâyetçi. 

Değerli arkadaşlar, ekonomi çarkının ilk basamağı çiftçi ve köylüdür. Özellikle diğer ülkeler
le kıyaslandığı zaman görülür ki, diğer ülkelerde yüzde 10'un altında olan tarımdaki istihdam, ül
kemizde yüzde 54,8 dolayındadır; yine ülkemizdeki iş alanlarında, yani sanayideki istihdam oranı 
yüzde 18,7, hizmetler sektöründe ise yüzde 26,6'dır. Elbette bu istatistik! rakamlar fazla veya az 
olabilir, değişebilir; ama, görüldüğü gibi, biz itiraz edilemeyecek şekilde, bir tarım ülkesiyiz. Her 
ne kadar işsizliğin giderilmesi denilince, sanayileşme akla geliyorsa da, bize göre mevcut iş alan
larının canlandırılmasınla ve ataletten kurtarılmasıyla işsizlik büyük ölçüde halledilir kanaatinde
yiz. Kısa konuşma süresi içerisinde işsizliğin çözümüne ve bunların detayına girme imkânım yok; 
ama, başlıklar halinde anlatarak^ bunu, sizlerin takdirlerine ve anlayışına bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 100 dönümlük tahıl, pancar, tütün, pamuk tarlası, üzüm, çay, fındık, seb
ze, meyve bahçeleri gibi yerler bize göre bir istihdam kaynağı ya da bir fabrika gibidir; bunun da 
teferruatına geçmiyorum; nasıl bir istihdam kaynağı olduğunun yorumunu sizlere bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, soğan, tarlada kalmıştır; 2 bin liraya alıcı bulamıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnceöz,'size ek süre veriyorum; buyurun efendim. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 

İşçilere alınterinin verilememesinden dolayı, özellikle seçim bölgem olan Tokat'ta pancar tar
lada kalmıştır. Pancarın şu anda tarlada kalması, bir dönem sonrasını da etkilemektedir; yeniden 
ekim yapılamamasının zararını kim karşılayacaktır?.. Buğday ve diğer ürünlerde detaya geçmiyo
rum; onlar da gerçek değerinden satılmadığından, çiftçi ve köylü perişan vaziyettedir. 

• . • ı ' . ' 

İşte, böylesine bir durumda olan ve ülkemizin ekonomi çarkının birinci dişlisi olduğunu ifade 
ettiğim bu dişli tıkandıktan sonra, ekonomi dişlisi tıkanmış, arz ve talep dengesi de ülkemizde al
tüst olmuştur. Rahmi Koç'un, iki gün önce, gazetelerdeki haberi çok dikkat çekici: "Hükümet, pa
radan para kazanma yolunu açtığı için ve para, yatırım yerine şu anda rant ekonomisine kaydığı 
için; üretilen mallara talep de olmadığı için, ülke bir sıkıntı içerisine girebilir" şeklindeki uyarısını 
dikkate almak lazım. Aslında, sadece bu Hükümetin değil, daha önceki iktidarların da, ANAPın da 
paradan para kazanma dönemini, rant ekonomisini uygulandığını gözardı etmemek lazım geldiği
ni ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir balığın kuyruğu kokuşmaya başlamışsa o balığın artık sıhhati tehlike- , 
ye girmiş vaziyettedir. Kuyruk ölçüsü içerisinde bir haber olan, çocukların çöplüklerden artık ek
mek kırıntıları ve gıda artıkları topladıklarını gazetelerde ve daha bugün sabah televizyonlarda iz
ledik. Bu acı haberler; bir işçinin işten atıldıktan sonra iş bulamamasından dolayı hanımının evini 
terk etmesi, evine ekmek götürememesi nedeniyle intihara teşebbüs etme olayları, artık, bazı acı 
gerçekleri ifade etmiyor da neyi bekliyor bu millet, neyi bekliyor bu cüretle bu acı tabloları ortaya 
koymak isteyen şu andaki siyasîler ve hükümete talip olan siyasî partiler... 
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Kapitalist canavar kendi çocuklarını da yemeye başlıyor... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin efendim. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Başkanım 1 dakikada toparlayacağım. 
BAŞKAN-Tamam efendim; buyurun. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Biraz önce bahsettiğim gibi, bazı tuzu kurular diye tabir ettiğimiz kimseler bu konuda şikâyet
lere de başladılarsa, artık bunlara da dikkat etmek lazım geldiğini ve şu anda işsizlik meselesini sa
dece İş ve İşçi Bulma Kurumunun istatistiklerinde aramamamız lazım geldiğini ifade etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, şu anda, ülkemizde, yanlış idarenin getirmiş olduğu acı tablo içe
risinde, Dünya Gıda Örgütünün bir rakamını aktarmak istiyorum. İşsizliğin sebebi olarak nüfus ar
tışını gösterenlere, bu rakamlar, herhalde, cevap vermeye yetecektir. 

Deniliyor ki: "Türkiye, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirdiği zaman, 
150 milyon insana, rahatlıkla, dış destek ve yardım almadan bakabilecek kapasitededir." Bunu biz 
söylemiyoruz, Dünya Gıda Örgütü söylüyor. Yani, şu andaki mevcut nüfusumuzun 2,5 misline ra
hatlıkla bakabileceğimiz bir ortamda bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, demek ki, şu anda yanlış bir idare söz konusu; bunu, değiştirmek için, ül
kemizde daha fazla zaman kaybına yol açmayalım. Artık, millet, kararını da verdi; tabiî, bu tablo
nun doğmasına sebep olan siyasî partileri siyasî tarihe gömmeye hazırlar, yeni bir dönemi açmaya 
karar yerdiler ve adil düzeni kuracak olan Refah Partisinin iktidarını, bir hastanın doktoru bekledi
ği gibi bekliyorlar. ; ' ' '. " . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafındankapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İnceöz, size 8 dakika ek süre verdim; lütfen, bitirir misiniz efendim... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, milletin artık her alanda refaha susadığı bir ortamda -şu anda, hükümet 
kurmaya namzet olan değerli arkadaşlarıma yönelerek söylüyorum- diyorum ki, millet, zulüm iste
miyor; millet, bu cennet vatanda, varlık içerisinde yokluk çekmek istemiyor. Millet, artık -tekrar 
tekrar söylüyorum-her türlü refaha susamış vaziyettedir. 

Sözlerimi, güzel bir cümleyle bitiriyorum: "Gölge etmeyin başka ihsan istemez" ve "buyurun, 
haydi erken seçime..." Çünkü, gözüken odur ki, milletimizin şu andaki acı tablodan kurtuluşunun 
tek reçetesi bir erken seçimdir. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 
Çok teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) . 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Tokat Milletvekilimiz Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün, terörle başlayıp yeraltı ser
vetlerine kadar uzanan, aslında, belli konularla sınırlı olması gereken gündemdışı konuşmasının 
kapsadığı bütün konulara, mümkün olduğu kadar, müsamahanıza sığınarak cevap arz etmeye çalı
şacağım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 49 ve 50 nci Hükümetlerin üzerinde -her hükümette ol

duğu gibi- çok şey söylenebilir, çok eleştiriler getirilebilir, haklılığı veyahut haksızlığı, başarısı ve
yahut başarısızlığı iddia edilebilir; ancak, şu var ki, hükümete geldiğimiz zaman; yani, 1991 seçim
lerinden sonra, 49 uncu Hükümet olarak görev ve sorumluluk içerisine girdiğimiz zaman, ülkenin 
içerisinde bulunduğu durumun çok iyi hatırlanması lazımdır. Bu, çok uzak bir geçmişte olmayan 
ve artık, herkesin hafızasında yer almıştır ki, biz, Hükümete geldiğimiz zaman, saat 16.00'dan son
ra, 16.30'dan sonra, gün batmadan hayat bitiyordu güneydoğunun 15-16 vilayetinde. Batman'da, 
saat 16.30'dan sonra, kimsenin, ne sokakta dolaşması ne de evlerinin penceresi önünde oturması 
mümkün değildi. Biz, Hükümete geldiğimiz zaman, 15-16 yaşında bir çocuk, güneydoğunun bü
yük şehirlerinde, çıkıp, çarşıyı bir uçtan bir uca dolaşıp, esnafa kepenk indirtebiliyordu. Bugün, 
oralarda, o illerimizde, o şehirlerimizde, gecenin saat 12'sine kadar da, sabaha kadar da, herkes, ra
hat rahat dolaşmakta, herkes, ülkenin diğer bölgelerinde yaşanan hayatın aynısını yaşama imkânı
na sahip olmaktadır. 

"Teröre dayalı olarak gündemde kalmak" sözünü, ben, arkadaşımın, her şeyden önce, imanın 
yarısı olan insaf ölçülerini aşan bir oeyanı olarak değerlendiriyorum. Hiçbir iktidar, teröre dayana
rak, ülkenin sorumluluğunu taşıyan, ülkenin huzuru içerisinde olması gereken ve o huzurdan yarar
lanması icap eden hiçbir iktidar, terörü gündemde tutmak istemez. Terörü gündemde tutmak iste
yenler ara rejimlerdir veyahut yaptıkları demokrasidışı müdahalelere gerekçe arayan ya da aramak 
isteyenlerdir. Onlarla bizleri karıştırmış olmasını -dediğim gibi- ben, değerli milletvekili arkadaşı
mın bir yanlışı sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, değerli arkadaşım, pekçok konuya değindi, aslında ülkenin bütün 
meselelerini özetledi. Tarımdaki nüfustan bahsetti, birçok konuların içerisinde. Gerçekten, bir ül
kede, tarımda yaşayan nüfusun, bizde olduğu gibi, yüzde 40'larda, yüzde 50'lerde dolaşmakta ol
ması, o ülkenin en büyük sıkıntısıdır. Dünyada hiçbir kalkınmış ülke yoktur ki, tarımda yaşayan 
nüfusu yüzde 20'lerin, yüzde 25'lerin üzerinde olsun. Bu, ters orantılıdır; bir ülkede tarımda yaşa
yan nüfus ne kadar azsa, o ülkenin fert başına düşen millî geliri o kadar artar. Bu, âdeta, Arşimet 
Kanunu gibi kesin bir riyazî gerçektir. 

Değerli arkadaşım, aynı zamanda, çiftçi ve sanayi kesiminin de işsiz olduğunu söyledi. Şunu 
söylemek istiyorum: 1995 yılının ikinci 3 ayında yüzde 12'yi bulan büyüme hızı, acaba, sanayici
miz ve çiftçimiz eğer işsiz ise; yani, zarar eder halde ise, küçülme halinde ise, o zaman, bu 3 aylık 
yüzde 12'lik büyümenin izahının da yapılması gerekir diye düşünmek hakkımızdır. 

Değerli arkadaşım, aynı zamanda "gölge etmeyin" sözüyle başladı "gölge etmeyin" sözüyle bi
tirdi konuşmasını. Yakın bir gelecekte, hep beraber milletin önüne çıkacağız; herkes, söylediğiyle 
söylemediğiyle, iddia ettiğiyle etmediğiyle, yaptığıyla yapmadığıyla milletin önüne çıkacak ve mil
let kararını verecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. - Sımak Milletvekili Mahmut Almak'in, Birleşik Sosyalist Partinin Ankara Necatibey Cad

desindeki binasında beklemekte olan İranlı mültecilerin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci sözü, Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'a veriyorum. 
Sayın Alınak, BSP'nin Ankara Necatibey Caddesindeki binasında beklemekte olan İranlı mül

tecilerin durumlarıyla ilgili, gündemdışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Alınak. 
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Süreniz 5 dakikadır. 

MAHMUT ALINAK (Sımak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kapılarını açarak, İran
lı mültecileri, parti binasında konuk eden ve böylece halkların kardeşliği temelinde enternasyona-
list görevini yerine getiren, Birleşik Sosyalist Partiye, huzurunuzda, bu insanlık görevlerini, gere
ğince yerine getirdiklerinden dolayı, minnetle teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, 27 milyon insanın mülteci ya da evini terk etmiş durumda olduğu 
bir dünyada yaşıyoruz ve Türkiye de böyle bir dünyada yerini alıyor; ancak, ne yazık ki, Türk hu
kuk mevzuatında, mültecilerin durumlarını düzenleyen yasal bir mevzuat yok; hükümetlerin oluş
turduğu resmî bir politika yok ve hepinizin bildiği gibi, Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi
nin imzacısı olan bir ülke; ayrıca, 1967 tarihli Ek Protokolün de tarafı olan bir ülke. Cenevre Söz
leşmesini imzalayan ülkelerin sayısı 110'un üzerinde. Bu sözleşmeye iki ülke çekince koymuş, sa
dece iki ülke; biri Malta, diğeri de Türkiye. Çekincelerinin konusuna ayrıca girmek istemiyorum, 
o ayrı bir hikâye, çok ayrıntılı bir sorun. 

Durum bu ve Hükümetler cephesinde de değişen bir şey yok. 49 uncu Hükümet kuruldu, hal
kın tepesine ateş yağdırdı; işsizlik, pahalılık, haksızlık ayyuka çıktı. 50 nci Hükümet kuruldu. 51 
inci Hükümet kuruldu gitti, şimdi 52 nci hükümet kurulacak; ama, bakıyorsunuz ki, kurum olarak 
hükümetlerde bir değişiklik yok, temel politikalarda değişen bir şey yok; değişen, sadece numara
ları. Sayın Demirel-Sayın İnönü Hükümeti; Sayın Çiller-Sayın Karayalçın, Sayın Çetin Hükümeti; 
Sayın Çiller Hükümeti ve .bugün de Sayın Çiller-Sayın Baykal hükümeti; ne değişecek; hiçbir şey; 
ama, hiçbir şey değişmeyecek... 

Bugün söz konusu olan şudur değerli arkadaşlarım: Mülteci olarak Türkiye'ye sığınan insan
lar, iradelerinin dışında, yurttaşı oldukları ülkelere iade edilmektedirler. Öyle ki, Birleşmiş Millet
ler Yüksek Komiserliğinin aracılık yaparak, öncelikle; 1 - mültecilik statüsünü kazandırdığı, 2- ken
dilerini kabul edebilecek ülkeleri bulduğu, kendilerine vize ve uçak. bileti temin ettiği mülteciler da
hi, uluslararası hukuk ayaklar altına alınarak, yurttaşı oldukları ülkelere iade edilmektedirler; yani, 
sınırdışı edilmektedirler. 

Yaklaşık bir hafta önce -basından okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir- İran yurttaşı olan 2 mül
teci, İran'a iade edildi. Birçok gazetede haber konusu oldu; bu 2 kişinin; yani, mülteci statüsü ka
zanan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince biletleri, vizeleri temin edilen ve 
yurt dışına gönderilecek olan -kabul eden ülkelere gönderilecek olan- bu kişilerin, İranlı mollalar-
ca, anında öldürüldüklerine ilişkin haberler çıktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Alınak, size ek süre veriyorum; buyurun, konuşmanızı bitirin efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla)-Tamam, Sayın Başkanım. 

Bunu, ne İran molla yönetimi -gerici yönetimi- ve İran Büyükelçiliği ne de Türk Hükümeti 
tekzip etmedi ve tekzip edici hiçbir açıklama çıkmadı. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, İranlı 20 kişi aynı durumda ve bu kişiler de, yaklaşık bir hafta 
sonra, İran'a iade edilecekler. Bu şahısların hukukî statüleri şu: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük
sek Komiserliği, bu kişilerin mülteciliklerine karar vermiş. Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve 
Kanada başta olmak üzere, birçok ülke, bu mültecilerin kabulüne karar vermiş; biletleri gönderil
miş, vizeleri verilmiş; fakat, Hükümet, bu 20 kişiyi, şimdi, sınırdışı etmeye, İranlı mollalara teslim 
etmeye çalışmaktadır, bu konuda karar verilmiştir ve karar da ilgili şahıslara tebliğ edilmiştir. Açık
tır ki, bu 20 kişi, hududu geçer geçmez, teslim edilir edilmez, katledilecektir. 
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Burada, tutanaklara geçmesi için söylüyorum; dün iade edilen ve tran mollalannca katledildik

leri iddia edilen kişiler gerçekten katledilmiş ise, Hükümet, katliama ortaktır, suç ortağıdır ve bu 20 
kişi, aynı şekilde katledilecek ise, aynı şekilde, bu Hükümet, yine, bu cinayetlere ortak olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, şu anda, Birleşik Sosyalist Partinin Ankara Necatibey Caddesindeki İl Baş
kanlığı Binasında, 150'nin üzerinde İranlı, yetmişyedi gündür bekliyor ve yetmişyedi gündür, aç
lıkla, yoklukla, hastalıklarla cedelleşiyorlar. Önerge verdim; Sayın Başbakan Kafkas ülkelerindey-
ken makamını aradım; Sayın Yalım Eralp, cevaben beni aradı; birçok basın açıklaması yaptık; an
cak, ne yazık ki, bugüne kadar, hiçbir duyarlılık sağlayamadık. 

Bu kürsüden, bir defa daha belirtmek istiyorum: Irkı, dili, dini ve yaşadığı coğrafyası ne olur
sa olsun; ama, nereli olursa olsun, kim olursa olsun, her çocuğun ya da her ananın acısını yüreği
mizde hissetmedikçe; çocuklarımıza duyduğumuz sıcacık sevgiyi, dünyanın bilmem hangi nokta
sında, hangi köşesinde olursa olsun, başka çocuklar için de hissetmedikçe, gerçek insanlığı yarata-
mayız, gerçek insanlığı yakalayamayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Alınak, konuşmanızı bitirir misiniz... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkan. 

Bu nedenle, dünyanın neresinde olursa olsun, bir haksızlık varsa, bir zulüm varsa ve insanlık 
ayaklar altına alınmış ise, orada bizlere düşen çok görev vardır. 

Bütün bu çabalarımıza rağmen, az önce de ifade ettiğim gibi, Hükümetin duyarlılığını sağla
yamadık. Hükümet, duyarlı olmak durumundadır. Bu, Hükümetin, yönetimde olması nedeniyle gö
revidir; yönetim erki, Hükümetin elinde olduğu için görevidir, bir de insanî görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, Hükümetin yapması gereken şudur: Birincisi; yetmişyedi gün- . 
dür, Birleşik Sosyalist Partide beklemekte olan ve İran'a iade edilmeleri halinde katledilecekleri ke
sin olan, büyük çoğunluğu da kadın ve çocuk olan bu insanlara, Hükümetçe, geçici ikametgâh bel
gesinin verilmesi, insanî bir görevdir; geçici ikametgâh belgesi verilmeli ve Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliğine, bu anlamda zaman kazandırılarak, birtakım ülkelere mülteci ola
rak kabul edilmeleri sağlanmalıdır. 

İkincisi; sınırdışı edilmelerine karar verilen, az önce durumlarını kısaca özetlediğim 20 kişi, 
sınırdışı edilmemeli ve kendilerini mülteci olarak kabul eden ülkelere gitmelerine izin verilmelidir. 
Aksi halde, -burada söylüyorum-haİkın eli, Hakkın eli, adaletin eli bu Hükümetin yakasında ola
caktır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alınak. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe; buyurun , 

efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şır-

nak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın gündemdışı konuşmasını cevaplandırmak üzere söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde, Birleşik Sosyalist Partiye sığınan ve sayıları 11.7'yi bulan, 
Türkiye üzerinden, üçüncü ülkelere geçici sığınma başvuruları kabul edilmeyerek, Türkiye'yi terk 
etmeleri istenen İran uyruklu şahısların durumları, kamuoyumuzu da uzun zamandır meşgul etmek
tedir. Bu konuda, gerek Bakanlığıma gerekse ilgili bakanlıklara, çeşitli kişi ve kuruluşlarca, yazılı 
ve sözlü müracaatlar da yapılmaktadır. ' 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, mülteci ve sığınmacı politikasını, coğrafî sınır

lamayla, taraf olduğu 1951 tarihli mültecilerin hukukî durumuna ilişkin Cenevre Sözleşmesi ve 30 
Kasım 1994 tarihli, Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ika
met izni talep eden münferit yabancılar ile, topluca sığınma amacıyla sınırlarımıza gelen yabancı
lara ve olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçeve
sinde düzenlemektedir. , 

Türkiye'nin, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine koyduğu coğrafî sınırlama nedeniyle, Avrupa 
dışı ülkelerden gelen kişilere mülteci statüsü tanımak konusunda herhangi bir hukukî sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Buna karşın, bölgenin özel durumu göz önüne alınarak, sırf insanî mülahazalar
la, genellikle İran ve Irak'tan gelen kişilere, üçüncü bir ülkeye gidişlerine dek, Türkiye'de, geçici 
sığınmacı statüsünde, barınma hakkı tanınabilmektedir. Avrupa dışı ülkelerden gelen bu kişilerin, 
kendilerini kabul eden üçüncü ülkelere gönderilme işlemleri ise, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğince yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de geçici ikamet alınanlar hakkında, daha son
ra, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan mülakatlarda, başvuru sahiplerinin, 
uluslararası standartlara uygun olarak mülteci statüsü kazanmaya uygun olup olmadıkları değerlen
dirilmekte, haklarında olumsuz karar verilenlerin, ülkemizi terk etmeleri gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Temsilciliği tarafından, söz konu
su iranlılarla ilgili yapılan açıklamada, ilgililerin, uluslararası belgelerde tanımlanmış mülteci kri
terlerine uymadıkları, ekonomik ve kişisel nedenlerle ülkelerinden ayrılmış oldukları teyit edilmek
tedir. Söz konusu kişilerin durumları, Türkiye'de, sığınmacı olarak kabul edilmelerine uygun un
surlar taşımadığından, ülkemizde uzun süre kalmalarına imkân bulunmamaktadır. Türkiye'nin, 
coğrafî çekincesi nedeniyle, hukukî sorumluluğu bulunmadığı bu kişilerin, üçüncü ülkeler tarafın
dan mülteci olarak kabul edilmesi yönünde, uluslararası hukuk yönünden de, zorlama imkânı bu
lunmamaktadır. 

Olağan koşullarda, ilgili makamlarımız, sığınma talebi reddedilen İranlıları, doğrudan İran 
makamlarına teslim etmeyerek, ülkemize geldikleri yollardan çıkışlarını sağlamaktadır. Üzerine 
basa basa tekrar söylüyorum: İlgili makamlarımız, sığınma talebi reddedilen İranlıları, doğrudan 
İran makamlarına teslim etmeyerek, ülkemize geldikleri yollardan, çıkışlarını sağlamaktadır. Par
tiyi işgal eden kişiler, kimliklerini afişe etmiş durumda olduklarından, iade edilmelerini ya da sı-
nırdîşı edilmelerini engellemek için, kamuoyu oluşturma çabası içerisine girmiş bulunmaktadırlar. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konunun taşıdığı hassasiyet, tarafımızdan, bütün boyut
larıyla bilinmekte ve takip edilmektedir. Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığının bu konudaki giri
şimleri devam etmekte olup, söz konusu şahısların mağdur edilmeyeceği bir sonuca ulaştırılması 
için çabalar sürdürülmektedir. Neticesinin önümüzdeki günlerde alınacağına ve bu çabalarımızın 
olumlu sonuç vereceğine inanmaktayım. 

Esasen, Türk Hükümeti, ırkı, dini ve dili ne olursa olsun, insan haklarının teminatıdır; insan 
hakları konusunda, fevkalade duyarlıdır. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
Gündemdışı üçüncü sözü, Konya Milletvekili Saym Mustafa Ünaldı'ya vereceğim. 
Sayın Ünaldı, bilimsel gerçekleri saptırma gayretleri üzerine söz istemiştir. 
Sayın Ünaldı?., Yok. 
Böylece, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

L- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, (611613) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (41519) 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 727 nci sırasında yer alan (6/1613) esas numaralı sözlü so

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

2. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (41520) 

BAŞKAN - Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 

9.10.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tevfik Diker 
Manisa 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/521) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tevfik Diker 
Manisa 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. - (10/132 ve 123) esas nolu Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö

rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1998) 
BAŞKAN - 10/132 ve 123 esas numaralı İSKİ'yle ilgili Meclis Araştırması Komisyonunun 

süre uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, raporuna son şeklini verebilmesi amacıyla, Genel Kurulun kararı tarihinden 
geçerli olmak üzere 2 aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunmaya karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Cemal Öztaylan 

Balıkesir 
Komisyon Başkanı 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. - (10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1999) , 

. BAŞKAN - (10/212) esas numaralı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Gerçekleştirilen İhale
lerle İlgili Meclis Araştırması Komisyonunun süre uzatılmasına dair tezkeresi vardır; okutup oyla
rınıza sunacağım: , 

! ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım Ayından Bu Yana Gerçekleştirilen İhale

lerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis
yonumuz, çalışmalarını tamamlayamadığından, görev süresinin uzatılmasını kararlaştırmıştır. 

Alınan karar gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun süre uzatımına ilişkin ka
rarı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çalışma süresinin 3 ay daha uzatılması için gereğini 
takdirlerinize arz ederim. 

. Ahmet Sayın 
. - ' • ' * Burdur 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Süre uzatılması istemi ka

bul edilmiştir. 
6. - Başbakan Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devlet

leri'ne yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2000) 
BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 

okutup, oylarınıza sunacağım: 
• x Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan, Prof. Dr. Tansu Çiller'in, temaslarda bulunmak ve ülkemizin, "onur konuğu" olarak 
Houston Uluslararası Festivalinin açılışına katılmak üzere, bir heyetle birlikte, 15-23 Nisan 1995 
tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları .yazılı 
milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
' Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başakan 
Liste: 
Yılmaz Ovalı (Bursa) 

; Salih Sümer (Diyarbakır) 
Mehmet Dönen. (Hatay) 
İhsan Saraçlar (Samsun) • 

. BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçimler" kısmına geçiyorum. ' 

--••••• V . - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1.-Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üye

likler için, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Tekirdağ Milletvekili Halil Başol, Eskişehir 
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Milletvekili Hüseyin Aksoy, Konya Milletvekili Hasan Afşar ve Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim. 
BAŞKAN - Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisine düşen üyelikler için, 

Antalya Milletvekili Hasan Namal, Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve Konya Milletve
kili Ömer Şeker aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 79 uncu maddesine göre, eğer, hükümet, herhangi bir se

beple çekilmişse, kanun tasarı ve teklifleri görüşülemez. Herhangi bir kanun tasarı ve teklifinin gö
rüşülebilmesi için, hükümetin, bu konuda, Başkanlığa yazılı bir başvuruda bulunması gerekir. Ma
lûmunuz olduğu üzere, Başbakanın istifası nedeniyle, Hükümetimiz çekilmiştir ve herhangi bir ka
nun tasarı ve teklifinin görüşülmesi de Meclisimizden talep edilmemiştir. 

Daha önce alınan karar gereğince, perşembe günleri, yalnız "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının görüşülmesine ayrıldığı için, gündemimizde görüşü
lecek bir konu bulunmadığından; gündemdeki konuları görüşmek için, 24 Ekim 1995 Salı günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. -

Kapanma Saati: 15.57 

m 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Kanada-Montreal'de yayınlanan bir TV prog

ramına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/7188) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını delaletlerinize arz ederim. 7.8.1995 

. ' Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

1. Kanada Montreal Şehrindeki bir TV'de Tele-Türkiye adlı programın Ermeni kökenli kişi
ler tarafından yapıldığından Bakanlığınızın haberi var mıdır? 

Türk kültüründen uzak ve Türk Milletini küçük düşürücü, rencide edici bu tür programlar üze
rine ne yapıyorsunuz? 

2. Montreal'de bulunan ülkemiz konsolosluğu hakkında ne gibi şikâyetler geldi. Oradaki kon
solosluk görevlilerinin şehirde ve bölgede yaşayan Türkler'le kopuk olduğu, problemlerine sahip 
çıkmadığı, Türkiye'ye gelmek isteyenlere karşı gerek telefonda, gerekse yüzyüze görüşmelerde is
tenmeyen davranışlarda bulunduğu konusunda ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Dışişleri Bakanlığı olarak son 5 yılda haklarında idarî ve disiplin yönünden işlem yapılan, 
soruşturma açılan, ceza verilen, personel sayısı nedir? Bu personele ait isnad edilen fiil türleri ne
d i r ? . , ... . 

4.. Yurtdışındaki gerek vatandaşlarımız gerekse soydaşlarımızla yakın diyalog çalışması pro
jesi başlatmanız, uygun olmaz mı? Böyle bir proje ile Dışişleri mensuplarına izafe edilen "monşer-
lik"den "halkdan kopuklukdan" "Türki ve Türkiye'ye soğukluktan" kurtarılması, yurtdışındaki 
Türkler'e karşı sevecen, yakın ve iyi diyalog sahibi olmaları sağlanmaz mı? 

5. Dışişleri Bakanlığı personeli istihdamında yakın akraba ilişkisi ne zamana kadar sürecek
tir? Son beş yılda Bakanlığınıza alınan personelin mevcut durumu olan personelle akrabalıkları ne-
d i r ? . ' . ' : • ' . - • . ' ' . 

6. Kanada-Montreal'de izlenen 5. Kanal TV'nin yayınlarında islam aleyhtarı programlar ol
duğu malumunuz gereğidir. Bu TV programları için Bakanlık olarak ne yapmayı düşünmektesiniz? 

T.C... 
Dışişleri Bakanlığı 

; Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 9.10.1995 
Sayı :SPGY/268-10531 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 Eylül 1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7188-15062/53840 sayılı yazıları 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı so
ru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 
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Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün yazılı soru önergesinin yanıtı : 
1 ve 6. Kanada'da yerleşik yabancı topluluklara televizyonda program yapma olanağı sağlan

mak suretiyle, kültürlerini canlı tutma imkânı verilmektedir. Bu çerçevede, Montreal ve civarında 
yayın yapan kablolu televizyon kanallarından "Canal 24" bünyesinde Türkler'e de yönelik ve ma
hallen seyredilebilen televizyon programı yayınlanmaktadır. 

Montreal'deki programın yapımcısı İstanbullu Rum asıllı bir vatandaşımızdır. "Canal 24"de 
ayda iki kez 30 dakika süreyle ve TRT kurumundan sağlanan kasetlerle yayın yapan "Tele-Turqu-
ie" adlı programın Montreal 'daki vatandaşlarımız tarafından izlendiği Ottavva Büyükelçiliğimizce 
bildirilmiş olup, Türkiye Cumhuriyetinin temel değerleri aleyhinde yayında bulunulduğu yolunda 
Bakanlığımıza bir şikâyet intikal etmemiştir. 

2. Kanada'nın Montreal şehrinde bir muvazzaf Başkonsolosluğumuz ve dolayısıyla konsolos
luk görevlilerimiz bulunmamaktadır. Buna karşılık bir Fahri Konsolosumuz mevcuttur. 1993 yılın
da bir önceki Fahri Konsolosun görevinin sona ermesi ile boşalan Fahri Konsolosluğumuz 18 Tem
muz 1995 tarihinde Ali T. Argun adlı vatandaşımızın Fahri Konsolos olarak atanmasıyla yeniden 
faal hale getirilmiştir. 

Muvazzaf Başkonsolosluklar ile Fahri Konsolosluklar arasında görev ve yetkileri açısından, 
farklılıklar bulunmaktadır. Fahri Konsolosluklara ait görev talimatnamelerinde, Türk vatandaşları
na yardım görevleri arasında, sorunların mahallî makamların dikkatine getirilmesi, tercüman temi
ni, zor durumda kalanlara yardım ve tavsiyede bulunulması ve benzeri görevler yer almakta olup, 
Fahri Konsolos yetki sınırları dahilinde bu görevleri yerine getirmek, durumu üst diplomatik mis
yona, bu örnekte Ottawa Büyükelçiliğimize bildirmekle yükümlüdür. 

Sözkonusu Fahri Konsolosluğumuzla ilgili olarak Bakanlığımıza herhangi bir şikâyet yapıl
mamıştır. 

3. Bakanlığımız Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu tarafından son 5 yıl içinde, 15 
memura uyarma, 8 memura kınama, 1 memura aylıktan kesme ve 3 memura da kademe ilerleme
sinin durdurulması cezalan verilmiştir. 

Sözkonusu disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İ25 inci maddesinin çe
şitli fıkralarında belirtilen fiiller nedeniyle verilmiş bulunmaktadır. 

4. Dışişleri Bakanlığı, dış temsilcilikleri vasıtasıyla, yurtdışındaki vatandaşlarımızla yakın te
mas ve diyalogu sürdürmektedir. Bu çerçevede, sorunları ile ilgilenilmekte ve sorunlarına ilgili ül
ke makamları ile işbirliği içinde çözümler aranmaktadır. Temsilciliklerimiz^ vatandaşlarımızın her 
konuda şahsen veya yazılı olarak yaptıkları başvuruları titizlikle incelemekte ve gereğini yapmak
tadırlar. Geliştirilen projeler çerçevesinde; vatandaşlarımızın birliği, beraberliği ve dayanışması 
açısından büyük önem taşıyan dernekler ve federasyonlar kurmalan ve örgütlenmeleri teşvik edil
mekte, eğitim, kültür, din, spor ve sosyal alanlarda kurulan derneklerin çalışmalarına destek olun
makta ve dernekler tarafından düzenlenen faaliyetlere katılmmaktadır. Ayrıca, Temsilciliklerimiz 
bünyesinde görev yapan Müşavir ve Ataşelikler de vatandaşlarımıza eğitim, kültür, çalışma, din, 
gümrük ve maliye ile ticarî konularda hizmet vermektedirler. Bakanlığımıza intikal edenyaz sayıda 
şikâyet de süratle incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. 

Öte yandan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nc, Türk toplulukları ve soydaşlarımıza yönelik 
ilişki ve temaslarımız geliştirilmekte, bunlara her alanda destek ve yardımcı olmaya çalışılmaktadır. 

5. Bakanlığımızda üç ana kategoride memur istihdam edilmekte olup, bunlar meslek memur
ları, idarî memurlar ve haberleşme teknik personelidir. Kariyer niteliği taşıyan bütün bu memur 
kadrolarına, tamamen objektif kriterlere göre, yeterlik ve yanşma sınavları ile personel alınmak
tadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCİ BİRLEŞİM 

19 .10 .1995 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 
1 • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1 ' 3 • 

SEÇİM 
4 • . . - • • " • . . • ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


