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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Bûşkanvckili Yılmaz Hocaoglu
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Ügdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum.
III* — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. — Millî Savunma Bakam ve Dışişleri Bakanı Hkili Mehmet Hazar'ın, Belçika Parlame
sunda Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen Ve gerçek dışı iddialar içeren karar tasartsma ilişki
dışı açıklaması ve Konya Milletvekili UJa Tanır, İzmir Mületveküi M. Turan Bayazü ve Gümü
Mületveküi Ülkü Güney'in, grupları adına konuşmaları
BAŞKAN — Gündem dışı olarak, Dışişleri Bakanı Vekili, Millî Savunma Bakanı Sayın
Mehmet Tfezar Hükümet adına bir açıklama yapmak üzere söz istemiş bulunmaktadırlar; ken
dilerine söz veriyoruz.
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar)
MtLLt SAVUNMA BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ MEHMET YAZAR
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Belçika Parlamentosunda 14 Mart tarihinde
Türkiye'ye ilişkin olarak kabul edilen, haksız, mesnetsiz ve tümüyle gerçek dışı iddialar içeren
karar tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, Belçika Parlamentosundaki belirli kesimlerin iç siyasî mülahazalarla
Türkiye aleyhtarı bir tutum içine girdikleri, bu kişilerin etkilenmesinde ülkemiz karşıtı malum
bölücü odakların önemli rol oynadıkları, bir süreden beri müşahede edilmekte idi.
26 Aralık 1990 - S Ocak 1991 tarihleri arasında Türkiye'ye gelen bir grup Belçikalı parla
menter, gezileri sırasında Güneydoğu Anadolu Bölgemize de gitmişlerdir.
Anılan parlamenterler ülkelerine dönüşlerinde yaptıkları basın toplantısında, ülkemiz aley
hinde, Türkiye'de demokrasi bulunmadığı, Atatürkçülüğün faşizmle özdeş olduğu, Türk Or
dusunun terörist eğilimler taşıdığı, insan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiği, Anaya
sanın yürürlükte olmadığı gibi, gülünç iddialar içeren açıklamalarda bulunmuşlardır.
Bu kişiler, çeşitli beyanları çerçevesinde, kendilerine göre, Türkiye'deki etnik azınlıkların
hakları için.gerek Belçika'da, gerek uluslararası platformlarda mücadele edeceklerini de ilan
etmişlerdir. Bilahara, bu kişilerce hazırlanan bir karar tasarısı, tarafımızdan Belçika
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