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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl
TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açıldı.
istanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu, 2000 yılı olimpiyat oyunlarının yapılacağı yerin se
çimiyle ilgili oylamada Türkiye'nin tanıtım ve propaganda faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere
görevli olarak Monako'ya giden parlamenter heyetinin edindiği izlenimlere ve bu konuda bun
dan sonra yapılması gerekenlere;
İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, İstanbul Tahtakale ve Sultanhamam civarında meydana
gelen yangın faciasıyla ilgili olarak mahallinde yaptığı inceleme ve araştırma neticesi edindiği
izlenimlere ve bu konuda alınması gereken önlemlere;
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta bulunan okulların
problemleri ve öğretmen açığına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Nahit
Menteşe cevap verdi.
•
'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un
23,9.1993 tarihli 7 nci Birleşimde yaptığı "Sosyal Sigortalar Kurumu ve sigorta emeklilerine"
ilişkin gündem dışı konuşmasına cevap verdi.
Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Lüksemburg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın;
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Necmettin.Cevheri'nin dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet ŞanaPın;
Hırvatistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın;
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle,
Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkındaki soruşturma raporunun, Başbakanlığın yazıla
rına ekli olarak, Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere TBMM Başkan
lığına intikal ettirildiğine; Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerin sadece milletve
killeri tarafından ve en az 45 imzayla verilebileceğine; böyle bir önerge olmadan, TBMM Baş
kanlığının söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturması açılmasına ilişkin bir işlemi
resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel
Kurula sunulmasına ve anılan dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uy
gun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi ve söz konusu dosyaya ilişkin Başbakanlık
tezkeresi,
Resmî davete istinaden Hollanda'ya gitmesi kabul edilmiş bulunan 5 kişilik Parlamento
Heyetinin 6 kişiye çıkması sonucu, siyasî parti gruplarınca yüzdelerine göre bildirilen üyelere
ilişkin Başkanlık tezkeresi,
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurttaşlarımızın karşılaştıkları idarî, malî ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan (10/21,
47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yurt dışında da çalışabilmesi için, gidilecek
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ülkelere, gönderilecek zevata ve görev sürelerine dair Komisyon Başkanlığı önerisinin uygun
görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresiyle Komisyonun önerisi,
Genel Kurulun 23.9.1993 tarihli 7 nci Birleşiminde açılması kabul edilen, Azerbaycan'da
ki son gelişmeler konusundaki genel görüşmenin, gündemin "özel Gündemde-Yer Alacak İşler"
kısmında yer almasına ve görüşmelerin 29.9.1993 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına;
27.9.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 341 sıra sayılı Başbakanlık Toplu Konut Ortak
lığı İdaresi Başkanlığının tasvibe sunulan 1989, Toplu Konut Fonunun 1990, Kamu Ortaklığı
İdaresi Başkanlığının 1990 yılları bilanço ve netice hesaplarına ait Kamu İktisadî Teşebbüsleri
Komisyonu raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile Komisyonun görüşünün, gündemin "özel
Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerin 6.10.1993 Çarşamba günkü
birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,
Kabul edildi.
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, millî
bir kuruluş olan PTT'yi, telafisi mümkün olmayan sonuçlarını dikkate almadan özelleştirme
ye teşebbüs ettikleri iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/22) gündeme alınıp alınmamasına dair
görüşmeler tamamlandı; yapılan açık oylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının ka
bul edilmediği açıklandı.
V

İstanbul Milletvekili Emiri Kul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın, yaptığı konuşmada şahsına ve ANAP Grubu Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan da, partilerine sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay da, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un
konuşmasından sonra açıklamada bulundu.
29 Eylül 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.17'de son verildi.
Yasin Hatiboğlu
Başkanvekili
Işılay Saygın
İzmir
Kâtip Üye

Kadir Bozkurt
Sinop
Kâtip Üye
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II. — GELEN KÂĞITLAR
29 . 9 . 1993 Çarşamba
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Başmüdürlü
ğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/877)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1993)
2. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü vapur sefer
lerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/878)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
Yazılı Soru önergeleri

'

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik ti Sağlık Müdürlüğünde görevli dok
torların tayin yerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1957)
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1993)
2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Verem Savaş Dispanserinde görev ya
pan bir doktor hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1993)
' 3 . — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'da hava kirliliğine karşı alınacak
tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.9.1993)
4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Hava Limanında yaşa
nan sorunlara ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.9.1993)
5." — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'un Trakya yakasındaki elektrik
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1961) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.9.1993)
6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Hava Limanında yaşa
nan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.9.1993)
7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Atatürk Hava Limanında yaşa
nan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.9.1993)
8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'da hava kirliliğine karşı alınacak
tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.9.1993)
9. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu
na katılması konusunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1993)
'
10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki
okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.9.1993)
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11. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Ardeşen Kereste Fabrikasının özelleştirilmesi
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1993)
12. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 3910 Sayılı Kanunun 140 inci maddesi
nin değiştirilmesi ile ilgili olarak SSK tarafından yayınlanan tebliğin vatandaşları mağdur etti
ği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1968) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
13. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu - Korgan ilçesi Tepealan Güllü Belediye
Başkanı hakkında yapılan şikâyete ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1969) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
14. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu - Korgan ilçesi Tepealan Güllü Beledi
yesinin imar planının tadili hakkında yapılan şikâyete ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından
yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
15. —-Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmezin, Milletvekili Lojmanları içinde
bulunan Başkent ilkokuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1971) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
.
16. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Savunma Sanayii FMC taşıma ihalesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru Önergesi (7/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
17. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada çalışan işçile
rin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1973)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
18. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Türkiye'de bir nükleer santral kurulması
konusundaki beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1974) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24.9.1993)
19. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, SSK emeklilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
20. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Kalkınma Bankası tarafından verilen kredilere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
21. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Edirne il özel idare Müdürlüğünce Uzunköprü
- Turnacı Köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1977)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
22. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR tarafından yapılan çay ihracatına
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş, tarihi : 24.9.1993)
23. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, 1993 yılı turizm gelirlerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1993)
24.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Millî Savunma Bakanlığı FMC taşıma iha
lesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1980) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.9.1993)
25. -— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Millî Savunma Bakanlığı FMC taşıma iha
lesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi .
(7/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1993)
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26. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, ÎSKÎ soruşturmasını yürüten polis ve mü
fettişler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1982)
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1993)
>.
27. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, laiklik anlayışına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1993)
28..— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve mü
fettişler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1984) (Başkanlığa gelişi tarihi : 27.9.1993)
29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Sivas Belediye Başkanının gö
revden uzaklaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24.9.1993)
30. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'a bağlı İstanbul, Ankara ve Samsun
paketleme tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1986)
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1993)
31. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'nin Küçükçayır Köyü Cotak Mevkiinde ya
pılan orman kesimlerinin şehir suyunu kirlettiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1993)
32. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul'da inşa halindeki Park Otel'in
yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.9.1993)
33. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, terörist bir saldırı sonucu felç olan bir
Dışişleri mensubuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1989) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.9.1993)
34. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Libya'da faaliyet gösteren özel bir firma
nın işçilerinin uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1993)
35. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut - Karaadilli karayolu
nun genişletilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.1993) ,
36. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, İzmir Atatürk Lisesi Müdürünün görevinden alın
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1992) (Başkanlığa geliş tarihi :
24.9.1993)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Kadir Bozkurt (Sinop)
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum.
III. —YOKLAMA
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.
Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın üyelerin,.bulundukları yerden, yüksek sesle
işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin YücePe kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. .
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in, istanbul Milletvekili YusufNamoğlu 'nun 28.9.1993
tarihli 8 inci Birleşimde yaptığı "2000 yılı olimpiyat oyunlarına*' ilişkin gündem dışı konuş
masına cevabı
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmelere geçmeden önce, Devlet Ba
kanı Sayın Şükrü Erdem'in bir talebi var Başkanlıktan: "28.9.1993 tarihinde İstanbul Millet
vekili Yusuf Namoğlu'nun yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap vermek istiyorum.
Bilgilerinize arz ediyorum." buyurmuşlar.
,
Gayet tabiî, Hükümete cevap verme fırsatı vereceğim; ancak, benim Hükümetten bir ri
cam vardır. Biz, Başkanlık olarak, gündem dışı konuşmaların muhtevalarını, gündem dışı ko
nuşma talep eden konuşmacıları ve onların gruplarını, Hükümete, gruplara, kişisel söz tale
binde bulunan...
,
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın kullanacağı bu süre
5 dakikadır yalnız.
'
*
-J
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Kprkmazcan.
Evet, şimdi nerede kaldığimı söyler misiniz lütfen?
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Aynı gün cevap vermeleri gerektiğinde.
BAŞKAN — Efendim, tabiî, ben nerede kaldığımı biliyorum da, onu söyleyerek bir şey
ifade etmek istiyorum; o mesajımı Sayın Korkmazcan almıştır.
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, bu yeni bakanlara aynı gün cevap vermeleri ge
rektiğini öğretin.
BAŞKAN — Biz, sayın bakanlara, Sayın Hükümete haber veriyoruz, "lütfen buyurun,
bu konulan takip edin" diye, kendilerini haberdar ediyoruz.
;
;
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Benim ricam şudur : Parlamento çalışmalarının rahat,, süratli yürüyebilmesini teminen,
badema, sayın bakanlarımız, kendilerini alakadar eden konulardaki gündem dışı konuşmalân
takip eder ve hemen, ledelhace cevap verirlerse, hem cevapları faydalı olur hem yerini bulur.
Ben, şimdi, Sayın Erdem'e söz vereceğim. Bundan sonra tekerrür etmeyeceği umudunu
da ifade ediyorum.
Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
Çok kısa olmasını rica ediyorum.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun de
ğerli üyeleri; elbette ki gündem dışı konuşmaya günü gününe cevap vermek isterdim; ancak,
hepinizin de bildiği gibi, dün Erzurum'daydık; geldiğim zaman da gündem dışı konuşmalar
bitmişti. Bu sebeple, ancak bugün konuşabilme imkânı buldum. Bu vesileyle, hepinize en içten
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her Türk vatandaşı gibi, biz de, Olimpiyat 2000 oyun
larını istanbul'da gerçekleştirebilmek için, 23 Eylülde Monako'da yapılacak oylamaya katıl
mak üzere, birinci kafile olarak gittik. Sayın Namoğlu ikinci kafilede yer aldılar; Monako'ya
geldiler ve geldikleri gibi de şikâyetçi oldular; kendilerine tahsis edilen oteli beğenmediklerini;
çünkü Monte Carlo'ya 28 kilometre mesafede olduğunu ifade ettiler, yine, yemek yiyebilecek
leri salonun kaldıkları otele 1,5 kilometre uzaklıkta olduğunu söylediler.
Üzülerek ifade ediyorum ki, imkânlar dahilinde en iyisini gerçekleştirebilmek için büyük
çaba sarf ettik.
•
Ağustos ayında listenin verilmiş olması gerekiyordu. Her aday kente tanındığı gibi, bize
de 200 kişilik akredite imkânı tanınmıştı. Biz de, Parlamentomuzun Olimpiyat Kanununu oy
birliğiyle çıkardığını bildiğimiz için, Parlamentodaki tüm partileri temsilen, değerli arkadaşla
rımızla güç birliği yapmak arzusuyla, kendilerini davet ettik. Kendilerini hiçbir zaman misafir
olarak görmedik. Çünkü, bu konu sadece Hükümeti ilgilendiren bir konu değildi, Türk Mille
tini ilgilendiren bir konuydu ve bunun için de, kendilerinden güç alacağımız düşüncesiyle, ken
dileriyle dirsek temasında bulunmak düşüncesiyle aramıza aldık. Ancak, bize hiçbir maddî ve
manevî yük getirmeksizin o toplantıya, Türkiye'ye destek vermek amacıyla katılan TÜMOB;
Odalar Birliği'ni İTO'yu ve Genç İşadamları Derneğini temsilen gelen arkadaşlanma hassaten
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, kendileri de, bizim milletvekili arkadaşlarımızın kaldıkları
otelde ikamet ettiler ve en ufak bir şekilde şikâyetçi olmadıkları gibi, "size nasıl yardımcı olar
biliriz?" diye de sordular.
Yine, bir hususu huzurunuzda üzülerek arz etmek istiyorum : Arkadaşlarım, mesafenin
çok uzak olduğunu, bunun için de Monte Carlo'ya otobüsle gelip gitmelerinin kendilerini ra
hatsız edeceğini ve devlet itibarını zedeleyeceğini ifade ettiler.
İLHAN KAYA (İzmir) — Monako mu, Monte Carlo mu?
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) — Monako. Monte Carlo da onun Baş
kenti, ikisi de aynı yerde olan bir şey zaten.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; konumuz coğrafya değildir.
Sayın Bakan buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) — Kendilerine şunu ifade ettim : Ben
kendime layık göremedim 800 dolar karşılığında bir arabanın bjr günlüğüne tahsis edilmesini.
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Ancak, kendilerinin bu konuda son derece mustarip olduğu düşüncesiyle, gönüllerini almak
babında, bir taksi tahsis ettim ve bu taksiyle üç gün içinde 500 kilometre yol yaptılar. Bunu
da burada üzülerek ifade ediyorum.
Yine üzülerek ifade ediyorum; Sayın Başbakanım prezantasyon salonuna katıldığı zaman
üç milletvekili arkadaşım lütfedip toplantı salonuna katılmadılar; kendilerinin akredite kartla
rı da vardı. Bu davranışlarını, kendilerinin bu konuya olan samimiyetsizlikleri olarak görüyo
rum, yorumluyorum ve üzülerek de huzurlarınızda ifade ediyorum.
Tanıtımın iyi yapılmadığını vurgulamışlar ve bu konuda Türk Hava Yollarının yardımcı
Olabileceğini ifade etmişler. Yine kendilerine soruyorum : Buradan, hiç mi İstanbul'a seyahat
etmiyorlar? Çünkü, Türk Hava Yollarındaki bütün uçaklarda olduğu gibi, Başbakanın uça
ğında da istanbul'un amblemini taşıyan logomuz mevcuttur; en iyi şekilde tanıtım yapılmıştır.
Tabiî burada şu soru akla geliyor : Acaba kendileri bu logoyu tanımıyor mu?
Kendileri, yine, kanunun nihayet bulduğunu, 23 Eylül tarihi itibariyle yürürlükten kalktı
ğını ifade etmişler.
Üzülerek ifade ediyorum -kendileri spor adamıdır- Olimpiyat Kanunu, Meclisimizden oy
birliğiyle çıkmıştır ve umarım kendilerinin de bu konuda olumlu görüşleri olmuştur. Ancak,
bilinmelidir ki, kanun, olimpiyatlar İstanbul'da yapıldıktan ve üzerinden bir yıl geçtikten son
ra yürürlükten kalkmaktadır. Kendileri, bu sözleriyle, kanunun mahiyetini dahi bilmediklerini
buyan etmiş bulunmaktadır. Ben arzu ederdim ki, Sayın Grup Başkanvekilim, Sayın Namoğlu'nu değil de, Sayın Avni Akyol'u, gruplarını temsilen göndermiş olsaydı. Çünkü, Sayın Avni
Akyol, kürsüden, 2000 olimpiyatlarının ülkemizde yapılması arzusunda olduklarını beyan et
mişlerdir ve bu beyanları zabıtlarda da mevcuttur.
Yine bu arada, Sayın Namoğlu, şöhretli sporcuların gönderilmemiş olmasından duyduğu
üzüntüyü ve oylarımızın bu nedenle bu kadar düşük olduğunu ifade etmişler.
Sayın Süleymanoğlu'nu oraya götürmüş olsaydık ne kadar faydalı olurdu bilemiyorum;
ancak, şunu huzurunuzda ifade ediyorum : Berlin, bizden 1 oy fazla almıştır, tki IOC üyesi
vardır. 9'dan 2'yi çıkardığınız zaman 7'ye düşer; bizim 7 oyumuzdan 1 çıkardığınız zaman 6'ya
düşer; fark 1 oydur. Kendileri, millî oyuncuları Steffî Graf'ı-getirdiler ve prezantasyonda söz
: verdiler, konuşma yaptı; ancak, görüldüğü gibi, 9 oy aldı. Bu konuyu da sizlerin takdirine bı
rakıyorum.
'
IOC üyelerinin ülkemizi ziyaretlerinde, havaalanından, İstanbul'un pisliğini göstermemek
düşüncesiyle, helikopterle alınıp Çırağan Sarayına getirildiğini de vurgulamışlar. IOC Başkanı
Samaranch dahil hiçbir üyeyi biz havalamndan alıp Çırağan Sarayına getirmedik.
özel yatta verilen kokteyle kendilerinin davet edilmediğini de dün ifade etmişler. Savarona'da verilen davet, Savarona'nın sahiplerinin, işletmecilerinin özel davetidir; bizim organizas
yonumuzla uzaktan yakından ilgisi olmadığı için, bizim böyle bir davete kendilerini çağırabilmemız mümkün değildir.
Ayrıca, yine kendileri, Sayın Başbakanın bir köşeye çekilip koyu seyrettiğini ifade ettiler.
Şimdi, burada, Sayın Başbakanın yanında bulunmuş olduğum için rahatlıkla söyleyebili
yorum; Sayın Başbakanımız, Prenses Carolıne, Rainer ve Prens Albert ile ve aynı zamanda
IOC üyeleriyle birlikte kamarada yakın temasta bulundular. Savarona çok büyük olduğu için
herhalde, Sayın Namoğlu bu görüntüyü de, maalesef, algılayamamış.
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Şimdi, bu adaylığımız amacına ulaşmış mıdır ulaşmamış mıdır, bunu da sizlerin takdirine
bırakıyorum. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum : Berlin, nüfusunun yarısından fazlasının olim
piyatlara karşı olmasına rağmen hiçbir masraftan kaçınmamıştır ve ısrarla, olimpiyatların 2000
yılında kendi şehirlerinde yapılma arzusu içinde olduklarını göstermişlerdir; bunun için de 40
milyon dolar gibi bir masrafları olmuştur, ki, bizim masrafımız 10 milyon dolardır ve kanu
nun öngördüğü çerçeve içinde kalınmış, dışarıya da çıkılmamıştır.
Acaba Berlin'in bizden daha fazla mı dünyaya tanıtılması gereklidir, yani Berlin mi daha
iyi tanınmaktadır, istanbul mu daha iyi tanınmaktadır? Ben, öyle sanıyorum ki, Berlin (Al
manlar) dünya tarafından çok daha iyi tanınmakta; ama, İstanbul tanınmamaktadır. Biz bu
rada, en iyi şekilde ülkemizi ve istanbul'u...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu olimpiyat işi bitmeyecek galiba, lütfen toparlar mısınız
efendim.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) — Ümit ediyorum bugünden itibaren
biter ve 2004 yılı olimpiyatlarına da biz aday oluruz.
BAŞKAN — inşallah efendim, inşallah; 7 nci sıradan 1 inci sıraya çıkacağız inşallah.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) — Sizlerin daha fazla vaktini elbette ki,
almak istemiyorum; ancak şunu ifade ediyorum : istanbul'un, Avrupa kentleri içinde en az
olay çıkan bir kent olduğunu, sorulan bir soruya verdiğimiz cevapla belirtmiş olduk. Böylesine
güzel bir tanıtımı da, ancak böyle bir platformda gerçekleştirebilirdik; çünkü, tüm dünya ülke
lerini temsil eden televizyon kanallarının kameraları o salondaydı ve ülkemizde demokrasinin
tesis edildiğini, bir Müslüman ülke olmamıza rağmen Başbakanımızın bayan olduğunu göster
dik. (RP sıralarından alkışlar?) Bu konuda büyük aşama kaydetmiş olduğumuzu da, tüm dün
yaya belirttik.
Alkışlıyorsunuz; ama, Müslüman ülkelerden de bir tane oy almak nasip olmadı. (DYP
ve SHP sıralarından alkışlar) Onlara güvenip yola çıkanın nereye kadar varabileceğini sizlerin
takdirine bırakıyorum.
Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyorum efendim.
2. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'ih, Türkiye'de özel çevre koruma bölgelerine ilişkin
gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bulunan üç değerli üyeye söz vereceğim.
tik olanak, Anavatan Partisi Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer'e, Türkiye'de özel çev
re koruma bölgeleriyle ilgili olmak üzere söz veriyorum.
Sayın Özer, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Sayın Başka
nıma, bana bu fırsatı verdiğinden dolayı teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi en derin saygılarım
la selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bugün, sizlere 1988 yılında faaliyete geçen özel Çevre Koruma Ku
rumu Başkanlığının faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum.
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özel Çevre Koruma Kurumumuz, 1988 yılında, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu mad
desine göre, özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanların, tabiat ve kültür varlıkları
nın gelecek nesillere intikalini sağlamak, doğal ve tarihî varlıkların miltî servet ve kaynak ola
rak değerlerinin korunmasına yönelik tedbirleri almak üzere, 383 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle kurulmuştur.
Değerli milletvekilleri, tarihî sırası itibariyle, öncelikle Köyceğiz, Dalyan; sonra, Fethiye,
Göcek, Gökova, Patara, Kekova ve çevresi, Göksu Deltası, Ankara-Gölbaşı, Pamukkale, Ihla
ra, Kapadokya, Foça, Datça, Bozburun ve en son olarak da Belek, Antalya bölgemizde özel
çevre koruma bölgeleri, Anavatan iktidarları döneminde kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
Değerli arkadaşlar, maalesef, iki yıldan beri, bu İktidar döneminde, hiçbir özel çevre ko
ruma bölgesi faaliyete geçirilememiştir. Ancak, gerek şahsımın izlenimleri sonucu, gerekse bu
özel çevre koruma bölgesinde bulunan değerli vatandaşlarımdan edindiğim bilgilere göre, özel
çevre koruma bölgelerinin daha da artırılması lazım geldiğini fiilen tespit etmiş bulunmakta
yım. Huzurlannızda ifade etmek istiyorum ki, özel çevre koruma bölgelerinin, Türkiyemizin
tabiî, tarihî ve doğal güzellikleri yanında, artırılması lazım gelmektedir.
Değerli milletvekilleri, bugün sözünü edeceğim, bölgenin de, ülkemizin 4 200 kilometre
kareye yakın bir alanını kapladığını ve takriben 164 bin nüfusa hitap edep bir bölge olduğunu;
8 ilçeyi, 6 bucağı, 90 köyü, 19 beldeyi kapsamakta olduğunu; benim seçim bölgem itibariyle
de, bu 164 bin nüfusun 100 bin kadarından fazlasının Muğla'yı enterese ettiğini, dolayısıyla
benim bölgem için de ne kadar önemli olduğunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümete iştirak eden koalisyon partilerinin sözcü
leri, 21 Ekim öncesi bu bölgelerde "özel çevre de neymiş, biz bunları kaldırırız" iddialarıyla
seçimlere iştirak ettiler ve bizler, özel çevre koruma bölgelerinin kuruluşunun doğru olduğunu
ve bunun gerekliliğini; ancak, bu bölgelerde problemlerin olduğunu, bu problemleri de bizim
iktidarımızın gidereceğini vatandaşların huzurlarında ifade ederek geldik. Ancak, gelin görün
ki, koalisyonu oluşturan partilerin sözcüleri, "kaldıracağız" demiş olmalarına rağmen, Koa
lisyon Hükümetimiz, özel çevre koruma bölgelerinin çalışmalarını ve statülerini sürdürmekte
dirler. Burada, huzurlarınızda Hükümeti bu yönüyle tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. An
cak, bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Koalisyon Hükümetini oluşturan partiler, iktidar
da başka, muhalefette başka konuşmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, özel çevre koruma bölgelerinden doğan problemler, Kıyı Kanunundan
doğan problemler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan doğan problemler, İmar
Kanunundan doğan problemler, Turizmi Teşvik Kanunundan doğan problemler ilânihaye artagiden tarzda bir tomar kanundan doğan, bilhassa kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın
bu kanunlardan doğan çok ciddî sorunları bulunmaktadır. Kırsal bölgede, köylerde yaşayan
•

•

•

/

•

•

vatandaşlarımız, çocuklarını ev bark sahibi yapamaz, hatta adım atsa suçlu duruma getirilir
haldedirler. Bilhassa, özel çevre koruma bölgelerinin içine aldığı köylerde vatandaşımız çok
zor durumdadır.
Değerli milletvekilleri, bu bölgelerdeki sorunları çözmek maksadıyla, geçen yıl İmar Ka
nununun bir maddesini değiştiren ve buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözen bir kanun
teklifi hazırladım. Zamanın Başbakanı Sayın Süleyman Demirel, bu kanun teklifinin doğru
olduğu ancak, kendilerinin daha geniş çaplı çalışmalarının bulunduğu düşüncesiyle cevap ver
di ve ilgili kanun teklifim, maalesef, ilgili komisyonda reddedildi.
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Değerli arkadaşlar... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın özer, konunun önemine binaen size 2 dakika süre tanıyorum, zatı âli
nizin latif üslubunu da dikkate alarak.
Buyurun efendim.
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sabrınızı taşırmayacağımı ümit ediyorum. Zaten konuşma
metnim de uzun değil. Ancak, Sayın Bakana gösterdiğiniz anlayışı bana da gösterirseniz çok
teşekkür ederim, memnun olurum.
Değerli arkadaşlar, 1988 yılında kurulan özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 1993
yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde, imar planı çalışmaları yönünden, beldelerde tamamına
yakınını ikmal .etmiş; ancak 10 köyümüz hariç, diğer köylerde hiçbir faaliyet yapılmamıştır.
Değerli milletvekilleri, plan üretmeyeceksiniz, diğer yandan da, köyde, kırda yaşayan va
tandaşlarımıza plana ve plan ilkelerine uygun davranmayı emredeceksiniz, onlardan bunu bek
leyeceksiniz!..
özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca, kırsal kesimde, yani köylerde, kısmen de otsa
yapılan imar planları köylerimizin orijinal yapılarına, doğal yerleşme alanlarına uygun olma
makta, vatandaşımızın hizmetini görmemektedir. Bir yandan , yeterli plan üretilmemekte; bir
yandan da, yapılan planlar, vatandaşımızın hizmetini görmemektedir. Dolayısıyla, burada, Sayın
Bakandan, ilgililerden*, üretilen planların ihtiyaca uygun olmasını, daha çok plan üretmeleri
ni, diliyor ve bu plan çalışmalarının, ilkeleri doğrultusunda serbest yerlere yapılması lazım gel
diğini ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Fethiye ve Göcek Belediyelerinde, özel Çevre Koruma Kurumu Baş
kanlığının getirdiği planlara uyulmadığını huzurlarınızda bilhassa ilgili Bakana ifade etmek
istiyor ve dikkatini de çekmek istiyorum. Yine Fethiye ve Göcek bölgelerimizde maalesef 18
inci madde uygulamaları da bir facia haline gelmiş, bölge idare mahkemeleri bu konuyla dol
muş taşmış bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, konuyu toparlamam lazım gelirse, yıllar önce bu konuda bir sem
pozyum idrak ettim... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Evet, Sayın özer, şimdi ne yapayım?.. 1 dakika daha süre veriyorum. Lütfen...
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan 1 dakika da toparlıyorum.
Doğal ve tabiî çevrelerin, tarihî dokuların korunması doğru; ancak, korumada espri, o
bölgede yaşayan insanı, o bölge halkını, ek projelerle ve ekfinansmanlarsağlayarak korumaktır.
Dolayısıyla, projenin ve özel çevre koruma bölgelerinin bu yönden eksik olduğunu ifade
ediyor, köylerde yapılan çalışmaların, imar planlarının hızlandırılmasını ve doğal yerleşime uygun
olmasını, diliyorum. Yine finansman desteğinin, beynelmilel kaynaklar ve dahilî kaynaklarla,
desteklenmesi, aynı zamanda uygulamaların vilayetlere bırakılması, buralarda kurulan özel çevre
koruma müdürlüklerinin vilayet merkezlerinde olması, tapu kadastrodan doğan problemlerin
çözülmesi lazım geldiğini ifade ediyor, bu konuda, Özel Çevre Koruma Kurumunun yönlendi
rici, koordine edici ve ilke koyucu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP
sırlarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın özer, teşekkür ediyorum.
Sayın bakanlardan gündem dışı bu konuşmaya cevap verecek var mı efendim? Yok.
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3. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tSKÎ olayına ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler, tSKÎ ola
yıyla ilgili olmak üzere gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. ,
Buyurun efendim.
ABDULÎLAH FIRAT (Erzurum) — "ÎSKt" denilince hırsızlık âkla gelir Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, henüz Sayın Eler'in ne söyleyeceğini bilmiyoruz ki; müsaade
buyurun...
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tSKl olayı hak. kında görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bana bu fırsatı veren Sayın Başkanımı
za, öncelikle teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tSKÎ olayında basının ve kamuoyunun duyarlılığını
takdirle karşılıyoruz. Yalnız, özellikle basının bazı kesimi ve belli televizyon kanalları, yolsuz
lukları, siyasî tercihleri doğrultusunda değerlendiriyor. Bunun en son Örneğini tSKİ skandnlında yaşadık. tSKl'de yaşanan rezalet, halkın parasının nasıl iç edildiğini, halkla nasıl alay
edildiğini, siyasetçilerin çıkar odaklarıyla, suyguncülarla nasıl işbirliğine gittiğini gösterdi. .
Sorumluların bir an önce bulunup cezalandırılması, hepimizin isteğidir. Ancak, bir husu
su belirtmeden edemeyeceğim: Geçmişte ANAP zamanında iddia edilen yolsuzluklar ve ANAP
tktadarı döneminin, hayalî ihracatçıların altın yılları olduğu unutulmuşa benziyor.
Yine DYP-SHP Hükümeti zamanında ortaya çıkan ILKSAN skandali da unutulmuş gö
rünüyor. Acaba, konu, daha çok DYP kanadını ilgilendirdiği için mi, biraz önce belirttiğim
o bazı köşe yazarları ve belli televizyon kuruluşları bunu görmezlikten geldi?
Kamuoyunda, solcuların beceriksiz, proje üretmeyen, icraat yapmayan bir kesim olarak '
tanıtılmasına yönelik bir kampanya yaratılmak isteniyor.
Bu, ahlak dişiliktir, bu, Türkiye nüfusunun yarısına yapılan hakarettir. Madem o odaklar
şeref, namus doğruluk gibi ilkeler üzerinde bu kadar duyarlıydılar, neden ANAP zamanındaki
yolsuzluklarda, Dalan'ın Belediye Başkanlığı döneminde iddia edilen söylentilerde ya da son
ILKSAN olayında aynı tepkiyi göstermediler?
SHP'nin İSKİ olayında büyük bir darbe yediği gerçek; fakat bunun politik malzeme ya
pılmasına karşıyız. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, SHP'yi bu konuda uzun süredir za
ten uyarıyorduk. SHP'nin yöneticileri, görülüyor ki, hükümet ortaklığı için, tüm DYP politi
kalarına "evet" diye diye, sağın alışık olduğumuz yolsuzluklarına, soygunlarına göz yummak
la kalmamış, bu gibi konularda ortaklık yapmayı ihmal etmemiştir.
SHP'de birçok insanın dürüst politika yaptığını gönülden inanıyoruz. Bir SHP'Ii beledi
yenin uygulamalarının ve ona göz yuman yöneticilerinin sosyal demokrasiyi lekelemelerine izin
veremeyiz. Ancak, SHP ile birlikte tüm sosyal demokratları hedef alanlara, tüm gücümüzle
karşı koyarız. SHP'deki bu aymazlık, tüm solculara yüklenemez.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tSKt olayı, ÎLKSAN'ı ve geçmişteki iktidar döne
minde iddia olunan, hesap sormak amacıyla başlatılan, Sayın Kilercioğlu'nun Bakanlığında
yürütülen tüm hayalî ihracat ve yolsuzluklar dosyalarını yok ettirmek ve unutturmak için bir
neden olmamalıdır.
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Yolsuzluğun, rüşvetin, dolandırıcılık ve kaçakçılığın, özetle hırsızlığın, "seninki daha çok,
benimki daha az" şeklinde mazeretlere sığınarak, tartışmalara girerek kamuoyunun güveni ka
zanamadığı gibi, en yetkili makamların, "benim haberim vardı, ben verdim" şeklindeki be
yanları da aklanmak için yeterli bulunamaz. Aksine, bu şekilde beyanda bulunanların başta
kendilerini, sonra, suçlanan bakanlarını aklama-savunma yükümlülüğü, zorunluluğu daha çok
artar.
öte yandan, 16.4.1993 tarihinde basın toplantısı yapan SHP eski Genel Sekreteri Sayın
Cevdet Selvi, o tarihte İLKSAN olayı ile ilgili olarak, tLKSAN yöneticilerinin derhal görevden
alınmasını, olayın tüm boyutlarıyla araştırılmasını istemiş ve isim vermeden, zamanın Başba
kanı Sayın Demireri eleştirerek, "bir taraftan Toplu Konut İdaresinin kaynakları sınırlandırı
lırken, diğer taraftan elli yere para vermek çelişkidir" demiş; "tLKSAN olayı ne ilktir, ne de
bu, tLKSAN ile sınırlıdır, hangi kademede olursa olsun yolsuzluldara karışanların adalet Önünde
hesap vermesi gerekir" diye beyanda bulunmuştur.
Sayın Selvi'nin bu düşüncelerine katılmamak mümkün değildir. Ancak, ÎSKÎ olayını ön
celikle ele alan, gündeme getiren bazı basın ve yayın kuruluşlarına baskı yapan, hatta tehdit
derecesine varan davranışlarda bulunanların, kendi partisinin üst yönetiminde olduğunu da
unutmamak gerekir. Esasında, açıklık politikaları gereği ve kamuoyunun haklı duyarlılığı se
bebiyle, ayrıca gerçekçi değerlendirmeler için... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Eler, size 2 dakikalık süre veriyorum; lütfen toparlayın efendim. Çün
kü, bundan sonra birbirimize çok işimiz düşecek.
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Teşekkür ederim.
... bu ve benzeri olaylarda, hazırlık tahkikatı sonunda, mahkemedeki duruşma safhaları
nın, basının yanında, televizyon tarafından da yayınlanması, aklanmak için daha akılcı yol
olabilir. Yoksa, "ilk tahkikat gizlidir" diyerek, basın tarafından yapılan açıklamaları "deşifre
ediliyor, gizlilik ihlal ediliyor" suçlamasıyla, medyayı zan altında bırakma ve öyle gösterme
mantığı, toplumumuz tarafından, bugünkü şeffaflık vaatleriniz yanında hiç,de inandırıcı bir
mazeret kabul edilmemektedir.
öyle ki, tLKSAN ve tSKt olaylarının, -gezdiğim her yöredeki ve siyasî düşüncedeki va
tandaşlarımız nezdinde- yalnız ilgili şahıslara ve partilere değil, tüm siyasîlere ve öncelikle bü
tün milletvekillerine karşı duyulan güveni azaltmış olduğunu sizlere üzülerek ifade etmek isterim.
Bence en büyük tehlike budur. Geliniz, Meclisin layık olduğu, son yıllarda iyice yıpranan,
zedelenen güvenini ve itibarını kazanmaya çalışalım. Bu, hepimizin görevi olmalıdır. Bunun
için de, Sayın Genel Başkanımızın birçok defa ifade ettikleri ve kanun teklifinde bulunduğu
muz gibi, milletvekili dokunulmazlığı hakkındaki değişiklik teklifimizin kabulü ve siyasî ah
lak yasasının ivedilikle çıkarılması gerektiği inancındayım.
Diğer taraftan, ismi karışan, suçlanan her kademedeki yöneticilerin, tktidar partili oldu
ğuna bakılmaksızın, hatta on milyonluk şehrin belediye başkanı veya kendi bakanları olsa da
hi, aklanıncaya kadar görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılması gerekir. Böyle yapılınca, sa
nıkların, hem de suçlanan ve zan altında olan kişilerin savunması, kamuoyunca daha inandırı
cı ve doyurucu bulunur. Böylece, partileriyle de olan bağlılıkları ve ilişkileri hakkındaki söy
lentilere de son verebilirler; aynı zamanda, Sayın Karayalçın'ın da, Sayın Sözen'e açık destek
vermeye ye savunmaya hiç ihtiyacı kalmaz.
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Sayın Sözen, ilk tahkikatı yapan cumhuriyet savcısının sorularını gayri ciddî bulduğunu
ifade etmiştir. (Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
1 dakika daha süre istirham ediyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Eler, 1 dakika daha süre veriyorum efendim.
HASAN RASRİ ELER (Devamla) — Bunun dokunulmazlığı mı vardır merak etmekte
yim? Ayrıca, onun mantığıyla, 10 milyonluk bir şehrin belediye başkanı, 2 bin nüfuslu bir yö
renin belediye başkanına göre, nüfus fazlalığı gereği, hepsinden, o oranda, her zaman daha
ayrıcalıklı, daha erdemli mi olacak? öyle ise, dünya atlasını açalım, en kalabalık nüfuslu şe
hirleri tespit edelim, Sözen'in mantığıyla, nüfuslarına göre bu şehirlerin belediye başkanlarını
dürüstlük ve erdemlilik sırasına koyalım!.. Bu nasıl mantıktır?
Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek istiyorum: Hükümetteki DYP-SHP Ko
alisyonu, yolsuzluklarda da, ILKSAN-İSKİ dayanışmasına, beraberliğine, suskunluğuna ve ay
mazlığına dönüşmüştür. İLKSAN ve İSKİ olayları ne bu şahıslarla sınırlıdır, ne ilktir, ne de
-üzülerek söylüyorum- böyle giderse son olacaktır.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN—Sayın Eler, teşekkür ediyorum efendim.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Ben de teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Dalan, bir önerge göndermişsiniz; buyuruyorsunuz ki, sataşma vardır.
Hatip, hangi sözleriyle size sataşmıştır, yerinizden ifade eder misiniz?
BEDRETTİN DALAN (İstanbul) — Sayın Başkan, "Sayın Bedrettin Dalan'ın Belediye
Başkanlığı..." diyerek ve ismimi vererek.
BAŞKAN — Anladım efendim, muradınızı anladım efendim, ifade edeyim.
Efendim, ben de takip ettim, hatibin söylediği şudur : "Dalan dönemindeki söylentiler:.."'
ifadesini kullandı. Her şahıs için, her dönem için söylentiler olur. Söylenti, kîlükaldir, söylen- .
ti, dedikodudur. Onun için bu ifadeden bir sayın üyenin rencide olması mümkün değildir; ama,
ısrar ediyorsanız, tutanakları getirtip inceleyeceğim; bir kere daha göreceğim, sonra takdir
edeceğim.
BEDRETTİN DALAN (istanbul) — Sayın Başkan, fazla vakit almayacağım; 2 dakika
lütfen...
BAŞKAN — Efendim, hayır, siz ısrar ediyorsanız, tutanakları getirteceğim, sonra takdir
edeceğim; ama, ben konuşmayı takip ettim...
* :
BEDRETTİN DALAN (istanbul) — Israr ediyorum efendim.
BAŞKAN — Peki, tutanakları getirteceğim. (RP sıralarından "Malumu ilamdır" sesi)
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hâlâ "Malumu ilamdır" diyorlar.
BAŞKAN — Sayın Aşık, "söylentiler" ifadesi kullanıldı.
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Dalan'a haksızlık ediyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Dalan'a ben niye haksızlık yapayım?
BEDRETTİN DALAN (İstanbul) — Sayın Başkan, ismim ifade edilerek tahkir edildim.
Ben bunu burada ifade etmeyeceksem, beni burada konuşturmazsanız, milİetj nasıl savunacağım?
BAŞKAN— Efendim, zatı âlinizin varlığının sebebi Anayasada belli, İçtüzükte de belli.
Söylenen sözde sataşma yok; ama, zabıtları getirteceğim efendim.
— 210 —

T.B.M.M.

B:9

<

29 . 9 . 1993

O :1

4. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Millî Eğitim Bakanlığının icraatına ilişkin
gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı
BAŞKAN — Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi, Millî Eğitim Bakanlığının icraa
tıyla ilgili olmak üzere; buyurun.
BAHADDİN ELÇt (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakan
lığının bir süre önce çıkardığı bir genelge üzerinde gündem dışı konuşma yapmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği gibi, bugün Türkiye'de 400 kadar imam hatip okulu vardır, bunlarda 500 bine
yakın çocuğumuz okumaktadır. Yine, halk tarafından yapılmış 200'den fazla okul binası ha
zırlanmıştır ve bu hizmetin bir an önce yapılmasını beklemektedir.
İmam hatip okullarına öteki okullardan daha büyük bir rağbet vardır. Bendeniz bundan
bir süre önce, Ankara Merkez İmam Hatip Okuluna 5 inci çocuğumu kaydettirmek üzere gitti
ğimde, ilgililerden aldığım cevap şudur : Takriben 5 500'ye yakın müracaat olmuş, bunlardan
ancak 100 tanesini alabileceklerini bana söylemişlerdir. Bundan sonra, öğrendiğimize göre, Millî
Eğitim Bakanlığı, bir genelge yayınlamak suretiyle, ortaöğretim kurumlarında, bu kurumlara
bağlı olarak yeni şube açma imkânını ortadan kaldırıyor.
Halkımız 200'den fazla binanın açılışını bekliyorken, Millî Eğitim Bakanlığının bu tasar
rufu halkımızı son derece rencide etmiştir.
Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığının, bu genelgeden vazgeçmesi, bunu geri alması ve
buna ilaveten halk tarafından yapılmış 200'den fazla binanın müstakilen imam hatip okulu
olarak, ya da elverişli olanlarının şube olarak açılmasına imkân tanımasını talep ediyor, hepi
nizi bu vesileyle saygılarımla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Elçi, teşekkür ediyorum efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanımız Sayın Menteşe, Sayın Elçi'nin konuşmalarına cevap
vermek isterler.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; evvela gündem dışı konuşma yapmak suretiyle bir konuya açıklık getirmeme vesile ol
dukları için Bayburt Milletvekili Sayın Refaiddin Elçi'ye teşekkürlerimi sunmak isterim. (RP
sıralarından, "Bahaddin Elçi" sesleri)
BAŞKAN — Efendim, ikisi de dine izafettedir, bir mahzuru yoktur.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Efendim, özür dilerim;
"Refaiddin" demişim, Sayın Bahaddin Elçi...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, lise
ler ve meslekî program uygulayan liseler olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı liseler var.
Liselerede, şimdiye kadar hatalı bir şekilde, şube açmak suretiyle bir uygulamada bulu
nulmuştur. Bir okulun şubesinin olması tasavvur edilemez. Mevzuatta, yönetmelikte, "okulun
şubesi.olur" diye bir kayıt yok. Onun için, şimdiye kadar yapılan, mevzuata aykırı olarak ya
pılmıştır.
— 211 —

T.&M.M.

B:9

29 . 9 . 1993

0:1

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu şubeleri elden geçireceğiz. Yani, öyle kapatmak filan de
ğil, usulüne uygun hale getireceğiz. Ondan şüpheniz olmasın.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Müstakil olacak.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ama, müstakil olacaktır.
Yani, şimdi düşünebiliyor musunuz; bir lisenin şubesi olsun, altında lisesi, yanında Aydınlıkevler şubesi... Olmaz böyle şey.
Değerli arkadaşlarım, tabiî, zorluklarımız var. Biraz evvel burada otururken, çok sayıda
arkadaşım bana geldi. Bir arkadaşım dedi ki, "Niğde'ye verilen öğretmen sayısı az." Diğer
bir arkadaşım, "Gaziantep'e verilen öğretmen sayısı..." âdeta isyan ediyor; halbuki biz, biraz
çok verdik zannediyoruz, seviniyoruz. Yine, Ankara Milletvekili bir değerli arkadaşım, "An
kara'ya verdiğiniz öğretmen sayısı çok az, ne yapacağız?" diye geldi.
Halbuki, ben görevi deruhte ettiğim andan itibaren Maliyenin kapısını arkadaşlarıma âdeta
aşmdırttım. Defeatla Maliye Bakanı arkadaşımdan kadro tahsisi ricalarında bulundum, zorla
9 940 öğretmenin bir hafta önce bilgisayar işlemiyle tayinlerini yaptım.
Şimdi, bu yetmemektedir. Çığ gibi, dinamik bir gençliğimiz geliyor, gelmektedir. Bunlara
okul isteniyor, öğretmen isteniyor. Anadolu lisesi isteyen arkadaşlarımın yüzlerini âdeta bura
da görüyorum; her gün, "Anadolu lisesi açınız, Anadolu lisesine sınıf açınız" diye okul isteni
yor; ben, "bakacağım" diyorum. Ancak, plansız, programsız okul açılmaz ki...
Haklı olarak, arkadaşım, imam hatibe şu kadar talep vardır diyor.
Elbette, talepleri yerine getirmek bizim görevimiz; ancak, öğretmen sıkıntımızı da dikkate
almanızı bilhassa istirham etmekteyim.
Onun için. arkadaşlarımız, "niye imam hatip okulu?.. Niye Anadolu lisesi?.." diyorlar...
İhtiyaç ama, değerli arkadaşlarım, bir program ve plan dahilinde bunu da yapmak mecburiye
tindeyiz. onun için, müsaade ediniz de; "öğretmen yetiştiremiyorsunuz, fizikî yetersizlik için
desiniz..." Biraz evvel de söyledim; çığ gibi bir gençlik geliyor...
Bakınız, geçen seneden beri, Millî Eğitim bütçesi ilk defa Millî Savunmanın önüne geçti
diye övündük. Millî Eğitimin bütçesi 57,5 trilyon, ama bunun 49 trilyonu personel harcamala
rımı gidiyor... Buna, cari harcamalar ve transfer harcamalarını da ilave ederseniz, geriye 4 tril
yon kalıyor... 4 trilyonla nasıl bevap vereceğiz bunlara?!
Biraz evvel şûradaydım... Orada diyorlar ki, "niye varlıklı kimselere hitap ediyorsunuz?"
Gelin okul yapın; kutsal bir iş yapacaksınız diyoruz. Okul yapın, hiç olmazsa biz personel har
camalarına daha fazla kaynak ayıralım ve bu suretle öğretmen sıkıntımızı giderelim istiyoruz.
Onun için, değerli arkadaşlarım, hiçbir surette, bazı liselerin açılıp açılmaması konusun
da katiyen politik düşünceye sahip olmayınız. Biz gençlerimizi hep kucaklamak istiyoruz, hep
sini okutmak istiyoruz, ama imkânsızlıklarla da karşı karşıya olduğumuzu derpiş ediniz, göz
önüne alınız.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ama Bakanım, okullar var...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -r- Okullar bazen var...
Değerli arkadaşlarım Anadolu liseleri içni de aynı şeyi söylüyor, diyor ki, "şu kadar sınıf
var...' . '"
" /'
'
.' .'
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Benim öğretmen planlamamı yapmama'müsaade ediniz. İngilizce öğretmeni bulamıyor
sunuz, şunu bulamıyorsunuz, bunu bulamıyorsunuz; kadro bulamıyorsunuz. Onun için, bu
sıkıntılarımızda bize yardımcı olunuz.
Hepinize bu vesileyle saygılarımı sunarım değerli milletvekilleri. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim.
Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Genel Kurula arzı gereken herhangi bir sunuş yoktur.
Bu sebeple, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

GÖRÜŞMELER

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 Arkadaşının Doğru Yol Partisi Grubu adına
Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Tlırhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Sivas Milletvekili Muh
sin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arka
daşının ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana
gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda, genel görüşme (8/37,
38, 34, 35,36)
BAŞKAN — Genel Kurulun 28.9.1993 tarihli 8 inci Birleşiminde alınan karar gereğince,
Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycan'la ilgili izlenen dış politi
kaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar; Doğru Yol Partisi Grubu adına
Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grubu adına Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili'Sayın Aydın Güven Gürkan'ın, Azerbay
can'da meydana gelen son gelişmeler; Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkada
şının, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü; Gümüşhane Milletve
kili Sayın Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son geliş
meler karşısında Hükümetin izlediği dış politika ve Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şem
sek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izle
mesi gereken politikalar konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca, 23.9.1993 tarihli 7 nci Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz.
Sayın Hükümet?.. Hazır.
İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İç
tüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer sayın üyeye, Hükümete ve
şahsı adına iki üyeye söz verilecek ve bu suretle genel görüşme tamamlanmış olacaktır.
Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için
10'ar dakikadır.
Gruplar adına şu ana kadar bize ulaşmış bir söz talebi yoktur.
Kişisel söz taleplerini okuyorum : Birinci sırada Sayın Zeki Ergezen, ikinci sırada Sayın
Yaşar Erbaz, üçüncü sırada Sayın Esat Bütün.
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Efendim, tabiî, önce önerge sahipleri konuşacaklar.
önerge sahibi sıfatıyla Sayın Muharrem Şemsek, buyurun.
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Kırış, sizin talebiniz ne efendim?
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Sayın Yazıcıoğlu'nun önergesindeki
imza sahibi olarak söz istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim; sizi kaydediyorum.
Buyurun Sayın Şemsek.
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; Azerbaycan konusundaki genel görüşmeyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz
aldım. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, Azerbaycan konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için, bazı dünya ger
çeklerinin ortaya konulmasında fayda olduğu kanaatindeyim.
İkinci Dünya Harbi sonrasında, doğu ve batı dengesi üzerine oturtulmuş iki kutuplu dün
ya düzeni, 1986 yıllarından itibaren çöküş sürecine girmiş ve 1990 yılında da Sovyetler Birliği
nin tasfiyesiyle yeni bir dengenin oluşturulması dönemine gelinmiştir.
İki kutuplu dünya düzeninin bitmesi, insanlık âlemi için olduğu kadar, Türk dünyası için
de yeni oluşumlara zemin hazırlamıştır.
Türklük âlemi, yayıldığı çok büyük coğrafyada, uzun yıllardan sonra ilk defa, aralarında
ki setleri yıkarak buluşmaya ve kucaklaşmaya imkân bulmuştur. Türklük âleminin, aradaki
bu ıstıraplı yıllarda, birbirleriyle irtibatları, bağları koparılmış, Türkler, ağır soykırımlara, asi
milasyonlara, din ve dil değiştirmelere ve göçe tabi tutma olaylarına maruz kalmıştır.
Sonuçta, Avrupa Türkiye'si yıkılmış, Doğu Avrupa ve Balkanlardaki Türk toplulukları
azınlık durumuna düşmüş, Orta Asyanın ulu Türkistan'ı, Rus ve Çin Devletleri tarafından pay
laşılmış; İran ve Afganistan'daki Türklüğün hâkim olmaktan düşüşü, Arap ve Hint ülkelerin
de de Türklüğün tamamen eritilmesi neticesi doğmuştur.
Tarih, bize, insan yaradılışına ve akla aykırı rejimlerin ebedî olmayacağını göstermiş du
rumdadır. Sovyetler Birliği olayı bunun yeni bir örneğidir. On sene önce Sovyetlerin parçala
nacağını kimse ifade edemiyor veya edenler hoş karşılanmıyordu. Dünya üzerindeki Türk var
lığının gelecekte mühim bir güç meydana getireceğini, Türkiye'nin bir dış Türkler politikası
olması gerektiğini ifade edenler, ülkemizde bile horlanır, suçlanırken; bugün, çok şükürler ol
sun ki, kardeş Azerbaycan'a karşı yürütülen Ermenistan işgaline karşı, Türkiye olarak yapıl
ması gerekenleri Yüce Meclisimizde bütün partilerimizin ittifakıyla görüşüyoruz... Bu netice
bile, Türkiye için çok mühim bir gelişmedir.
Değerli milletvekilleri, dünyamızda, hak ve hukuk gözetilmeden, zora dayalı olarak kuru
lan veya kurulduğu sanılan sunî dünya dengelerinin uzun ömürlü olmadığını herkesin görmesi
gerekir. "Yeni dünya düzeni" adı verilen ve ne olduğu pek belli olmayan yeni düzen ve denge
nin de -eğer eski dengelere benzer ise- uzun ömürlü olması mümkün değildir, dünya barışının
korunması mümkün değildir. Dünya barışının teminatı, bugün için, Türk dünyasının birliği
nin sağlanmasından geçecektir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye, son üçyüz yıllık tarihi içinde, milletlerin hayatında çok az
rastlanan bir imkâna kavuşmuş, Türklük dünyası, Allah'ın bir lütfü olarak, kucaklaşma imkânını
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bulmuştur. Ancak, Türkiye hazırlıksız yakalanmış; uzun süre, ne yapacağını kestiremeyen, çe
kingen, risk almamayı esas alan, günübirlik dış politikalarla, dış Türkler ve bağımsızlığını yeni
elde eden Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler kurmaya çalışmıştır.
Türkiye, bugün bile, hâlâ, ilmî, gerçekçi, millî kültür ve millî hedefler temeline oturtul
muş, uzun vadeli bir Asya politikasını oluşturabilmiş değildir.
Dış politikamızda, siyaset planlaması eksikliğimizi, her dış politika konusunda hissediyo
ruz. Bundan dolayı da, Türkiye, olaylara yön veren, öncü ve önder bir ülke politikası yerine;
dış Türklere; dış tesirlere fazlasıyla açık, güdümlü, "bekle-gör" türünden politikalar izlemiş
tir. Oysa, Türkiye, Orta Asya'daki, Kafkaslardaki gelişmeleri çok önceden keşfederek, muhte
mel ve mevcut gelişmelere karşı alternatif plan ve politikaları hazır, kararlı, akıllı, cesur politi
kalarıyla, bölge ve dünya barışına katkı sağlayan, dostluğuna güvenilir, düşmanlığından çekinilen bir ülke olabilmeliydi.
Sayın milletvekilleri, Azerbaycan, diğer Türk devletleri için, Türkiye bakımından, bir vit
rindir. Azerbaycan, Türk dünyasının parlayan yıldızı, yükselen bayrağı idi; yine de öyle olma
ya devam etmek durumundadır. Türkiye'nin Azerbaycan politikasındaki en ufak başarısızlığı,
eksikliği, bütün Türklük âlemi için, hatta hür dünya için yeni risk ve sıkıntıları gündeme geti
recektir. Bu mühim gerçeği, bugün için, hem bir dünya hem de Türkiye olarak gereği kadar
kavrayabildiğimizi söyleyemeyiz.
Türkiye, kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını elde„ettikten bu yana çok şey yap
mış, yapmaya çalışmıştır. Türkiye, Azerbaycan'ın meşru Cumhurbaşkanı Elçibey'i zor duru
ma sokmayacak ve onu Azerbaycan'da güçlendirecek politikaları güdebilmeliydi. Türkiye, dünya
ile beraber hareket etmek uğruna uyguladığı politikaları, Türkiye'ye dayatılan politikaları, mut
laka, yeni baştan gözden geçirmek durumundadır.
Türkiye'nin, kendisine her şeyiyle kucak açmış Azerbaycan'ı, sırf bu politikasından dola
yı uğradığı iç isyan ve Ermeni işgalinden kurtaracak aktiviteyi göstermesi gerekmekteydi.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, kendisine her şeyiyle kucak açmış Azerbaycan'ı, sırf
bu politikasından dolayı uğradığı iç isyan ve Ermeni işgalinden kurtaracak aktiviteyi göstere
memesi, "görüyorsunuz, Türkiye Azerbaycan'a yardım etmiyor, edemiyor, Azarbaycan'ın prob
lemlerini çözemiyor, çözemez de; çare Rusya'dadır" görüşünü benimseyen, Azerbaycan'da pu
suda yatan çar emperyalizmi temsilcilerini harekete geçirmiştir.
Kafkaslardaki olayların merkezinin Rusya olduğunu, artık kimse görmezlikten gelemez,
gelmemelidir de. Hem Azerbaycan'daki hem de Sırbistan'daki kargaşanın arkasında Rusya vardır.
Rusya'da hâlâ çar emperyalizmi sevdalılarının etkili olduğu, bu gelişmelerle daha iyi anlaşılmıştır.
Azerbaycan'daki iç isyanın arkasında Rusya'nın olduğu; fabrika müdürü Hüseyinov'un
elindeki silahları, Rusların, vaktinden önce, Azerbaycan yönetimi yerine kendisine devretme
sinden de açık bir şekilde görülebilir.
Darbe, Rahim Gaziyev, Suret Hüseyinov, Haydar Aliyev ve Muttalibov zinciriyle Rusya'
ya bağlıdır. Kanaatim, Haydar Aliyev'in ara bir isim olduğu, esas yapılmak istenenin, Muttali
bov veya o zincirde bir Rus kuklasının, Azerbaycan'ın başına kısa bir süre sonra getirileceği
dir. Türkiye bu ihtimali de akıldan uzak tutmamalı ve tedbirini almalıdır.
Sayın milletvekilleri, şu anda Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde 20-25'ine ya
kın miktarını işgal etmiş durumdadır. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgali, açık bir uluslararası
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hukuk ihlalidir. Irak'ın Kuveyt'i işgali ile Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgali arasında, uluslar
arası hukukun ihlali bakımından fark yoktur.
Bu durum bağımsız Azerbaycan topraklarının işgal edilerek uluslararası hukuk ihlali ya
pılmasının ötesinde, bölge barışını yok eden ve daha da mühimi, Türkiye'nin güvenliğini tehli
keye sokan fiili bir durumdur.
•
Hiçbir gerekçe, bu olaylara Türkiye olarak seyirci kalmamızı mazur gösteremez. Şekli, me
todu ve usulü ne olursa olsun, Türkiye'nin yapması gereken; uluslararası hukukun tesisi, bölge
barışının temini, kardeş Azerbaycan'ın işgalden kurtarılması ve daha da mühimi, Türkiye'nin
güvenliğinin ve bağımsızlığının teminat altına alınması işidir...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Şemsek, size 2 dakikalık daha süre verebiliyorum; rica ediyorum; to
parlayın efendim.
Buyurun.
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye artık büyük devlet
olmanın icaplarını yerine getirmelidir. Gelecek asrın Türk asrı olacağına, 2000'li yıllarda Tür
kiye'nin bir güç merkezi, bir lider ülke olacağına başkaları inanıyor... Türkiye'nin ve yönetici-"
lerinin de, bu gerçeği görerek, bunun gereklerini yapması, meselenin çözümü için ön şarttır.
Gelinen bu noktadan sonra şu hususlara dikkat edilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim:
1. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, bugün, bütün siyasî partilerimizin ortak imza
sıyla bir Azerbaycan bildirisi yayımlanmalıdır.
2. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgali olayı iç politika malzemesi yapılmamalı; partilerüstü bir anlayışla millî bir politika takip edilmeli; Hükümetimiz de, gelişmeler konusunda Türkiye
Büyük Millet Meclisini vaktinde bilgilendirerek, gerçeklerin Yüce Meclise intikalini sağlamalı,
dış politika konularında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ağırlığı ve gücü daha çok hissettirilmelidir.
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgalini önlemek için,
gerektiğinde kullanılmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanmak üzere Hükümete yetki veren,
izin veren bir karar çıkarılmalıdır.
4. Ermenistan'a Türkiye'den her türlü hava, kara ve deniz ulaşımı ve nakliyatına kesin
likle izin verilmemeli, Ermenistan'la her türlü diplomatik ilişki askıya alınmalıdır.
5. Türkiye'nin görüşleri ve beklentileri ile yapacakları; İslam Ülkeleri Konferansı, AptK,
NATO gibi kuruluşlar ve etkili ülkeler nezdinde en üst seviyede, en etkili...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
,..•
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Sayın Başkan, izniniz olursa 1 dakika kâfi gelir...
BAŞKAN — Peki, Sayın Şemsek; size 1 dakika daha süre veriyorum; umarım kâfi gelir.
Buyurun.
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — ... diplomatik üslupla ifade edilmeli ve neticesi
takip edilmelidir.
6. Türkiye'nin, Türk âlemi ile ilişkilerini daha ciddî şekilde yürütebilmesi için "Dünya
Türkleri Bakanlığı" kurulmalıdır.
:\
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7. Türkiye, dış politikasında, dünya barışının dünya Türklerinin birlik ve kardeşliğiyle
sağlanabileceği gerçeğini dikkate alarak, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasî, askerî
hedef ve planlarını buna göre ayarlamalıdır.
8. Türkiye, Azerbaycan'a ve diğer Türk cumhuriyetlerine bugüne kadar verdiği her türlü
söz ve taahhüdü yerine getirmeli, daha fazlasını yapmalıdır.
Sayın milletvekilleri, söylenecek çok şey var; ancak, bu kısıtlı zaman içerisinde bunları
ifade etmekle yetiniyor; bu genel görüşmenin, kardeş Azerbaycanlınızın içine düştüğü sıkıntıdan kurtulması için vesile olmasını temenni ederek; Azerbaycan'da soykırıma tabi tutulan...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — ... şehit edilen asker ve sivil soydaşlarımıza Al
lah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Şemsek, teşekkür ediyorum efendim.
Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Recep Kırış, buyurun efendim.
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, şu an, Azerbaycan'daki son gelişmelerle ilgili olarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde bir genel görüşme yapılıyor. Evvela, başta iktidar partisi mensubu arkadaş
larımız olmak üzere, bu genel görüşmeye gösterilen ilgisizlik nedeniyle üzüntülerimi ifade ede
rek sözlerime başlıyorum. Dilerdim ve isterdim ki, Azerbaycan meselesi gibi son derece önemli
olan, gerçekten Türkiye bakımından fevkalade önemli olan bu görüşmeye daha çok ilgi göste
rilsin. .
'
Değerli arkadaşlar, kıymetli milletvekilleri; evvela şunu arz etmek istiyorum ki, Azerbay
can meselesi, oradaki gelişmeler, sadece Kafkasları ve Azerbaycan'daki soydaşlarımızı ilgilen
diren bir mesele değildir. Bu mesele, en az onlar kadar, hatta belki onlardan çok daha fazla
bir şekilde Türkiye'yi de ilgilendiren bir meseledir. Oradaki her türlü gelişme, başta Türkiye'
nin güvenliğini ilgilendirmektedir.
Nidekim, daha önce güneydoğu bölgemizde meydana gelen anarşi ve terör olayları, artık
bugün güneydoğu bölgemizde meydana gelen olaylar olmaktan çıkmış, bütün Doğu Anado
lu'da etkili olan, hatta Doğu Anadolu'da etkisini daha çok hissettiren olaylar haline gelmiştir.
Bu, kendiliğinden olmuş bir gelişme değildir. Ağrı Dağı'nda devam eden operasyonlar -şu
kadar zamandan beri devam etmiş olmasına rağmen- bir türlü sona erdirilememiştir. Çünkü,
eldeki bütün kanıtlar ortaya koymaktadır ki, buranın, Ermenistan'da üstlenen PKK terör yu
valarıyla ilgisi vardır ve oradan sürekli destek görmektedir. Dolayısıyla, Azerbaycan'da mey
dana gelen olayları, sadece Azerbaycan'ı ilgilendiren meseleler gibi görürsek, büyük bir yanıl
gı içine düştüğümüz kendiliğinden ortaya çıkar. Yani, bu mesele, Türkiye'nin güvenliği bakı
mından da fevkalade önemli bir meseledir ve sadece PKK ve Ermeni olayları sebebiyle'değil;
gelecekte, geçmişte ifade edilmiş olan Ermeni hedefleri ve talepleri bakımından da fevkalade
önemlidir. Yani, eğer Türkiye, Ermenilerin Azerbaycan'da girişmiş olduğu bugünkü saldırılar
karşısında kendisinden beklenen aktif dış politikayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da ortaya koyamazsa ve bütün fırsatlar kaçmış olursa; yarın, Ermeniler, Azerbaycan üzerinde
ki taleplerini Türkiye üzerinde de pekâlâ tekrarlayacaklardır ve hiç şüpheniz olmasın ki, hepinizin
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de takdir edeceği gibi, dünyadaki birçok devlet de bizim yanımızda değil, maalesef onların ya
nında yer alacak ve onlara destek olacaklardır. Kıbrıs konusunda karşılaştığımız tavır bunun
bir örneğidir.
Değerli arkadaşlar, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar, Türkiye'nin sadece güvenliği
bakımından önemli değil; aynı zamanda, itibarı bakımından da önemlidir. Çünkü, Türkiye
bugüne kadar büyük sözler etti; maalesef, iktidar, sadece ve sadece güzel sözler etti. O sözler
güzel sözlerdi; ama, bunlar, o sözlerin gereği yapılmadan söylenen sözler olarak kaldığı için,
bugün olduğu gibi, maalesef, gerçekten Türkiye'nin itibarını ortadan kaldıran görüşler haline
geldi. Ne dendi?.. "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar büyük Türk dünyası.,." Ondan sonra ne
oldu?.. Türkiye'ye karşı büyük umutlar besleyen, Türkiye'ye karşı fevkalade büyük sevgiyle dolu
olan Elçibey, bugün gördüğünüz gibi, bir darbeyle, kimler tarafından organize edildiği belli
olan bir darbe neticesi iktidardan uzaklaştırıldı ve Türkiye, yeni yönetimle uzlaşma çabalan
içerisine girdi.
Dolayısıyla, Azerbaycan'da ve bütün Türk dünyasında, Rusya'nın şu an anlatmaya çalış
tığı ve kendi dışımızdaki birtakım devletlerde yapmaya çalıştıkları propaganda şudur : "İşte,
Türkiye'ye bağlanmanın bedeli, faturası budur. Türkiye, zannettiğiniz kadar büyük bir ülke
falan da değildir. Türkiye, aciz; Türkiye, kendi problemlerini halledememiş bir ülke konumun
dadır..." Türkiye'ye karşı orada var olan umutları, sevgiyi ve itiban, bu olaylar neticesinde,
bunları demek suretiyle yok etmişlerdir.
Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, orada meydana gelen gelişmeler, Türkiye'nin itibarı bakı
mından da, prestiji bakımından da fevkalade önemlidir.
Üçüncüsü, Azerbaycan'da meydana gelen gelişmeler, Türkiye'nin menfaatlan bakımın
dan da önemlidir. Çünkü, Azerbaycan, bildiğiniz gibi, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleriyle olan
kapısı durumundadır. Eğer, bugün Bağımsız Devletler Topluluğuna girme kararı, yarın oraya
Rus askerinin gelmesiyle de sonuçlanırsa -ki, ona ramak kalmıştır, yann olacak olan olay odur,
bunun sinyalleri bugün verilmiştir- Türkiye'nin, Türk dünyasıyla olan bütün ilişkileri ve fizikî
bağlan koparılmış olacaktır. Bildiğiniz gibi, geçmişte, stratejik bir ayarlamayla, Nahcivan ile
Azerbaycan arasına zaten Ermeni toprağı sokuşturulmüştu.
Değerli arkadaşlarım, Ermeni saldırılarının birkaç hedefi vardır :
Birincisi, Elçibey yönetimini devirmekti. Bu, amacına ulaşmıştır.
ikincisi, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yok etmek ve Azerbaycan ile Nahcivan arasında bu
lunan Ermeni toprağını daha geniş duvar haline getirmekti. Bildiğiniz gibi,.Ermenilerin son
işgallerinden sonra, aramızdaki o duvar, Nahcivan ile Azerbaycan ve Türk dünyası arasındaki
o duyar daha da kalınlaştırılmış durumdadır. Amaçları bunu temin etmekti ve bu amaçlarına
ulaşmışlardır.
Oradaki gelişmeler Türkiye'nin menfaatlan bakımından da ilgilidir demiştim. Çünkü, takdir
edersiniz ki, oradaki Türk dünyası, bugüne kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tara
fından tamamen sömürge olarak kullanılmıştı; bu ülkeler, çok zengin kaynaklara sahip olan
ülkeler durumundaydı ve dediğim gibi, bunların Türkiye'ye karşı çok büyük sevgileri, sempati
leri vardı. Bu ülkeler, kardeşçe, dostça bir işbirliğiyle, ekonomik anlamda da, Türkiye bakı
mından gelecekte çok büyük bir potansiyel ifade ediyordu, anlam ifade ediyordu. Türkiye, iz
lediği yanlış politikalar neticesinde bütün bu avantajlarını kaybetmiş ve Azerbaycan bugünkü
duruma sürüklenmiştir.
•
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Değerli arkadaşlar, burada bir hususa, altını çizerek işaret etmek istiyorum : Azerbaycan'da
meydana gelen bu gelişmeler karşısında birçok şey söylenebilir, söylenmiştir de. Daha önce,
bu konunun öngör üşmeleri yapılırken de Sayın Dışişleri Bakanımız burada bilgi verdi ve "Tür
kiye, üzerine düşeni yapmıştır; ama ne yapalım, orada da Elçibey'den kaynaklanan, etrafın
dan kaynaklanan nedenler var" gibi sözlerle konuyu izah etmeye çalıştı, bu şekilde birçok izahlar
yapıldı.
Değerli arkadaşlar, hemen belirtmeliyim ki, bu izahların hiçbirisi asla tatminkâr olma
mıştır, olması da mümkün değildir. Niye? Çünkü, biz Türkiye olarak çok bariz hatalar yaptık.
Daha önce de, bu hatalar yapıldığı zaman, işin buraya varacağım tahmin ederek, iktidarı çok
ciddî bir şekilde uyardık ve burada bunları müteaddit defalar dile getirdik; ama, iktidarı hata
larından döndürmemiz, iktidara gerçeği göstermemiz bir türlü mümkün olmamıştır.
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu hataları, aslında, saymakla bitirmek de mümkün
değil; ama', birkaç tanesini burada tekrar ifade etmeye mecburum.
Ermeniler bu işgallere başladıkları, Azerbaycan topraklarına tecavüz ederek bu saldırıla
rı, bu katliamı, bu vahşeti başlattıkları zaman, maalesef, Türkiye, bir defa buna karşı etkili
bir tavır almamıştır. Hatta, o zaman, daha Önceden doğuda yapılması planlanan askerî bir
tatbikatla ilgili olarak, dış basında, "Türk asker doğuda tatbikat yapmaya başladı, acaba Azer-,
baycan'la ilgili mi, müdahale mi edecek?" gibi yorumlar yapılırken, Türkiye'deki yetkililer de
kalktılar, "efendim, bu tatbikatın Ermenistan'la falan hiç ilgisi yok; Türkiye asla böyle bir şey
düşünmemektedir" dediler...
Değerli arkadaşlar, ben size soruyorum : Türkiye, böyle bir açıklama yapacağına, hiçbir
şey söylemeseydi, bundan daha iyi olmaz mıydı? Yetkililerimiz bu konuyla ilgili hiçbir açıkla
ma yapmasıydı, inanınız, Türkiye bugünkünden daha iyi bir noktada olurdu ve daha isabetli
hareket etmiş olurdu.
Diğer taraftan, maalesef, ikide bîr yapılan, "efendim, biz, dünya ile beraber hareket et
meye mecburuz; biz, Azerbaycan'la ilgili olarak Ermenistan'a karşı bir müdahale etmeyiz, ede
meyiz; edersek, karşımıza Kızılordu çıkar" gibi beyanlar da, hepinizin bildiği gibi, son derece
talihsiz beyanlardır ve bu beyanları, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, bütün yetkililer,
müteaddit konuşmalarında ifade etmişlerdir. Bunlar fevkalade üzücüdür.
Değerli arkadaşlar...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Kırış, size 2 dakika daha süre verme imkânım var efendim; lütfen to
parlar mısınız.
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Teşekkür ederim.
/
Değerli arkadaşlar, bir Çernişev kalksa da bunları söylese, bunu anlamak mümkün; ama,
Türkiye Cumhuriyetinin bir Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp da bunları söylerse, o zaman onlar,
bunu, kendileri için bir garanti görür ve o zaman çok rahatlıkla bu küstahlıklarını devam etti
rirlerdi; nitekim öyle olmuştur.
Değerli arkadaşlar, tabiî, hatalar çok...
Bildiğiniz gibi, daha sonra darbe oldu. Amerika Birleşik Devletleri bile, darbeyi tanıma
dığını ve Elçibey'i resmen Cumhurbaşkanı olarak kabul etmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye
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ise, bu konuda net bir tavır ortaya koymadı. Türkiye, daha sonra, referanduma gitmelerini tav
siye etti. Zaten bir milyona yakın insanın göçmen haline geldiği, evini barkını terk ettiği bir
Oltamda, Türkiye, referandumla, darbeyi âdeta meşru hale getirme durumunda oldu ve bu oyuna
geldi. Ondan sonra da, yeni gelen yönetim, petrol boru hattı görüşmelerini açmak suretiyle,
bir bakıma, "elimizde böyle bir imkân var" deyip, Türkiye'yi bir petrol boru hattı pazarlığıyla
oyalayıp, kendisini orada daha sağlam hale getirdi, ondan sonra da Bağımsız Devletler Toplu
luğuna girmek üzere müracaat etti ve Türkiye, bizzat Sayın Başbakanımız Moskova'ya gitti,
Rusya'nın inisiyatifinde, Azerbaycan yöneticileriyle, bugünkü Aliyev yönetimiyle görüşmeler
yaptı ve bu konuda inisiyatifi tamamen Rusya'ya terk etti. Ondan sonra da "Ermeni saldırıları
karşısında Rusya Azerbaycan'a asker gönderecekse, Türkiye'yle beraber göndermelidir" gibi,
garip, sanki Türkiye ile Rusya'nın hedefleri bağdaşıyormuş gibi, Türkiye politikası bakımın
dan son derece acziyetin ve iflasın ifadesi olan beyanlar yapıldı.
1

Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek istiyorum : Bütün bu gelişmeler karşısında...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RECEP KIRIŞ (Devamla) — Sayın Başkan, son 1 dakika daha rica ediyorum, sözlerimi
bitiriyorum.
BAŞKAN — Hayhay efendim.
Buyurun Sayın kırış.
RECEP KIRIŞ (Devamla) — İşte, bütün bunlar karşısında -zaman sınırlı olduğu için kı
saca ifade ediyorum- aslında Azerbaycan'da şu an karşı karşıya gelinen nokta sebebiyle yapıl
ması gereken bir tek şey vardır: İnanın, bunu samimî olarak söylüyorum; bütün bunlar, Türk
dış politikasının Azerbaycan'da bugüne kadar ne kadar büyük yanlışlıklarla yürüdüğünü, gö
türüldüğünü ortaya koymuştur ve bunun bir sorumlusu olmalıdır. Aslında bu, sadece Dışişleri
Bakanlığının sorumluluğunda değildir, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, olaya müdahil birçok yetkilinin çok büyük hataları olmuştur; ama, Sayın Dışişleri Bakanını huzurlarınız
da istifaya davet ediyorum. Sayın Dışişleri Bakanı istifa etmelidir; bu mesele ancak böyle ayık
lanabilir. Ortada bir suç vardır; daha doğrusu, Türk dış politikası bakımından ortada bir reza
let vardır; bunun vebalini de birileri yüklenmelidir.
Değerli arkadaşlar, sözlerimi burada bağlıyorum...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırış.
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Son olarak şumj söylüyorum : Benden önce konuşan arka
daşımız dedi ki : "Meclis, Hükümete tam yetki vermelidir."
Meclis, Hükümete tam yetki vermiştir. Burada, hem iktidar partilerine mensup milletvekiÜerimiz hem muhalefet partilerine mensup milletvekillerimiz, İktidara her konuda tam des
tek vermişlerdir; bir yetkisizlik söz konusu değildir. Kimse, "biz yetkisiziz, yetkimiz olmadığı
için bir şeyler yapamadık" gibi bir mazerete de sığınmamalıdır. Biz kendilerine her konuda,
Türk dış politikasını daha şahsiyetli bir şekilde temsil etmeleri konusunda tam yetki veriyoruz
ve bu konuda, gerçekten Türkiye'ye yaraşır, bir büyük devlete yaraşır, şahsiyetli, dışa bağımlı
olmayan, risk almaktan çekinmeyen bir politika ortaya koymalarını istiyoruz.
Değerli arkadaşlar, 1974 yılında Türkiye Kıbrıs'a müdahale ettiği zaman da birtakım risk
leri göze almaya mecbur kalmıştır; ama, onu yapmasaydı, bugün Kıbrıs'ta ne Türk kalırdı ne
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunurdu.
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Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (BBP sıralarından alkışlar)
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Kırış.
önerge sahipleri sıfatıyla başka söz talebi yok.
Grupları adına söz talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini sırasıyla okuyorum : ANAP
Grubu adına Sayın Aşık, SHP Grubu adına Sayın Mutman, DYP Grubu adına Sayın Kilercioğlu, CHP Grubu adına Sayın Dinçer ve RP Grubu adına Sayın Esengün.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Heyetinize saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum.
Geçtiğimiz günlerde benim de içinde bulunduğum Grup ve değişik gruplar, Azerbaycan'
la ilgili Türk dış politikası hakkında genel görüşme açılması talebinde bulunmuştu ve geçen
hafta perşembe günü bunun öngörüşmelerini yapmıştık. Şükranla belirtmek isterim ki, Yüce
Heyetiniz, bu millî meseleyi önemli bulmuş ve genel görüşme açılmasına karar vermişti. An
cak, Sayın Bakan, geçen haftaki görüşmelerin sonunda, cevap hakkını kullanarak yaptığı ko
nuşmanın bitiminde birtakım eleştirilerde bulunmuş, "Yüce Heyet bugün bu konuyu her yö
nüyle görüştü, genel görüşme açılmasına ne lüzum var, genel görüşmede ne konuşulacağını
merak ediyorum" demiş ve gitmiştir. Bugün, maalesef, Sayın Dışişleri Bakanı Birleşmiş Mil
letler seyahati dolayısıyla haklı olarak burada bulunamıyor; ancak, bildiğim kadarıyla Sayın
Dışişleri Bakanının vekili de yok...
, DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Burada, burada.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Vekilinin vekili herhalde! ,
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hayır, vekiliyim.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Kumbaracıbaşı vekil...
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hayır, ben vekiliyim.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki Sayın Tez.
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — "Ben vekiliyim" demekle vekil olunuyor mu Kabinede, Ka
yın Başkan? Bunun da bir kaydı kuydu olması gerekmiyor mu?
BAŞKAN — Sayın Yürür, Sayın Bakan "Dışişlerine ben vekâlet ediyorum" buyuruyorlarsa, herhalde kendisi vekâlet ediyordur.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığından gelmiyor
mu o vekâlet tezkeresi?
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, vekilin vekili de olsa kabul ediyoruz.
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Ben biliyorum da!..
BAŞKAN — Buyurun efendim, siz devam edin.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, geçen hafta perşembe günü burada yapılan görüşme
lerden ortaya önemli bir gerçek çıktı : Azerbaycan ve Kafkaslarla ilgili Türk dış politikasını
yürüten Sayın Bakan ve Partisi, Türk Milletiyle ve bu Parlamentoyla, yani Türkiye Büyük Mil
let Meclisiyle aynı paralelde değildir. Geçen haftaki görüşmelerde, şimdi açıklamaya çalışaca
ğım birçok konuda, bu Parlamento ortak bir fikir etrafında birleşmiştir; ama, sadece SHP,
bu fikirden, bu ortak düşünceden ayrılmıştır.
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SHP adına konuşan Sayın Atilla Mutman'ın tutanaklara geçen kendi sözlerini ifade et
mek istiyorum : "Şimdi Aliyev, önümüzdeki günlerde Azerbaycan'ı Bağımsız Devletler Toplu
luğuna sokarak, arkasından da Elçibey döneminde askıya alınmış olan Rus-Azerî Güvenlik An
laşmasına canlılık kazandırarak, Ermenistan karşısında bir denge sağlamak istiyor. Bu, Türki
ye'yi sıkıntıya sokacak ve Azerbaycan ile ilişkilerinin gelişmesine engel teşkil edecek bir karar
olmayacaktır. Aslında belki Azerbaycan'ın, Bağımsız Devletler Topluluğu oluşurken bu örgüt
içinde yer alması lazımdı." Bunu SHP söylüyor.
ATİLLA MUTMAN (İzmir) — "Ancak" da var ama...
EYÜP AŞIK (Devamla) — Halbuki, Koalisyonun diğer ortağı Doğru Yol Partisinin çok
saygıdeğer sözcüsü Sayın Kilercioğlu, "Türkiye, Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu
na girmesine karşı olduğunu devamlı gündemde tutmak zorundadır" diyor.
Sayın Kilercioğlu, bunu ortağınıza bir kere daha söyler misiniz? Bu sözleri, Hükümetin
ortağı bir partinin sözcüsü olarak Sayın Kilercioğlu burada söylemiştir; Türkiye'nin, Azerbay
can'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna girmesine karşı olduğunu ve bunun için mücadele et
memiz gerektiğini burada kendileri söylemiştir. Bu konuyu Doğru Yol Partisi adına sadece Sa
yın Kilercioğlu değil, Sayın Coşkun Kırca Milliyet Gazetesinde, Sayın Dalan da İnter-Star Te
levizyonunda dile getirmişler ve Azerbaycan politikasındaki tutumun yanlış olduğunu, Üzerine
basa basa, altını çize çize söylemişlerdir.
O halde, geçen haftaki toplantıda burada ortaya çıkan çok önemli bir gerçek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince, SHP haricinde bütün partilerce varılan ortak bir görüş, Azerbaycan po
litikasının yanlış yürütüldüğüdür.
Sayın Mutman'ın da açıkladığı şekliyle -ki, Grup görüşü olarak kabul ediyoruz- SHP, bu
görüşü tek başına savunmaktadır ve Sayın Bakan da, SHP'Ii olduğu için, bu görüş doğrultu
sunda icraat yapmaktadır. Bu icraatın sonucu ne olmuştur?
Sayın Bakan burada geçen hafta bize cevap verirken söyledi: "Biz Azerbaycan Parlamen
tosuna mı hükmedelim, Azerbaycan Parlamentosunun işine mi karışalım?"
Hayır,,bizim Azerbaycan Parlamentosuna hükmetme hakkımız yok; ama, Türk Dışişleri
Bakanı olarak siz önceden çıkar "Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğuna girmesi nor
maldir, bizim için fark etmez, doğrudur" derseniz ve Azerbaycan Parlamento Başkanı da Azer
baycan Parlamentosuna, "bu istek, Türkiye'nin isteğidir" derse, oradaki karar da, Anayasa
nın gerektirdiği üçte ikiyle de değil, yandan fazla oy çoğunluğuyla ancak çıkabilirce, burada
sîzin rolünüz, daha doğrusu günahınız küçümsenecek kadar az değil Sayın Mutman. SHP olarak, Türk Milletinin arzusu hilafına, Türk Parlamentosunun arzusu hilafına, ka
rarı hilafına, siz bu politikayı yürütürseniz, bakın başımıza ne işler açılır :
Geçen hafta arz etmeye çalıştım : Dostumuz, müttefikimiz, Orta Asya'ya açılan kapımız,
kardeş bir ülke olan Azerbaycan'ın, Türkiye'nin son iki yıldır uyguladığı yanlış politikalar yü
zünden, bugün üçte ikisi işgal altında, demokratik gelişmeleri durdurulmuş, hatta askıya alın
mış, siyasî parti liderleri, milletvekilleri tevkif edilmiştir ve Rus ordusunu topraklarından çı
karmak için yetmişiki yıl mücadele verdiği bir davadan geri dönülerek, tekrar Rus askerini Azer
baycan'a davet eden bir yönetim tarafından yönetilmektedir.
Sayın Bakanın verdiği cevaplarda bizi yanıltmaya çalıştığı bir iki husus var; üzerinde dur
madan geçemeyeceğim; işte, kredi meselesi var, yardım meselesi var. Sayın Bakan, burada de
miştir ki : "Biz Azerbaycan'a gittik, kendilerine yardım etmek istedik, 2 bin çadır istediler."
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Sayın milletvekilleri, Azerbaycan'da şu anda 700 bin kaçkın, yani evini terk etmiş insan
var ve kış geliyor, kış şartları geliyor. Şu anda Azerbaycan'daki iklim Türkiye'dekinin aşağı
yukarı aynısı. 700 bin insan dışarıda yatmaktadır. Bunun J00 binini Iran koruma altına almak
istemiştir. Bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz, gidip ziyaret ettiğimiz, yaklaşık bir 10 bin ci
varında da Suudi Arabistan korumasında olan insan vardır. Ama, bakınız, buradaki koruma
farklıdır. İran orada bir çadırkent kuruyor, 100 bin kişiyi alıyor, önce onlara öğretmen gönde
riyor, eğitmen gönderiyor, propagandist gönderiyor; yani, o 100 bin kişi, artık, tran vatandaşı
gibi saklanıyor, öbür taraftan, Suudi Arabistanlı öğretmenler, öğrencilere, -bizzat gördük- tahtaya
çizdikleri bir şekilde kıbleyi tarif ederken -bizimle oraya giden arkadaş var mıydı aranızda?Türkiye'nin kıbleyle tam ters tarafta olduğunu öğretmeye çalışıyordu biz içeriye girdiğimiz an
da. Yani, söylemek istediğim : Orada eğer birileri yardım ediyorsa, onların, aynı zamanda, ile
riye dönük, Türkiye'nin aleyhinde olacağını da unutmamak lazım.
.
Şimdi, hal böyleyken, Kızılay sadece 2 bin çadır göndermiş!..
Değerli milletvekilleri, başından beri vurguladığımız bir husus var : Azerbaycan'daki ge
lişmelere, Koalisyonun artık tamamı diyemeyeceğim; çünkü, Doğru Yol kanadı sözcüsü bura
da, televizyonda, basında farklı şeyler söylüyor; ama, SHP kanadı, bu gelişmelere, Afrika veya
Güney Amerika'daki bir demokratik hak ihlali, bir darbe veya bir işgal gibi bakıyor; Somali'
ye nasıl bakıyorsa, veya Güney Amerika'ya nasıl .bakıyorsa öyle bakıyor. Buradaki açıklamala
rın tamamı istek ve temenniden ibaret.
Halbuki, Azerbaycan'ın bizim için hayatî önemi vardır, bunu geçen konuşmamda da arz
etmiştim. Azerbaycan, sadece, bizimle dost, müttefik, kardeş ve gönlünü bize veren insanlar
dan ibaret değildir. Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları açısından Azerbaycan son derece önem
lidir. Azerbaycan insanı savaşmayabilir; ama, ben bunu da kabul etmiyorum; bağımsızlık mü
cadelesi için, Azatlık Meydanına bir milyon kişiyi toplayıp, 150 ölü verinceye kadar Rus tank
larına karşı direnen Azerbaycan halkının, cepheden kaçan korkak insanlar olabileceğini kabul
etmiyorum. Böyle olsa bile, Türkiye'nin, Azerbaycan halkı yerine bile savaşma mecburiyeti vardır,
büyük devlet olmanın gereği budur.
Bakınız, bu politika bizi nereye götürüyor... (DYP sıralarından "savaş çığırtkanlığı yapma"
sesleri) Hayır, savaş çığırtkanlığı yapmıyorum.
Bu yanlışlar, Türkiye'yi savaş tehlikesinin içine itiyor. Geçen bir yıl içerisinde bu Hükü
metin uyguladığı politikalar, Türkiye'yi savaş tehlikesinden korumamıştır; tam tersine, Türki
ye'yi, diplomatik yollarla, mesela ambargo koyarak, mesela hava sahasını kapatarak, mesela
tren yolunu kapatarak, mesela buğday vermeyerek, mesela elektrik vermeyerek, yani çok az
risklerle çözebileceğimiz sorunu, bu Hükümetin bu politikası yüzünden erteleye erteleye, Er
menistan'a yardım ederek, cesaret vererek, destek vererek, bugün artık savaş riskini göze ala
rak ancak çözebilir hale getirmiştir. Onun için, hiç kimseyi savaş çığırtkanlığıyla suçlamayın.
Tam tersine, Türkiye'yi savaş tehlikesi içerisine sokan, uyguladığınız bu dış politikalardır ve
şimdi daha vahim hatalar yapılmaktadır.
Sayın Başbakanın son Rusya seyahatinde, Sayın Başbakanın sözleriyle, iltifatlarıyla, dün
yada hiçbir devletin Rusya'ya vermediği "Sovyet İmparatorluğunun vârisi" payesi verilmiştir;
oradan alınan işe, sadece, karşılıklı Atatürk benzetmelerinden ibarettir. Kendileri Yeltsin'e, "Siz
Atatürk'e benziyorsunuz demiş ve o da, "Siz Atatürk'ün hanım şekline benziyorsunuz" de
miştir. Bu karşılıklı latifeler karşılığında, bu biçim söz karşılığında -Atatürk'ün hanım şekli
— 223 — -

T.B.M.M.

B:9

29 . 9 . 1993

O:1

nasıl oluyorsa (!)- bakınız ne verilmiştir : Sayın Başbakan, o günlerde, Azerbaycan yönetimi
nin Bağımsız Devletler Topluluğuna girme arzusunu ve Rus askerini güvenlik anlaşmasıyla da
vet etme isteğini keşfetmiş çok ileri politikayla (!), Rus askerinin Azerbaycan'a ineceğini var
saymış ve demiş ki, "hiç olmazsa beraber gidelim."
Değerli milletvekilleri, bu nasıl politikadır? Türkiye, bu politikalarla, bu Azerbaycan po
litikasıyla, tarihinin en büyük masabaşı hezimetine uğramıştır ve bugün o politikaların yanlış
lığı anlaşılmıştır. Bugün Aliyev'in kendisi, "buraya Rus askeri yalnız gelemez" diye söylemeye
başlamıştır ve "gelirse, Amerika'nın, Birleşmiş Milletlerin askeriyle beraber gelsin" demiştir.
Aliyev bunu ancak bugün anlamıştır. Neden anlamıştır? Kendi ülkesi içindeki tepkiden anla
mıştır ve Azerî halkının, yetmişiki yıllık mücadelesinden sonra, Rus askerinin oraya tekrar gel
mesi durumunda vereceği mücadeleyi hissetmiştir ve Tansu Hanımı arayarak, "sen o lafların
dan vazgeç" demiştir. Tansu Hanımı uyaran, Dışişleri yetkilileri değil, Dışişleri Bakam değil,
mecbur kaldığı için yine Aliyev olmuştur.
Eğer Rus askeri tek başına oraya giderse, Azerî halkının önemli bir bölümü, direneceğini,
silahlı mücadeleye gireceğini ifade etmektedir.
Peki, Sayın Başbakanın teklifi kabul edilirse ve Rus askeriyle beraber biz de gidersek, yani.
tıpkı Somali'ye gittiğimiz gibi, acaba biz orada kime karşı, kimi savunacağız? Azerî halkına
karşı Rus askeriyle birlikte, Somali'de verdiğimiz gibi mücadele mi vereceğiz?
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Neticede öyle olacak.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu nasıl bir yanlıştır? Bu, Türkiye'yi nereye götürecek bir yan
lıştır? Nihayet, emperyalist arzulannı hiçbir zaman gizlemeyen, bu en zor zamanında bile, Tür
kiye'ye ve dünyaya muhtaç olduğu zamanda bile, kredisi olmayan, parası olmayan, dövizi ol
mayan, 70 sente muhtaç halinde bile emperyalist arzulannı gizleyememiş olan Rusya, Sayın
Başbakan Rusya'dan daha henüz dönmüş iken, henüz demeçleri kulaklardayken, AKKA An
laşmasını da ihlal etmek suretiyle Kafkaslara asker göndereceğini açıklamıştır.
Sayın milletvekilleri, Rusya'nın Kafkaslarda daha fazla asker bulundurma arzusu kime
karşıdır acaba? Ermenistan'a mı karşı, Azerbaycan'a mı karşı, yoksa Türkiye'ye mi karşı? Bu
nun için, 23 devletin ortak imza koyduğu bir anlaşmayı, tek taraflı, yalnız Türkiye'ye karşı
ihlal etmeyi de, Sayın Başbakanın Rusya'ya gidişinden bir hafta sonra açıklamışlardır, ve bunu
tebliğ etmişlerdir, Türkiye'ye sormamışlardır bile; "biz bunu böyle yapıyoruz" diye tebliğ et
mişlerdir.
*
Gene aynı seyahatte, Azerbaycan'ın iç işleri, Orta Asya'daki diğer Türk cumhuriyetleriyle
olan ilişkiler Rusya ile pazarlık edilmiştir, Rusya ile görüşmüştür. Sayın Bakan, burada, "biz
öyle bir şey yapmadık" dedi. Keşke burada olsaydı da, yüzüne söyleseydim. Azerbaycan petrol
boru hattının nereden geçeceğini veya Azerbaycan'a Rus askerinin gidip gitmemesini, bizim
askerin onunla beraber gidip gitmemesini, Sayın Başbakan gerçekten Yeltsin'le görüşmemiş mi
dir? O zaman, bu kadar demeçler verildi, bu kadar yorumlar yapıldı; niçin hiçbiri bugüne ka
dar yalanlanmamıştır?
•

'

'

•

•

'
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. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüzde 70'leri geçen enflasyon da, günde 20 cana mal
olan terör de, ödemeler dengesi açığı da, bu kötü idare de -ve her şeyin üzerini örten pis yolsuz
luk kokuları bile- bu Azerbaycan faciasının Üzerini örtmemelidir. Sayın Kilercioğlu'nun bura
daki açıklamalarından da, Sayın Dalan'ın açıklamalarından da, Sayın Coşkun Kırca'nın açıkla- —
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malarından da anladığımız üzere, bu Parlamento, Doğru Yol Grubu da dahil olmak üzere -SHP
Grubu hariç- tümüyle, bu Azerbaycan politikasını tasdik etmiyorsa, tasvip etmiyorsa ve Türk
Milleti bu faciayı görüyorsa, o zaman başka bir şey yapmamız lazım; bunu genel görüşmeyle
geçiştirmek mümkün değildir, bunu gensoruya çevirmek mecburiyetindeyiz yahut da Sayın Kırış'ın biraz evvel söylediği gibi, Sayın Bakan bu görevi bırakmak zorundadır. Tek başına, sade
ce kendi Partisinin fikri olan bu politikayı, Türk dış pilitikası olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Parlamentosu adına ve Türk Devleti, Türk Milleti adına devam ettiremez.
Onun için, bugünkü görüşmelerin ışığında, bugün siyasî partilerin burada serd edecekleri
fikirler doğrultusunda, gelecek haftadan itibaren, Hükümete karşı, bu polotikada, daha etkili
bir mücadeleye gireceğimizi açıklamak istiyorum ve ikiyüz yıldan beri Azerbaycan'ın bağım
sızlığı uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle anarak, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Aşık, teşekkür ediyorum.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mutman buyurun efendim.
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Yüce Meclisi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlarım.
Muhalefet sözcüsü Sayın Aşık, geçen haftaki öngörüşmede, Rus askerlerinin Azerbaycan'a
"girmeleri halinde, Azerî kardeşlerimizin bunlara karşı savaşacaklarını söylemişti. Bunu duy
mak bizi gururlandırmıştır; ancak, Azerî kardeşlerimizin aynı savaşı Ermenilere karşı da vere
rek ülkelerini gerektiği gibi savunmalarını arzu ediyoruz. Çünkü, bizim anlayışımıza göre, ün
lü şairimizin dediği gibi, "toprak, ancak uğrunda ölen varsa vatandır" diyerek sözlerime baş
lıyorum.
. .
Kafkaslarda, Azerbaycan ve Ermenistan'ı karşı karşıya getiren Dağlık Karabağ sorunu,
aslında, Sovyetler Birliğinin yetmiş yıllık politikasının bir sonucudur. Sovyet Rusya'nın dağıl
masından sonra, çeşitli etnik ve dinsel gruplar, eski kimliklerine yeniden bürünerek kendi ege
menliklerine kavuşmak istemişlerdir. Böylece, milliyetçilik ve ayrılıkçılık, bölgede, bağımsızlı
ğına yeni kavuşmuş olan birçok cumhuriyeti karışıklıklar içine itmiştir. Bunun sonucu olarak
da, kanlı iç savaşa varan çatışmalar, Kafkaslarda barış ve huzuru bozacak şekilde ortaya çıkmıştır.
Bu olayların kışkırtıcısı olan Rusya, iki yıl önce kaybettiği imparatorluğu yeniden kazan
mak arzusundadır. Bağımsız Devletler Topluluğunu ekonomik ve askerî bir entegrasyona dö
nüştürmek isteyen Rusya, eski gücüne kavuşmak için, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Moldav
ya'da ve Tacikistan'da hep aynı senaryoyu sahneye koymuştur.
Moskova bu politikayı uygularken, eski Sovyetler Birliğinin mirasçısı olarak hareket et
mekte ve kendisinden ayrılmış olan cumhuriyetlerde gerçek bir demokrasinin yerleşmesine en
gel olmaktadır.
Rusya, bağımsızlığını yeni kazanan Türk cumhuriyetlerinde Komünist Partisi dışında ör
gütlenmiş hiçbir siyasî akımın olmamasından yararlanmaktadır.
Serbest piyasa ekonomisine geçici ve demokratik reformları gerçekleştirmek için Rusya'
ya milyarlarca dolarlık ekonomik yardım yapan Batılı devletler de maalesef bu gelişme karşı
sında kayıtsız kalmışlardır.
Coğrafî konumu dolayısıyla Azerbaycan, Orta Asya'daki kardeş Türk devletleriyle Türki
ye arasında bir temas ve buluşma noktası oluşturmaktadır. Bu, büyük kurtarıcımız Atatürk'ün
— 225 —

T.B.M.M.

B:9

. 29 . 9 . 1993

O :1

Azerbaycan konusundaki görüşüdür. Bu özel konumuyla Azerbaycan, Türkiye'nin Orta As
ya'ya uzanan nefes borusudur. Bu önemli bağ koparsa, Türkiye'nin orta Asya Türk cumhuri
yetleriyle yakın ilişkiler kurması bir hayal olacaktır.
Bu anlayışla, Hükümetimiz, bölgede adil ve kalıcı bir düzen sağlamak amacıyla, Azerî
kardeşlerimizle de uyum ve dayanışma içinde, barışçı politikasını yürütmelidir. Bu konu, ulu
sal bir politikadır ve iç siyaset malzemesi yapılmadan, Yüce Meclisimiz tarafından ayrıntılarıy
la incelenmelidir. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak olan olumlu düşünceler, Hükümeti
mizin gelecekteki çalışmalarına mutlaka ışık tutacaktır.
Türkiye'nin bütün barışçı çabalarına karşın, yerel Ermeni güçlerinin saldırıları önleneme
miştir. Hukukî açıdan Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen ve uluslararası kuruluşlarca da
teyit edilen Dağlık Karabağ'ı öncelikle Ermenistan kendine bağlamak istemiştir. Sonra, Erme
nistan, Rusya'nın da desteğiyle, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bölgede toprakla
rın yüzde 20'sini işgal etmiştir. Bu bölgeler içinde Laçin, Kelbecer; Irak sınırında Fuzuli ve
Akdam bulunmaktadır.
Ermeni milislerin işgal ettikleri bölgelerde yaklaşık 700 bin Azerî, sığınmacı durumuna
düşmüştür, tran, bu sığınmacıların kendi ülkelerine girmesini engellemek için sınırlarında ted
birler almıştır. Bu, diğer muhalefet sözcülerinin söylediği gibi, bir noktada gerçektir, yaşanmış
acı bir olaydır.
Bu insafsız saldırganlık karşısında, dünyanın uygar geçinen devletleri, aynen BosnaHersek'te olduğu gibi kayıtsız kalmışlardır ve bir bağımsız ülkenin topraklarının işgal edilme
sine seyirci olmuşlardır. Hiçbir ülke, saldırganı bu kötü emelinden caydıracak, durduracak si
yasî kararlılığı göstermemiştir. Konuya taraf olan devletler, basit kınamalarla durumu geçiştir
miştir. Bu da, Ermenileri büsbütün cesaretlendirmiştir. Türk Hükümeti, bu konuda macera
dan uzak bir politika izlemiştir; ancak, tam olarak etkili olduğu söylenemez. Türk Hükümeti,
tüm uluslararası forumlarda yoğun bir diplomatik çaba sarf etmiştir; ancak, banşçı çözüme
halen ulaşılamamıştır. Bu girişimlerin sonucu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Erme
ni saldırıları konusunda oybirliğiyle aldığı 853 sayılı son kararda, Azerbaycan'ın egemenliği,
toprak bütünlüğü teyit edilmiştir. Yine, Türkiye'nin inisiyatifiyle alınan bu karar, şüphesiz, dip
lomasimiz açısından başarıdır. Konsey, daha önce de, 822 sayılı Kararda yaptığı gibi, bu işi
»s
bir Başkanlık açıklamasıyla geçiştirmiştir; ancak, yoğun temaslar neticesinde 15 üyenin bu ka
rar üzerinde mutabakatı sağlanmıştır.
Bütün yönleriyle olumlu olmasına karşın bir yaptırım içermemesi nedeniyle bu karar da,
maalesef Ermeni güçlerini caydırmamış, yolundan vazgeçirmemiştir. Sayıca az olmalarına karşın,
Ermeniler bu savaşa iyi hazırlanmışlardır. Azerbaycan'ın, Ermeniler karşısında dinamik olabi
lecek bir ordusu yoktur. Azerbaycan yöneticilerinin Bakü'deki iç çekişmeleri de Ermenistan'a
bir kuvvet, dolaylı yoldan bir destek vermiştir. Şimdiye kadar Ermenistan, Azerilere karşı giri
şilen saldırılar konusunda Dağlık Karabağ'daki Ermenilerle olan ilgisini devamlı inkâr etmiş
tir. Rahmetli özal'm cenazesine katılan Ermenistan Devlet Başkanı Ledn Terpetrosyan, yerel
Ermeni güçlerini zaptedemediğini, gerek Elçibey'e, gerekse devlet büyüklerimize ifade etmiş
tir. Gelin görün ki, aynı Terpetrosyan, hasta olan Ermenistan Savunma Bakanı yerine -ayni
göreve- Dağlık Karabağ'ın eski Savunma Bakanı Ser Sarkisyan'ı atamış bulunmaktadır. Bu
da açıkça göstermektedir ki, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ın organik bağları devam etmek
tedir ve fiilen bütünleşmeyi arzuladıklarını açıkça göstermektedirler.
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Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak kazandığı bu geçici zaferden memnun ola
bilir; ancak, bu toprak kazancı ilerisi için kaygı verici bir olay sayılmalıdır, tki komşu toplum
arasındaki düşmanlık tohumları, maalesef kolay kolay yok olmayacaktır.
Muhalefet ve basın, Kafkasya'daki bu hazin tablonun, Hükümetin başarısız dış politikası
sonucunda ortaya çıktığını söylemektedir. Ciddî bir temelden yoksun olan bu iddiaların ne ka
dar gerçekten uzak olduğunu anlayabilmek için, son yıllarda vuku bulan Azerbaycan iç politi
kasındaki gelişmeleri incelemekte yarar vardır. Azerbaycan'da, Eylül 1990 seçimleri sonucun
da büyük çoğunluğu Komünist Partisinden olan bir Azerbaycan Meclisi ortaya çıkmıştır. 8 Ey
lül 1991'de halk, Muttalibov'u Cumhurbaşkanı seçmiştir. Aynı Meclis, Muttalibov'u, Mart
1992'de görevden uzaklaştırmıştır. Muttalibov, bir süre sonra yine göreve iade edilmiştir ve aka
binde bir ayaklanma ile Bakü'den kaçmıştır.
Eİçibey ise, 7 Haziran 1992'de halkoyuyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir ve o da, bir ayak
lanma sonucu Baku'yu terk ederek Nahcivan bölgesinde, doğmuş olduğu köye yerleşmiştir.
Aynı Meclis, onun görevine devam edip etmemesini halkoyuna sunmuş; halk, olumsuz oy kul
lanarak Elçibey'e güvenmediğini göstermiştir.
Bu olayların iç gelişmesinde Türkiye'nin yapabileceği bir şey var mıdır?.. Bunu muhalefe
tin dikkatine sunmak istiyorum, Azerbaycan'ın bağımsız bir ülke olduğunu düşündükten iti
baren Türkiye Parlamentosunun, hükümetinin Azerbaycan Parlamentosuna saygısızlık yapmaya
hakkı var mıdır?.. Bağımsız bir devlet olan Azerbaycan'ın tamamiyle iç meselesi olan bu geliş
melerde etkili ve yönlendirici olamadığı gerekçesiyle Türk dış politikasını hatalı görmek müm
kün değildir; bu, insaf ölçülerine sığmaz. Komünist rejime bağlı Muttalibov da, demokratik
sistemi kurmayı özleyen Eİçibey de düzenli bir millî Azerbaycan ordusu kurmayı başarama
mışlardır. Bu da, Azerbaycan'ın gene bir iç sorunudur. Bu konuda ancak yardımcı olunabilir
di. Nitekim, bu yardımlar, her sahada Azerbaycan'a yapılmıştır.
Geçen öngörüşmelerde, Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi, Azerbaycan'a 350 mil
yon dolarlık Eximbank kredisi açılmış; ancak 10 milyon dolarlık kısmı Nahcivan tarafından
kullanılmıştır. Azerî yetkililer, kendi bazı eksiklikleri yüzünden, bu krediyi, henüz kullanamamış olduklarını kendileri ifade etmişlerdir. Bu kredinin kullanılması, Azerbaycan'a canlılık ge
tirecektir.
Ayrıyeten, Azerbaycan'a, DYP sözcümüzün ifadesinde buyurduğu gibi, 400 milyar Türk
Liralık yardım yapılmıştır; bu yardım çeşitli alanlarda yapılmıştır.
Şimdi, Azerbaycan'ın başında Haydar Aliyev bulunmaktadır. Azerbaycan Parlamentosu,
Haydar Aliyev'in başında bulunmasından mutludur. Burada, Türkiye'nin müdahale etme hakkı
olabilir mi? Türkiye'nin, "Haydar Aliyev'in devletin başında olmaması gerekir" diye bir fikir
Önermesi gerekir mi?.. Deneyimli bir politikacı olan Aliyev, ilk iş olarak, Muttalibov dönemin
de kendisinin Cumhurbaşkanlığına gelmesini önlemek amacıyla çıkarılan Anayasayı, kendi Cum
hurbaşkanlığına basamak teşkil etsin diye, Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için,<3 Ekim
de ayarlamış ve kendi yolunu açmıştır.,İkinci aşama olarak da, darbeci Suret Hüseyinov'un
görevden uzaklaştırmıştır.
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Şu anda Başbakan o.
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Evet, daha sonra Başbakan oldu.
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İçişleri Bakanlığının ardından Savunma Bakanlığını da, eski bir general olan Mehmedov
aracılığıyla yakın denetimine almıştır. Bu şekilde, Hükümet üzerinde ağırlığını koymuştur.
Şimdi, özellikle Sayın Aşık, sözcüklerime lütfen dikkat buyurunuz ve sözcükleri saptır
madan, ifadelerimizi doğru algılayınız; sizden özellikle istirham ediyorum.
Aliyev, Azerbaycan'ı Bağımsız Devletler topluluğuna sokmuş bulunmaktadır. Belki ileri
de, Elçibey döneminde askıya alınmış olan Rus-Azerî güvenlik anlaşmasına canlılık kazandı
rarak, -dikkat edin; belki ileride, Elçibey döneminde askıya alınmış olan Rus-Azerî güvenlik
anlaşmasına canlılık kazandırarak- Ermenistan karşısında bir denge sağlamayı düşünecektir.
Bu demek değildir İd, tarafsız topluluğa Türkiye Azerbaycan'ı itsin. Fakat, olan olmuştur, bundan
sonraki tavırlarında dileklerimiz vardır.
EYÜP AŞIK (Trabzon) •—Doğrudur.
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Yeîtsitt'in, Ermeni saldırılarını durdurmaya söz ver
miş olması, Aliyev'in bu kararı almasında başlıca neden olmuştur; sadece Âliyev'in bu karan
almasında başlıca neden olmuştur; Türk Hükümetinin değil. Bu, Türkiye'yi sıkıntıya sokacak
ve Azerbaycan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesine engel teşkil edecek bir karar değildir. Bu kara
rı, -dikkat edin, bu karan- her şeyin sonu olarak görmemek gerekir. Görmek gerekirse, Azer
baycan'la ilişkiyi komple durdurmak, dondurmak gerekir.
Bağımsız Devletler Topluluğu, oldukça gevşek ve üyeleri üzerinde mutlak egemenlik kur
mayan bir yapılanmadır.
Türkiye, Bağımsız Devletler üyesi olan Türkmenistan, Kazakistan gibi, diğer Orta Asya
cumhuriyetleriyle yakın ilişkiler kurmuş olabildiğine göre, Azerbaycan'ın bu topluluğa girme
sini sakıncalı görmek ve bunu Türk dış politikasının bir kusuru olarak kabul etmek mümkün
değildir, önemli olan, Azerbaycan'da, Elçibey ile başlamış demokratik sürecin devam etmesi
konusunda Türkiye'nin son derece kararlı, ciddî bir politika izlemesidir.
Azerbaycan'da demokratik sürecin askıya alınması, diğer Bağımsız Devletler Topluluğu
üyelerine de kötü örnek olacak, bu da arka arkaya darbeleri getirecektir.
Azerbaycan'daki bugünkü durum, çarlık döneminden beri, söz konusu olan, bölgede "böl
ve yönet" siyaseti uygulayan Rusya'nın hinderlandı Kafkasya'dan vazgeçmeme politikasının
bir sonucudur. Kabul edilmesi gereken asıl gerçek budur.
Rus diplomasisi, son zamanlarda bütün davranışlarıyla Sovyetler Birliğinin dağılmasın
dan sonra bağımsızlığını elde eden Türk cumhuriyetlerini kendi nüfuz alanı içerisine almaya
çalışmıştır.
Moskova, yeni rejimlerin kurulduğu Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ı kendi ekseni
ne çekmek için, bu ülkelerin iç politikalarını perde arkasından yönetmiştir; bu bölgede yerel
çatışmaları kışkırtmaktan çekinmemiştir.
Rusya, Gürcistan'da merkezî otoriteye karşı başkaldıran Abhaza'ları da aktif bir şekilde
desteklemiştir.
Azerbaycan'da da kendisine sıcak bakmayan Elçibey yönetimini iktidardan uzaklaştırma
yı planlamış, bunun için Gence isyanını el altından teşvik etmiştir ve amacına da ulaşmıştır.
Moskova'dan bakıldığı zaman, bugün Kafkasya'daki durum, Rus çıkarlarına ve stratejisi
ne uygun olarak gelişmektedir. Rusya, bu politikasını daha da güçlendirmek için 1990 yılında
— 228 —

T.B.M.M.

B:9

29 . 9 . 1993

O:1

yapılmış, Yüce Meclisimizin de onaylamış olduğu ve AKKA diye bilinen Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşmasının değiştirilmesini istemiş, Türkiye de bunun üzerine ABD ve diğer
NATO Ülkelerine başvurmuştur.
*
Ruslar, aylardır, Kırım ve Karadeniz Bölgesiyle, Gürcistan sınırına hava kuvveti yığmakta
idi. Kuzey Kafkasya'da 500, Petersburg Bölgesinde ise 200 olarak sınırlandırılmış tanklarının
ve toplarının sayışım artırmak amacıyla, AKKA'nın yeniden müzakereye açılmasını talep etmiştir.
AKICA, Atlantik'ten Ural'lara kadar uzanan bölgede, Varşova Paktının ve Sovyetler Birli
ğinin ortadan kalkmasından sonra kurulmasına çalışılan yeni güvenlik yapılanmasının temel
taşıdır. Anlaşma, 29 taraf devletin onay belgelerini teyit etmeleriyle, 9 Kasım 1992 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Rusya'nın AKKA'yı değiştirme arzusu, kuşkusuz, Kafkaslardaki geniş kapsamlı yayılma
planının bir işaretidir. Moskova, bu şekilde Azerbaycan'a yeniden asker gönderebilecek ve bu
ülkede belki de askerî üs kuracaktır.
Türkiye, Rusya'nın bu talebine karşı çıkmaktadır, uluslararası niteliği olan bu anlaşma
nın, Rusya tarafından tek taraflı olarak delinemeyeceğini iler sürmektedir.'
Türkiye'nin bu itirazını Amerika Birleşik Devletlerinin de onayladığı anlaşılmaktadır. Rus
ya'da demokrasinin pekişmesi ve reformların uygulanması için Yeltsin'i destekleyen ABD, bu
kez Rusya'nın bu talebini olumlu karşılamamıştır.
Başkan Yeltsin'in parlamentoyu feshetmesiyle ortaya çıkan krizde, muhalif gruplara karşı
Yeltsin'i destekleyen Batı devletlerinin de aynı şekilde hareket edecekleri düşünülmektedir. Bu
şekilde AKKA ile Kafkasya'da kurulmuş olun denge, Rusya'nın lehine dönmeyecektir.
Rusya, ayrıca bu bölgedeki ekonomik çıkarlarını da hiçbir zaman başka bir devlete dev
retmek istememektedir. Başka bir deyimle, Kafkasya ve Orta Asya'nın petrol ve doğalgaz va
nasını elinde tutmak istemektedir. Bilindiği gibi, Kazakistan, 1990'lı yılların sonuna doğru 50
milyon ton dolayında petrol ihraç etmeye hazırlanmaktadır, ileride bu ihracatın 75 milyon to
na çıkması beklenmektedir...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Mutman, size 2 dakika daha konuşma süresi verme imkânım var; lüt
fen konuşmanızı toparlayınız.
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Sağolun.
Azerbaycan ise, uzun dönemde yıllık petrol ihracatını 25 milyon tonluk bir düzeye getir
meyi düşünmektedir. Buna, Türkmenistan'ın son derece zengin doğalgaz rezervleri de eklenir
se, bu enerji potansiyelinin Batı ekonomileri için taşıdığı stratejik önem kolayca ortaya çık
maktadır. Bu petrol ve doğalgazm Bakü-Ceyhan hattını izleyerek geçmesi, ülkemiz açısından
eşsiz bir stratejik koz olacaktır.
Diğer yandan Türkiye, kendi topraklan üzerinden geçecek petrolü daha ucuza alabilecek
ve ayrıca, taşıma ücretinden gelir elde edecektir. Bunun sonucunda, başta İskenderun bölgesi
olmak üzere, tüm Türk ekonomisi büyük bir gelişme kaydedecektir.
Ayrıca, boru hattının Türkiye'den geçmesi halinde, ülkemiz prestij kazanacak ve Türkî
cumhuriyetlerle gevşemeye yüz tutan ilişkilerin yeniden canlanması söz konusu olacaktır.
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Boru hattının bu anahtar rolünü gören Rusya ve tran, Türkiye'ye bu üstünlüğü kaptırma
mak için ellerinden gelen her türlü engellemeyi yapmaktadırlar. Her iki ülke de, boru hattının
kendi topraklarından geçmesini arzu etmektedir. Rusya, petrolün Karadenizdeki Novorossisk
limanına gelmesini ve buradan tankerlerle boğazlardan geçerek dünyanın çeşitli yerlerindeki
alıcı ülkelere taşınmasını istemektedir.
Bu şekilde, halen beş altı milyon ton petrolün küçük tonajlı tankerlerle boğazlar üzerin
den taşındığı bilinmektedir. Bu miktarın 70-80 milyon tona çıkması ve taşımanın 50-60 bin
tonluk tankerlerle yapılması halinde, boğazlarda deniz trafiğinin altüst olacağı ve İstanbul'un
büyük tehlikelerle karşılacağı gerçektir. Bu, Türkiye'nin kesinlikle kabul etmeyeceği bir şeydir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Mutman, son 1 dakika daha konuşma süresi veriyorum.
Buyurun efendim.
. ,
.

[

ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Yeltsin, petrol hattının Kafkaslar yerine, Samsun ve
Zonguldak'tan Akdenize indirilmesini ve petrolün Novorossisk'ten gemilerle bu limanlara ta
şınmasını benimsemiştir.
Değerli milletvekilleri, Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehli
keye sokan her türlü gelişmeye, bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de karşı çıkmaya devam
edecektir.
Türkiye, halkıyla, Parlamentosuyla ve Hükümetiyle bu davanın takipçisi olmaya kesinlik
le kararlıdır; yalnız bunun, tek yanlı çabalarla, tek yanlı müdahaleyle gerçekleşmeyeceği bilin
melidir. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın da, iç çekişmelerden kurtularak, hızla silkinip toparlan
ması gerekmektedir.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Orhan Kilercioğlu'na söz veriyorum.
Buyurun.
DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Doğru Yol Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Azerbaycan ve Kafkasya'daki
dış politikasıyla ilgili genel görüşmeyi yapmaktayız. Hemen şurasını belirtmekte yarar görüyo
rum : Biraz evvel konuşan değerli parlamenter arkadaşlarım da, bu konunun tamamen siyaset
üstü bir konu olduğunu ve neticede daima Yüce Meclisin bütün geçmişinde ve şanlı tarihinde
olduğu gibi, konuları bu açıdan alarak, millî bir sonuca doğru gittiği çok açıktır. Bu konu,
bütün çıplaklığıyla da bilinmektedir. O bakımdan, partim adına yaptığım bu konuşmada, şah
sen, daima konunun millî bir politika istikametinde, varsa hata ve sevapları gündeme getire
rek, doğruların ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının her zaman savunucusu olmamız lazım gel
diği inancındayım. Saptırılmadan, belli istikametlerde netice almamızda da büyük fayda vardır.
-Geçmiş yılları hepimiz birlikte yaşadık. Dünyamız hızla değişiyor. Ortadoğu'da, Balkan
larda hızla değişimler var. Bunların hepsinin de Türkiye'nin geleceği, emniyeti, güvenliği ve
gelecek nesillerin yaşantısında, refah payında, savunmamızda büyük katkıları var.
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Bugün ele aldığımız konu da bunların bir tanesidir. Demokrasi ve insan haklarının, özel
likle dünyamızda hızla yayıldığı günümüzde, eski Sovyetler Birliğinde Kafkasya'da bulunan
Ermenistan; Azerbaycan ve Gürcistan'da da önemli olaylar devam etmektedir. Burada, özel
likle Kafkasya'nın Türkiye için önemini ve bugün Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra Rusya
Federasyonunun nereye doğru gitmek istediğini iyi teşhis edersek, kanaatimce, gelecekteki po
litikaları en iyi şekilde gündeme getirebiliriz.
Sayın milletvekilleri, geçen konuşmamda, Azerbaycan'ın sadece kardeşlik, tarihî ve kül
türel açıdan değil; Kafkasya'da Hazar Denizi ile Karadeniz arasında çok önemli bir coğrafî
konuma sahip olduğunu ve ortaya koyduğu jeostratejik değerin, özellikle Orta Asya politikası
için de önemli yer taşıdığını ifade etmiştim.
^
Azerbaycan, kuzeyden güneye yapılacak bir harekâtta Türkiyemizi korur. Ayrıca, Azer
baycan bu değerini, 100 seneyi aşkın sahip olduğu petrol kaynaklarıyla ve yeraltı servetleriyle
de daha da ileriye götürerek, Azerbaycan'a sahip olan bir ülkenin veya bizatihi Azerbaycan'ın,
eğer fırsatı ele geçirdiği takdirde, kendi iktisadî hayatını nereye kadar uzatabileceğinin de açık
bir göstergesidir.
Bugün Azerbaycan'da, petrolün yanında tabiî gaz, yeraltında oldukça zengindir. Bütün
bu yeraltı zenginlikler -özellikle Rusya Federasyonunun, eski Sovyetler Birliğinin- bu bölge üze
rindeki dikkatleri hâlâ daha önemle burada toplamaktadır.
Azerbaycan halkı, bağımsızlığına kavuştuktan sonra kardeş Türkiye ile kucak kucağa ol
maktan büyük bir mutluluk duydu ve bu mutluluğunu da tarih boyunca devam ettirmek arzu
sundadır. Konu, Türkiyemiz için de aynıdır.
Türkiye, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, bağımsızlıklarına kavuşan ülkelerin, ekono
mik ve toplumsal sorunlarına bir yandan destek olurken, bir yandan da iç işlerine karışmadan
geleceklerini hazırlamada her türlü desteği de göstermiştir.
Türkiye, hiçbir ayırım yapmadan bütün cumhuriyetlerle ilişkilerini sürdürmüş; ama Er
menistan ile olan ilişkilerini, bunların dışındaki bir politikayla tamamen gündemde tutmuş
tur, tutmaktadır ve tutacaktır da.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kasım 1991'den bu yana -geçen konuşmamda da söyledimtam 37 anlaşma ve protokol imzalanmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Azerbay
can'a vermiş olduğu önemi bir kere daha kanıtlar. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyetinin eko
nomisini kurmasına, serbest piyasa ekonomisine geçmesine kadar büyük emekler vermiştir, bü
yük çabalar sarf etmiş, etmektedir; talebelerini okutmaktadır, imkânı içindeki her türlü deste
ği vermekte ve gayreti de göstermektedir.
'
ı

Değerli milletvekilleri, şurası açıktır ki, dünya tarihi, Türkiye'nin güçlenmesini ve "Bü
yük Türkiye" imajının gerçekleşmesini dâima önleyen olaylarla doludur. Bugün ülkemizin bir
bölgesinde cereyan eden terörist olaylar ve diğer yıkıcı olaylar, işte bunun bir örneğidir.
Ermenistan, hepimizin bildiği gibi, Aralık 1992'de Dağlık Karabağ statüsünü reddederek,
Bosna-Hersek'te olduğu gibi, belli ülkelerin desteğini alarak Azerbaycan'a saldırmıştır. Türki
ye bunun karşısında ne yapmıştır?.. Hükümetimiz, gerek AGÎK gerek Birleşmiş Milletler ge
rek ikili ilişkileriyle bu tecavüzün durdurulması açısından her türlü gayreti göstermiştir, her
türlü çabayı göstermiştir. Sayın Dışişleri Bakanımız, bir yerden bir yere, gece ve gündüz, dai
ma dolaşarak ve müessir önlem alıcı politikalarla olayları önlemeye çalışmıştır; bu bir gerçektir.
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Bugün ise, Azerbaycan'daki durum apaçık ortadadır; maalesef, Bosna-Hersek'teki kadar ol
masa da, acı bir tablo Azerbaycan'da da yaşanmaktadır; ama, bu acı tablonun sona erdirilme
si için de Hükümetimiz her türlü gayreti gösterecektir ve göstermelidir de.
,
Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz bu saldırılan kınarken, NATO nezdinde, AGÎK nezdinde, Birleşmiş Milletler nezdinde daima müessir politikalarını sürdürmüştür; ateşkesin sağ
lanması, işgal edilen topraklardan Ermenilerin kayıtsız şekilde çekilmesi konusunda mütead
dit girişimlerde bulunmuştur ve bunlarda faydalı ve olumlu sonuçlar da almıştır.
Ermenistan'ın hedefi bellidir. Dağlık Karabağı ilhakla ilk projesini gerçekleştirmek iste
mektedir. Rusya Federasyonu ise, tarihte destek çıktığı Entıenistan'ın bu projesini de destekle
mektedir. Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için daima Türkiye'nin emniyeti için,
Türkiye'nin geleceği için uğraş verirken, diğer yandan da Azerbaycan'da emniyet ve güvenliğin
sağlanması için de müessir politikalarını, bildiğimiz gibi, belli doneleri, belli avantajları kulla
narak yürütmek için büyük gayret sarf etmektedir.
tşte, bu tutumumuz sonucundadır ki, Birleşmiş Milletler, AGİK ve NATO nezdinde ol
sun, Dağlık Karabağ'ın, tartışmasız Azerbaycan'ın toprağı olduğu gündemdedir ve bu teyit edil
miştir.
Ermenistan ise, sorunun, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti ara
sında çözümlenmesini ve bu şekilde -tabiri caizse- topu başka tarafa atarak, konuyu bulandır
mak istemektedir. Erivan yönetimi, sorunun çözümünü, halkların kendi kaderlerini kendileri
nin tayin etmeleri ilkesiyle savunduğu hepimizce malumdur.
Değerli milletvekilleri, burada Rusya Federasyonuna değinmek istiyorum; tekrar bu ko
nuya döneceğim.
Rusya Federasyonu işe, 19 uncu yüzyıldan beri etkisi altında bulundurduğu bölgedeki nü
fuzunu kaybetmek istememektedir. Türkiye'yle Orta Asya cumhuriyetleri arasında doğrudan
bir bağlılığın olmasını arzu etmemektedir, tarih boyunca da arzu etmemiştir. Bu sebeple, gele
neksel müttefiki olan Ermenistan'ı desteklemekte; fakat, onun çok güçlenmesini de arzu et
memektedir.
Birçok defa, "Türkiye niçin Ermenistan'a karşı bir hareket yapmadı? Niçin askerî bir ha
rekâtta bulunmadı?" denmiştir.
Değerli milletveklileri, bu konu hepinizce açıkça bilinmektedir ve uluslararası prosedür,
Birleşmiş Milletlerin hükümleri, hangi şartlarda müdahalenin yapılacağını ortaya koymuştur.
O bakımdan, bunun bir his ve heyecan noktası olmaktan öte olarak değerlendirilmesi gün
demde tutulmalıdır. Hepimizin yüreği, hepimizin içi aynı şekilde yanmakta ve acımaktadır;
ama, Türkiyemizi, Türkiyemizin geleceğini, Türkiyemizin karşı karşıya bulunduğu şartları ulus
lararası kaideler içinde çözmek zorunda olduğumuzun da en akıllıca bir yaklaşım olduğu ka
naatindeyim.
Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan hududuna çok yakın yerlerdedir; tahmin ede
rim ki, bu, bir caydırıcılık için önemli bir faktördür.
Değerli arkadaşlarım, bugün Doğu Avrupa'da ve eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki geliş
melere baktığımızda, sanki komünizm, yeniden gündeme gelmek istemektedir, tşte, Slovakya,
Romanya, Litvanya, Polanya'da eski komünist parti liderlerinin işbaşına gelmeleri, kanaatim
ce bir rastlantı değildir. 15 cumhuriyetten 10'unda eski komünist partisinin ileri gelenleri, yeni
yönetimlerin başlarına geçmişlerdir. Son olarak Aliyev'in yönetimi ele geçirmesiyle, Azerbay
can da, bu olaya, acaba katılmakta mıdır? Bu soruyu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Eski komü-
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rüştlerin yavaş yavaş güçlenmekte olduğu görülmektedir; zannedersem, bugünkü görüşmenin
en hayatî noktası da budur.
Bu husus üzerinde çok hassas olmalıyız. Rusya ve diğer cumhuriyetlerde cereyan eden olay
ların çok yakinen takip edildiği şüphesizdir. Bunlara önlem alıcı politikaların gündemde tutul
ması ise -doğuracağı sonuçlar açısından da- çok hayatîdir.
Rusya, Sovyetlerin dağılmasından sonra hiçbir zaman, gerek askerî ve gerek siyasî hedef
lerinden asla vazgeçmemiştir ve asla da vazgeçmeyecektir. Çünkü, tarih bunu bize öğretti. Böy
lece, Rusya, Sovyetlere ait ideolojik kavram ve hedeflerini muhafaza etmekte ve Moskova'nın
yörüngesinden çıkan veya çıkmayı planlayan cumhuriyetlerde karışıklıklar çıkararak hedefine
ulaştırmak istemektedir, tşte, bu, Sovyetlerin vazgeçilmez bir doktrinidir.
Azerbaycan Parlamentosunun, Bağımsız Devletler Topluluğuna girmesi konusunda yap
tığı oylama sonucunu reddetmesi üzerine, Azerbaycan'da karışıklıkların çıkması, artması ve
olayların akışının değişmesi de -kanaatimce- bir rastlantı değildir. Gürcistan'da yaşanan olay
lar da bir rastlantı değildir. Azerbaycan'da darbenin arkasında bulunanların Rusya yanlısı ol
duğunu, televizyonlarda bütün gün görüp dinlemekteyiz ve bunlar Moskova'ca planlanmaktadır.,
Başkan Yeltsin'in parlamentoyu feshetmesiyle patlak veren kriz, her ne kadar Yeltsin le
hinde gözüküyorsa da, sonun nereye varacağını da bugünden kestirmek oldukça zordur. Batılı
ülkelerin darbeyi, Rusya'da demokrasinin pekişmesine ve reformların uygulanmasına yardım
cı olacak bir karar olarak değerlendirmeleri, Yeltsin'i kuvvetlendirhıişse de, muhalif grupların
gücünü yabana atmak ve Yeltsin'e bir karşı darbe girişiminin bir ihtimal dahilinde olduğunu
da bir kenarda tutmak zorundayız ve aralık ayında yapılacak veya yapılması şimdiden karar
altına alınan seçimlerle, Yeltsin'in, hedeflerini ne ölçüde gerçekleştireceği sorusu da açık dur
maktadır.
*<
Bugün Moskova'da cereyan eden mücadeleyi, sadece Sovyetlerin çökmesinden sonra do
ğan boşluk nedeniyle Rusya'nın sadece kimlik arayışı olarak değerlendirmek -kanaatimce- ha
tadır. Mücadelenin kökleri, yaklaşık iki asır geriye giden ve Rusya'nın kaderini çizme iddiasın
daki birbirine düşen iki görüşün mücadelesinden, iki düşman görüşün mücadelesinden, kay
naklanmaktadır. Bu sebeple, Rusya'daki istikrarsızlığın daha uzun bir süre devam edeceğini
söylemek, kanaatimce doğru olur. Nitekim Yeltsin'in, Ankara'ya, Rusya'nın, Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Anlaşmasını yeniden ele alması olayı, böyle bir teklifte bulunması olayı çok
ciddidir. Böylece, Rusya, ülkesinde istikran sağlayabilmek, özerk bölge ve cumhuriyetlerin ba
ğımsızlık girişimlerini bastırmak ve böylece, eski cumhuriyetleri, en azından, Bağımsız Devlet
ler Topluluğu çatısı altında toplamak, Balakları ile Doğu Avrupa'daki eski etki alanlarıyla da
tekrar ilgilenmek istemektedir. Rusya'nın Kafkasya bölgesine müdahale edebilmesi için de, bu
bölgeye daha çok silah ve asker yığmak istemektir; bunu açıkça söylemektedir.
Bu gelişmeler, Kafkasya'da tekrar bir soğuk savaşı gündeme getirmiştir. Olay gerçekten
ciddidir. Sadece Azerbaycan bağımsızlığıyla değil, Türkiye'ye yönelik tehdit açısından da olay
önem taşımaktadır.
Değerli milletvekilleri, Aliyev yönetiminin, Moskova-Erivan yönetiminin baskısı altında
olduğunu bilmekteyiz. Son gelişmeler, Aliyev'i Rusya ile ikili güvenlik anlaşmasını yapması
noktasına kadar getirmiştir. Diğer bir deyimle, Rus askerinin tekrar Azerbaycan'a girişi için
acaba yasal zemin mi hazırlanmaktadır? Neticede, Rusya'dan, bölgeye barış gücünün gönde
rilmesi Rusya'daki krizin belli bir noktasından sonra da tekrar gündeme gelebilir.
Özellikle, Ermenistan tecavüzüyle güç kullanılarak sınırların değiştirilmesini ve toprak iş
galini, hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizi, Hükümetimiz devamlı olarak gündemde tutmakta
dır. Bunda ısrarlı olmalıyız.
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Her zaman olduğu gibi, Birleşmiş Milletler, AGÎK, NATO ve diğer kuruluşların bu konu
daki müspet kararları desteklenmelidir. Azerbaycan halkına insanî yardımı artırmamız, onlara
daha fazla insan eli uzatmamız gerekir. - • '
'
Ekimin beşine kadar bir ateşkes vardır. Bu ateşkesin devamlı olmasının, Azerbaycan'daki
yaraların sarılmasına yardımcı olacağı şüphesizdir.
Neticede, Ermenistan kayıtsız şartsız Azerbaycan topraklarından çekilmeli, Balkanlarda
barışı tehdit edecek faktör artık kalmamalıdır.
Rusya'nın bugün içinde bulunduğu karışık ortamdan da faydalanmak, kanaatimce yerin
de olur.
Değerli milletvekilleri, Rusya Federasyonunda cereyan etmekte olan darbe olayının sonu
cu önemli olduğu kadar, Rusya'nın Kafkasya'da izlediği politikanın da, daha çok ciddî ve önemli
yanları olduğunu sizlere arz etmeye çalıştım.
Bakın, Rusya, AKKA'nın yeniden ele alınması teklifini -Rusya, kendiülkesinde ve bölge
de istikrar için hayatî önem taşıdığını- gündeme getirmiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu iki dakikalık süre veriyorum efendim, lütfen toparlayınız.
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim.
Kanaatimce, Azerbaycan ve Kafkasya politikasını tartıştığımız bugün, üzerinde hassasi
yetle durulması gereken nokta budur. Rusya, bulduğu -gündeme gelen veya getirdiği- her fır
satta Kafkaslar politikasını öne sürecek ve dengeleri kendi lehine çevirmek isteyecektir. Bu po
litika, gelecekte Kafkaslarda ve bölgemizdeki belirsizliği belli bir noktaya getirecek kadar açıktır.
Türkiye, Ermeni-Azarbaycan çatışmasının ve hatta Gürcistan'da cereyan eden olayların
perde arkasını görmelidir.
,
Değerli milletvekilleri, bu arada, Bağımsız Devletler Topluluğuna katılma kararının aka
binde Azerbaycan'ın ortak savunma sistemine girmesinin gündemde olduğunu değerlendirme
liyiz ve Ermenistan'ın yayılmacı politikasının yükleyeceği ağır bedelleri de kendisine hatırlat
malıyız.
I '
Sözlerime burada son verirken, Doğru Yol Partisi adına tekrar saygılarımı sunarken, Azer
baycan'da şehit düşmüş olanlara tekrar Cenabı Allah'tan rahmet diler, saygılar sunarım. (DYP
ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu.
Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ali Dınçer'in. r
Buyurun efendim.
CHP GRUBU ADINA ALÎ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
ülkemiz açısından, ülkemizin bulunduğu bölge açısından çok önemli olan bir konuyu tartışı
yoruz; ama, görüyorum ki, konunun sahipleri yok.
BAŞKAN — Maalesef...
ALt DÎNÇER (Devamla)'— Maalesef yok... Bu kadar önemli bir konuyu bu şekilde, du
yarsızlığın son sınırında tartışıyor olmamız beni üzüyor, Türkiye Cumhuriyetinin sorumluluk
duyan bir yurttaşı olarak üzülüyorum; ama, görevim gereği konuşmak durumundayım. Tuta
naklara geçsin diye, tarihe geçsin diye konuşmak zorundayım.
MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER (İsparta) — Naklen yayın var...
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ALÎ DÎNÇER (Devamla) — Arkadaşlarım uyardılar, "futbol maçlarının canlı yayını var"
dediler.
ALÎ ESER (Samsun) — Yok yok... Senin konuşman uzun dalgadan yayınlanıyor.
ALİ DÎNÇER (Devamla) — Öyle mi?.. Peki... Benim konuşmamın yayınlanıp yayınlan
maması o kadar önemli değil. Ben, günümüzde siyasette ana araçlardan biri olan, günlük oy
nama, şov yapma, vitrine oynama yanlış alışkanlığının ne kadar zararlı olduğunu gören bir
yurttaşım. Yayınlasalar da, yayınlamasalar da önemli değil, ama, burada biz Parlamento ola
rak, halkın iradesini temsil eden Parlamento olarak, bu önemli konuyu, Hükümetle birlikte
ciddî bir şekilde değerlendirebilmeliydik. Bu, demokrasimiz açısından, Parlamentomuz açısın
dan, Türkiye'deki sistem açısından ağır bir zaaf örneği.. Bunu, burada bir kez daha vurgula
mak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinize saygılar sunuyorum. Özellikle sorumlu
luk duygusuyla burada bulunup da konuyu izleyen az sayıda siz değerli parlamenter arkadaş
larımıza özel saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, konuya açık, net, sade ve acı bir değerlendirmeyle başlayacağım.
Türkiye cumhuriyeti Hükümetinin Azerbaycan ile ilgili yaklaşımı, eşine ender rastlanan bü
yük bir dış politika iflasıdır. Acı bir fiyaskodur, hem de bizim, açımızdan, Türkiye açısından,
yüz kızartıcı cinsinden acı bir fiyaskodur.
Kardeş Azerbaycan, geçmişte uzun yıllar bağımsız devletler halinde yaşamış, son 100-150
yılı Rus esaretinde geçirmiş, tarihi geçmişi, birikimi olan bir ülkedir. Sovyetler Birliğinin dağıl
masıyla Azerbaycan, iki asra yaklaşan esaretten kurtuldu, bağımsız bir ülke oldu. Buna hepi
miz sevindik; ama, Azerbaycan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oluşan diğer bağımsız kar
deş cumhuriyetlerden farklı davrandı. Azerbaycan, Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cum
huriyeti anlayışını benimsedi. Kiril alfabesinin yerine, bizim yaptığımız gibi, Latin alfabesini
aldı. Ruble'yi bıraktı, kendi parasını çıkardı, her alanda Türkiye'yi önder gördü ve Türkiye'ye
güvendi. Azeri petrolü için tek bir yol gösterdi, Türkiye'yi gösterdi. Tek ve en büyük ümidi
Türkiye idi. Bu Hükümetin tutarsız ve teslimiyetçi politikaları nedeniyle, maalesef kardeş Azer
baycan'ın ümitleri boşa çıktı ve biz de mahcup olduk.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) , - Hayalleri de yıkıldı.
ALÎ DÎNÇER (Devamla) — Bu Hükümet baştanberi sadece günlük şovlarla, vitrine oy
namakla idare ediyor. "Tutarlı, tutarsız, ilgili, ilgisiz, ne yaparsam yapayım, yeter ki, gündem
de olayım, yeter ki gazetelerde, televizyonlarda boy göstereyim" diyor. Doğru dürüst stratejisi,
taktikleri, programları olmayan dış gezilerle, dış temaslarla önemli devletlerin yöneticileriyle
hatıra fotoğrafları çektirerek, önemli ve başarılı gözükme aldatmacalarını iki yıldır yaşadık
ve maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Akıl alacak iş mi bu?
Rusya Azerbaycan'ı dize getirmiş, biz de seyretmişiz. Sayın Tansu Çiller'in Ali Beyi Mos
kova'ya Rusya'nın önünde diz çökmeye, baş eğmeye gitmiş, "ben ettim siz etmeyin, affedin,
beni tekrar kanatlarınızın altına alın" demeye gitmiş. Tansu Hanım da Ali Beyi ile aynı anda
Moskova'da; maiyetiyle birlikte, sanki, Rusya'nın Azerbaycan'ı teslim alma törenlerinin baş
konukları!.. Ama, böylesine aşağılayıcı bir olayı bile başarı gibi göstermeye çalışıyorlar! -'
Yeltsin ile fotoğraf çektirmeyi, Yeltsin ile yarım saatten daha fazla, 45 dakika konuşmuş
olmayı büyük başarılar olarak gazetelerimizden ve televizyonlarımızdan izlemek durumunda
kalıyoruz, hem de etkin renkli resimlerle, renkli filmlerle. Türkiye ne hale düşmüş! (CHP sıra
larından alkışlar.
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Kremlin'in görkemli salonlarında yapılan Azerbaycan'ın teslim törenleri sırasında çekilen
fotoğraflar, filmler, medya tarafından, oldukça renkli, etkili bir şekilde kamuoyuna yansıtılı
yor ve biz de bunları acıyla izliyoruz ve bunlar başarılı işlernıiş gibi gözüküyor; çok başarılı
devlet adamı görüntüleri olarak ortaya konuyor.
Değerli milletvekilleri, İkinci Dünya Harbinden sonra Yunanistan kanlı bir iç savaş yaşa
dı, onbinlerce insan öldü. Türkiye, yine İkinci Dünya Harbi sonrası Stalin yönetimindeki Sov
yetler Birliği'nin baskılarıyla karşılaştı. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birîiği'nin kızıp kızmayacağına bakmadı; dünya barışı için, demokrasi için Yunanistan'a Türki
ye'ye sahip çıktı. Iruman derhal kararını aldı; hem Türkiye ile hem Yunanistan ile savunma
işbirliği anlaşmaları yaptılar; MarshalI Planım hazırladılar. AID organizasyonu gibi projeleri
ortaya koydular; Yunanistan'ın, Türkiye'nin Sovyetler Birliği karşısında ayakta kalmalarına yar
dıma oldular.
Biz, burnumuzun dibindeki kardeş Azerbaycan'a bunları yapabildik mi? Dilimizde tüy
bitti, defalarca "Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir kardeş devlet olan Azerbaycan ile sa
vunma işbirliği anlaşması yapmalıyız" dedik. "Sovyetler'in dağılması üzerine, olanaklarımıza
göre öncelikler sırası oluşturup, Azerbaycan'a ilk sırayı vermeliyiz" dedik.
Kendi Marshal Planımızla, Türk AID'siyle yüzlerce asker sivil uzmanımızla Azerbaycan'a
sahip çıkmalıydık, çıkabilirdik. Biz ne yaptık? Ondan çekindik, bundan çekindik, canı oyna
mak istemeyen gelin bahaneleri yarattık. Azerilere ve Ermenilere eşit mesafede durup, Kafkas
ya'da denge sağlarız zannetti bu Hükümet. Ermenistan bu ham hayali çok iyi kullandı, bu
zaafı, bu korkuyu çok iyi kullandı.
Terpetrosyan hep barıştan yana gözüktü, her toplantıya geldi Türkiye'de, barıştan yana
olduğunu söyledi.
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Buğdayı aldı.
ALİ DÎNÇER (Devamla) —•: Ama, "savaş yanlısı şahinler var ermenistan'da; kimisi Sa
vunma Bakanlığında, kimisi Dışişleri Bakanlığında çok etkin. Taşnaklar var, hele Dağlık Karabağ'daki militan güçleri, şahinleri kontrol etmek çok zor, elimden geldiği kadar onları kont
rol etmeye çalışıyorum" görüntüsünü yarattı. Bazen Amerika Birleşik Devletleri de buna ben
zer taktikleri kullanır bize; askerî yardım yapılacağı zaman, başka konularda...
Hükümet ilgilileri, Amerika Birleşik Devletleri'nden, "biz Hükümet olarak, Devlet Baş
kanı olarak Türkiye'nin önemini biliyoruz, Türkiye'ye elimizden geldiği kadar katkıda bulun
mamız görevdir; fakat, ne yapalım, temsilciler Meclisinde olsun, Senatoda olsun bazı lobiler
Var, etkin güçler var, onlar elimizi kolumuzu bağlıyor" derler. Ter petrosyan da aynı taktikleri
kullandı. Bir yandan banş meleği, bir yandan savaş şeytanı, ilkel aldatmacısıyla -hangi sıfatla
tanımlamam gerektiğini bilemediğim- Hükümetimizi uyuttular; gözümüzün önünde Azerbay
can'ın da beşte birini yuttular, hem de bu çağda. Bu çağda, bütün uluslararası kurumlar, sınır
ların değişmezliğini kararlaştırdıkları, garanti altına aldıkları halde, herkes karşı çıktığı halde
bunu yaptılar.
Değerli arkadaşlarım, elbette fütuhat ve sömürgecilik dönemlerinin bittiğini bilerek Azer
baycan'a bakmak durumundayız. Azerbaycan, bizim için başka ülkelerin üzerinde hegemonya
kurma aracı değildir, Azerbaycan üzerinde hegemonya kurma düşüncesinde de olamayız; bü
tün ülkelerin sınırlarının bütünlüğüne, değişmezliğine saygı duymak durumundayız; ama, Türk
iye, Azerbaycan'ı, arlca bahçemiz olan Kafkasya'da, kardeşlerimizin yaşadığı Orta Asya'da
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ve Ortadoğu'da, demokrasinin, laikliğin, insan haklarının hayata geçirilmesinde pilot ülke olarak
görmeliydi, değerlendirmeliydi. Çünkü, Türkiye'nin çevresinde demokrasi gelişirse, laik sistemler
gelişirse, Türkiye kendi içinde de istikrara ve güvenliğe kavuşur.
Azerbaycan olayı, Türkiye'nin iç güvenliği açısından da çok önemlidir. Güçlü bir Azer
baycan, şimdi PKK'ya destek veren Ermenistan ve İran'ı rahatlıkla dengeler, hizaya sokar, Türkiye
ile iyi geçinmeye yönlendirebilirdi. Çok uluslu din-mezhep birlikteliğine dayalı İran'ın sosyal
yapısı içindeki 20 milyona yakın Azeri, güçlü bir Azerbaycan etkisiyle, elbette, İran yönetimi
ni, Türkiye ile işbirliğine zorlar... Bu Hükümet, bunları görmekten, anlamaktan aciz.
Bugün PKK terörünün, Ermenistan ve İran desteğiyle İğdır'a, Kars'a, kuzeye doğru tır
mandığını, yayıldığını görüyoruz. Güçlü bir Azerbaycan'ın, varlığı, bunların önlenmesine önemli
derecede yardımcı olurdu.
Bir büyük tarihî dönüşüm gerçekleşmiş ve Türkiye'nin önüne geniş ufuklar açılmışken,
bugünkü Hükümet, tutarsız, teslimiyetçi politikalarıyla, politikasızlıklarıyla bu fırsatı bozuk
para gibi harcamıştır. Halkımıza, özellikle gelecek kuşaklara bunun hesabını veremezler.
Bu Hükümet, Rusya'yı yanlış değerlendirdi. Rusya, Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye rağmen
Batıyla birlik olamazdı, işbirliği yapamazdı. Rusya'nın emperyal duygularını Hükümetimiz abart
tı, hatta kamçıladı. Ahi gitmiş vahi kalmış Kızılordu'ya agrandize etti, dev aynalarda yansıta
rak görüntüledi; kendini de kandırdı.
Türkiye, Azerbaycan ile savunma işbirliği anlaşması yaparak, Batının bir müttefiki olma
sı hasebiyle, Azerbaycan'a dolaylı olarak Batı ittifakının güvencesini de getirebilirdi. Rusya,
buna saygı duymak durumunda olurdu, başka bir şey yapması mümkün olmazdı.
Bizim Hükümetimiz ne yaptı? Gölgesiyle savaştı. Sanki, savaşalım, kılıcı kuşanalım, atla
ra binelim, saldıralım, sefere çıkalım diyenler varmış gibi, sanki başka bir yol yokmuş gibi,
"ne yapalım, savaşalım mı? Savaşalım mı diyorsunuz? Savaşalım, ama Kızılordu var, biliyor
musunuz?" sözlerini en yüksek makamlardan duyduk.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Acizlik, acizlik!..
ALİ DİNÇER (Devamla) — "Müdahale etmesine ederiz de, karşımızda Kızılordu var"
gibi, acz gösteren ifadeleri gazete manşetlerinde okuduk, hem de devletin en yüksek kademe
lerini işgal eden kişilerin ağızlarından.
Dışişleri Bakanı, "başımıza ikinci bir Kıbrıs mı çıkaralım?" dedi. 1974'teki Kıbrıs olayın
dan kim utanıyor? Bütün Türk Milleti gurur duyuyor. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Türkiye,
orada gücünü ortaya koydu, ağırlığını ortaya koydu; kan dökülmesini, insan haklarının ayak
lar altına alınmasını önledi, gocunacak, utanacak hiçbir şey yapmadı. Şimdi, Kıbrıs'ı yük gibi
görmek, Kıbrıs olayına böyle bakmak, elbette Türkiye'yi götürür, başkalarının dümen suyuna
sokar. Elbette böyle bir Türkiye'yi ne Rusya ciddiye alır, ne başkası ciddiye alır.
Yine, resmî ağızlardan -sanki soran var- değerlendirmeler oluyor. Ne diyorlar? uNahcivan'a bile, Kars Anlaşmasına, Gümrü Anlaşmasına rağmen müdahale hakkımız yoktur." Ken
di elini kendisi bağlıyor; sanki soran var!
Bu tür açıklamaların hepsi, aklın ve havsalanın almayacağı, saçma sapan açıklamalar, 60
milyonluk güçlü Türkiye'nin yöneticilerinin ağzından çıkmaması gereken açıklamalar; ama,
biz bunları en yukarıdaki ilgililerden , onların ağızlarından defalarca dinlemek bahtsızlığını
yaşadık. İnşallah bir daha yaşamayız.
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Bütün bu sözler, korkak, ürkek davranışlar, Rusya'ya, Ermenistan'a hep yeşil ışık yaktı.
Aklı başında birilerinin böyle davranması mümkün olmazdı. Nitekim, bu saçmalıklar karşı
sında çok kişi saçını-başını yoldu. Maalesef bu akıl almaz yanlışlar devam ediyor, Rusya'nın
emperyal duygulan, hedefleri, asker ihtiyacıyla birlikte, ortaya çıkıyor. Bu nedenle, Yeltsin AKKA
Anlaşmasının revizyonu ve Kafkasya'daki askerî gücünü artırmak için Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanına mektup yazıyor. Derhal ve kesin bir şekilde reddetmemiz gereken bu talebi,
Dışişleri bürokrasisi eliyle "Batılı müttefiklerimiz ne der?"i araştırmak için oyalama, uyutma
zincirinin içine sokuyoruz. Dışişleri Bakanlığının bürokratları, "acaba bu konuda NATO'da
beraber olduğumuz Batılı müttefiklerimiz ne diyor?" onun araştırmasını yapıyorlar.
önce, Türkiye ne diyor? Muhatap, Cumhurbaşkanı... Eşit koşullarda rahatlıkla, Sovyet
ler Birliğinin mirasçısı olan, Rus Çarhğının mirasçısı olma durumunda olan ve o iddiayla orta
ya çıkan Rusya Federasyonuna yanıt vermek gerekiyor; ama, yok. Sadece kaçak döğüş seyre
diyoruz.
Bu korkak davranış, Bakü'de, Moskova'da, bütün dünyada, Türkiye'nin Rusya Federas
yonu içinde Yeltsin'i desteklediği anlamına geliyor. Ortalık karışıyor, "bu olay nasıl düzeltile
cek?" diye Türk Dışişleri Bakanlığı ilgilileri, Türk Hükümeti yetkilileri çare aramaya başlıyor.
Burada bir şey ortaya çıkıyor; bizim yöneticilerimizin korktuğu Kızılordunun yeterli ol
madığını Yeltsin bile görüyor. O nedenle, imza attıkları AKKA Anlaşmasının değişmesini isti
yor. Onların bile yeterli görmediği Kızılordudan biz çekiniyoruz! Kaldı ki, bizim önerdiğimiz,
Birleşmiş Milletler üyesi, bağımsız bir ülke olan kardeş Azerbaycan'la, yine Birleşmiş Milletler
üyesi, bağımsız bir ülke olan Türkiye arasında bir anlaşma. Ne karışır buna Rusya Federasyo
nu? Ne karışır buna Kızılordu? O karışacak, bu karışacak korkusuyla yaşamak mümkün mü?
Korku dağları bekler, korkunun ecele faydası yoktur. Bu kafayla, bu ruhla, bu aşağılık kompleksleriyle 60 milyonluk Türkiye Cumhuriyetini yönetmek ve Türkiye Cumhuriyetinin gücünü
uluslararası arenaya koymak mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye 1920'Ierde, 1930'larda çok daha zor ve zayıf bir durum
dayken bile, Balkanların, Ortadoğunun lideri oldu. Balkan Paktı, Sadabat Paktı gibi uluslara
rası işbirliği organizasyonlarına önderlik edip, bölge ve dünya barışına katkıda bulunabilirdi;
mermi atmadan, misakımillî sınırları içindeki Hatay'ı Türkiye'ye kavuşturdu; yurttaşlarına can
güvenliği, ilerleme imkânları sağlayan, gelişme imkânları sağlayan bir devlet yapısı oluşturabildi.
Şimdi, Türkiye daha iyisini yapabilir; ama, bu Hükümetle daha iyisini yapmak mümkün
değildir.
Bir olayı daha hatırlatmak istiyorum. 1930'larda, ttalya, Habeşistan'ı işgale kalktı; ulus
lararası bir konferans düzenlendi, bu uluslararası konferansa ilk çağrılan ülkelerden birisi 15
milyonluk Türkiye idi, bugünkünden çok daha zor koşullarda yaşayan Türkiye idi.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Dinçer, 2 dakikalık süre daha veriyorum efendim, lütfen toparlar
mısınız?..
ALt DİNÇER (Devamla) — Ama, o zaman, bütün sıkıntılara rağmen gururuyla, onu
ruyla, ağırlığıyla, tarihî birikimiyle gücünü ortaya koyan bir Türkiye vardı.
Şimdi biz ne yapıyoruz? Rahmetli özal'Ia başladı, işte Amerika'ya gidecek, Reagan kabul
edecek mi, etmeyecek mi? Reagan kabul ederse, özal çok büyük bir adam; ama kazara etmez
se, gözden düştü, bitti. Bush zamanında Cumhurbaşkanı Rahmetli özal Amerika'ya gidecek,
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aynı sıralarda Başbakan da gidecek. Acaba George Bush özalı mı tercih edecek, Demirel'i mi
tercih edecek; hangisiyle görüşecek? Sanki biriyle görüştüğü zaman onun boyu uzayacak ve
Türkiye de Önemli ülke haline gelecek! Bir Moskova gezisi söz konusuydu, Gorbaçov'un vakti
olacak mı, özal'a randevu verecek mi, özal'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi?.. Görüşürse
özal'ın boyu uzayacak, Türkiye önemli ülke olacak, görüşmezse bunlar olmayacak!..
Biraz önce anlattığım, Türkiye'nin prestijinin dorukta olduğu 1930'larda Mustafa Kemal
Atatürk ve arkadaşları hiçbir yurt dışı gezisine gitmediler, hiçbir devlet adamıyla buna benzer
aşağılık komleksleri sergileme durumuna düşmediler.
Şimdi de öyle yapıyoruz, tümüyle gönlük, anlık olaylarla; Kohl'le toplantı yaparsan, re
sim çektirirsen,-20 dakikalık toplantı 30 dakika sürerse, hele hele Mitterand seni kabul ederse,
sen büyük adam oluyorsun, Türkiye için en önemli adam sensin! Halbuki, böyle davranarak
Türkiye'nin onurunu ayaklar altına alıyoruz, Türkiye'nin ağırlığını azaltıyoruz, Türkiye'nin
etkinliğini hiçe indiriyoruz. 60 milyonluk Türkiye'ye bunu yapmak kimsenin hakkı değildir.
(mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Dinçer, 1 dakika daha veriyorum, lütfen son cümlelerinizi ifade ediniz
efendim.
ALt DİNÇER (Devamla) — Türkiye bunlara layık değildir. Türkiye, böylesine yönetim
kadrolarına, üsluplarına da layık değildir. Türkiye, en kısa süre içinde bu yanlışları görecektir,
düzeltecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Dinçer, teşekkür ediyorum.
Refah Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün, buyurun efendim.
(RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve son gelişmeler üzerindeaçılmasına karar verilen
genel görüşmede Refah Partimizin görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere huzurunuzdayım;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Muhterem arkadaşlar, Türk Hükümetinin Azerbaycan ile ilgili politikasını genel dış poli
tika düşünce ve uygulamasından soyutlamak, ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi, bugün
kü durumu da son elli yılın dış politikasından soyutlamak imkânı yoktur. Bugün sıkıntısını
çektiğimiz, şikâyetçi olduğumuz, iflas ettiğini üzülerek ifade ettiğimiz dış politikamız, sadece
son yıllardaki yanlışlıkların ürünü değildir. İkinci Dünya Harbinden sonra dünyanın yeniden
yapılanmaya başladığı tarihlerden gelen, bir türlü kişiliğini bulamayan, en zor günleri, "yurtta
sulh, cihanda sulh" ilkesine sığınarak geçiştiren, Batı güdümündeki dış politikalar bugünkü
durumu meydana getirmiştir. Bugün, itibarımız kaybolmuş, olaylara yön veren değil, olayların
arkasından giden, günübirlik kararlarla hadiselere yaklaşan bir dış politika düşüncesi egemen
liğini sürdürmektedir.
Son kırk elli yılın Türk dış politikası, bir başarısızlıklar veya hatalar manzumesidir. Batı
lılaşma, Batıya yaranma uğruna, bazen istemeyerek, bazen yönetimlerin gafletiyle önemli ha
talar yapıldı; Müslüman Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail Devletini ilk önce biz tanı
dık, NATO'ya girmek uğruna Kore'ye asker gönderdik, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde
emperyalist Fransa yanında yer aldık, aynı Cezayir'de iki yıl kadar önce demokrasinin ve
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insan haklarının ırzına geçilirken sesimizi çıkarmadık, Tacikistan'da kurulan tslam devletini
Rus kuvvetleri ve yerli işbirlikçi komünistler ortadan kaldırırken hiç oralı olmadık; korkaklı
ğın adını, "yurtta sulh, cihanda sulh" koyduk ve en önemlisi, körü körüne Batıya bağlılık uğ
runa, İslam ülkeleriyle gereken siyasal ve ekonomik ilişkileri kuramadık. Kısacası, birçok ko
nuda olduğu gibi dış politikada da Batıyla Doğu arasında bocaladık, Doğuya sırtımızı dön
dük; ancak, Batıdan da yüz görmedik. Otuz yıldan beri Avrupa Topluluğuna girmek için kapı
beklemek ve bütün olan bitene rağmen, hâlâ da ısrarlı olmak, dış politikamızın yüz kızartıcı
bir ayıbıdır önümüzde. (RP sıralarından alkışlar)
Etrafımızdaki ülkeler büyük idealler peşindeyken; Yunanistan megalo ideayla, Ermenis
tan Büyük Ermenistan hayaliyle yaşarken biz, Kerkük'teki, Musul'daki, 12 Adalardaki, Batı
Trakya'daki hakianmızı dile getirmemeyi marifet saydık. Batı gücenmesin diye Ayasofya'yı büîS
camiye çevirmekten korkar haldeyiz ve yine son yıllarda telaffuz ettiğimiz "Adriyatik'ten Çin
Şeddine" düşüncesinden birkaç gün önce tövbe istiğfar ettik. (RP sıralarından alkışlar)
Bütün bu korkak ve kişiliksiz dış politikaların, Azerbaycan sorununda bizi başka bir nok
taya götürmesi beklenemezdi. Bu yanlış politikalar sonucu, Azerbaycan bugün bu hale geldi.
Bu sebeple Ermenistan'a buğday yardımı yapıldı, bu sebeple elektrik enerjisi için anlaşma im
zalandı, bu sebeple Elçibey görevinde tutunamadı.
Azerbaycan ve diğer dış meselelerde başarının tek şartı, şahsiyetli dış politikadır. Bunun
son elli yılın dış politikasında az da olsa örnekleri mevcuttur. 1974 Kıbrıs Banş Harekâtı, Batı
ya rağmen ortaya konulan şahsiyetli dış politikanın ürünüdür. İslam Konferansına tam üye olun
ması, bugüne kadar takip edilen yanlış uygulamanın düzeltilmesi yönünde atılmış cesur ve ki
şilikli bir adımdır. Ve Kudüs'ü başkent ilan eden İsrail'in bu haksız davranışına gereken tepki
yi göstermeyen Dışişleri Bakanının gensoruyla düşürülmesi, dış politikadaki örnek davranış
lardan birisidir ve her üç örnek davranışın altında, millî görüşün temsilcisi olan Millî Selamet
Partisinin gayreti ve imzası vardır. (RP sıralarından alkışlar) Biz inanıyoruz ki, aynı şahsiyeti
gösterebilen her hükümet muhakkak başarılı olur; ancak, şurası da bir gerçektir ki, şahsiyetli
dış politika için, ekonomik yönden kalkınmış, dışa bağımlı olmayan güçlü bir ülke olma zaru
reti vardır. 60 milyar dolar dış borcu olan, ekonomisi ve sanayi dışa bağımlı, savunma ihtiyaç
larının yüzde 92'sini dışarıdan temin etmek durumunda olan, milyonlarca insanı dış ülkelerde
çalışan ve çalıştığı yerde horlanan bir ülkenin dış dünyada söz sahibi olması, kişilik sahibi ol
ması mümkün değildir, otuz yıl Avrupa kapısında yüzsuyu döken bir ülkenin Avrupa'da söz
sahibi olması maalesef düşünülemez.
Muhterem arkadaşlar, Azerbaycan sorunuyla ilgili olarak içinde bulunduğumuz durum,
yukarıda izah etmeye çalıştığım gelişimin tabiî bir sonucudur. Azerbaycan ve diğer dış meselelerdeki başarısızlığımız, sadece bu Hükümetin değil, yıllardan beri hükümetlerin uyguladığı
yanlış dış politikaların ürünüdür. İflas eden, bu Hükümetin politikası değil, yıllardan beri sü
regelen şahsiyetsiz dış politikadır.
Geçen hafta yapılan öngörüşmeler sırasında, Azercaycan sorunuyla ilgili geniş ve güzel
fikirler bu kürsüde serdedildi. Ben şimdi, daha ziyade yanlış politikaların Azerbaycan sorunu
na yansımaları üzerinde kısa da olsa durmak istiyorum.
Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke olmakla iftihar ettik. Sayın Elçibey'i Meclisimize davet et
tik, dinledik, alkışladık. Gerçekten millet olarak ümitlendik. Elimize yeni ufukların, fırsatla
rın çıktığını gördük; ancak bütün bu ümitler hem Türkiye'de, hem de Azerbaycan ve Türkî
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cumhuriyetlerde kısa zamanda sönmeye yüz tuttu. Tarih boyunca çok nadir bulunacak fırsat
lar, beceriksizlik, ilgisizlik yüzünden elden kaçırıldı. Ermenistan saldırıları başladığında, Azer
baycan'ın tecavüze maruz kalması karşısında Birleşmiş Milletler Şartının 51 inci maddesine
göre harekete geçme imkânı varken veya bu imkânı zorlamak gerekirken, bu işte tarafsız oldu
ğumuz, ancak arabuluculuk yapabileceğimiz, bizzat Sayın Başbakan tarafından ifade edildi;
kışta kıyamette asker gönderilemeyeceği belirtildi. Son olarak da "Karışırsak karşımıza Kızılordu çıkar, taraf olursak Batı Ermenistan'ın yanında yer alır" gibi korkaklık ifade eden be
yanlarla iş geçiştirildi ve tabiî, sonunda, Azerbaycan ile ilgili politikamız dünyayla beraber ha
reket etme formülüne bağlandı.
Devam eden zaman içerisinde, Ermenistan, saldırganlığına devam etti, Azerî toprakları
nın yüzde 20'sinden fazlasını işgal etti, 20 bin Azerî kardeşimiz şehit edilirken, 700 bin insan
yerinden yurdundan edildi. Bütün bu olanlar karşısında, Türkiye, hiçbir aktivite gösteremedi,
Azerbaycan'ı bu saldırganlıktan kurtaracak bir aksiyon sergileyemedi; aksine, Ermenistan'a buğ
day yardımı yapıldı, elektrik enerjisi için anlaşma imzalandı, hava sahamız kullanılarak Erme
nistan'a silah şevkine göz yumuldu ve keza Mersin Limanından Ermenistan'a kendi demiryollarımız kullanılarak malzeme ve mühimmat, sevk edildi.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Azerbaycan'la ilgili gelişmelerde önemli bir hatamız
da, oradaki iktidar değişikliğine duyarsız kalmamtzdır. Elçibey'in haksız olarak ve zorla ikti
dardan uzaklaştırılması karşısında, Türkiye, sessiz kalmayı tercih ederek, Azerbaycan'ın iç iş
lerine karışmama ilkesine bağlı kalacağını ifade etmesine rağmen, Haydar Aliyev'e, referan
dum yapması tavsiyesinde bulunmuş, yapılan sözde halkoylamasıyla Elçibey görevden uzak
laştırılmıştır ve Türkiye de bunu hazmetmek zorunda kalmıştır.
Sonuç olarak, bugünkü haliyle Azerbaycan, Türkiye'den uzaklaşmış, Bağımsız Devletler
Topluluğuna iltihak etmiş ve senaryonun son bölümü olan Ortak Güvenlik Anlaşmasının im
zalanması ve Kızılordunun Azerbaycan'a girmesi noktasına gelinmiştir. Bugün, bu noktada bu
lunmaktayız ve Hükümet, çaresizlik içinde, Moskova'ya gidip, "Azerbaycan'a birlikte müdahale"
teklifi yapmakta, gene Sayın Başbakan, Azerbaycan'a, Türk, Rus, İngiliz, Fransız gibi Batılı
devletlerin askerlerinden meydana gelecek bir barış gücünün konuşlandırılmasından söz et
mektedir.
Ancak, görünen odur ki, iş işten geçmiştir. Rusya, Azerbaycan'a, Batılı askerî güçleri, he
le hele Türk askerini kesinlikle sokmak istemez. Halbuki, Azerbaycan yönetimini elinde tutan
yöneticileri de bu yönde istekli değillerdir. Bizim bu noktadaki endişemiz, Allah korusun, Er
menistan'ın tecavüzlerini önleme gerekçesiyle, Kızılordunun Azerbaycan'ı yeniden işgal etme
sidir. Bundan sonrasını ise tahmin etmek zor değildir: Kızılorduya başkaldıracak millî güçler
ezilecek, Aliyev'in muhalifleri ortadan kaldırılacak, Azerbaycan, Bağımsız Devletler Toplulu
ğunun sadık bir üyesi olarak, petrolüyle, stratejik önemiyle, yeniden Rusların nüfuzuna ve sö
mürüsüne terk edilecektir. Rusya, Kafkaslardaki emellerini, Kafkaslara hâkim olma niyetini
rahatça gerçekleştirmekte, Bağımsız Devletler Topluluğuna girmeyi reddeden ülkeleri, dolaylı
yollardan kuvvet kullanarak hizaya getirmektedir.
'
v.
Azerbaycan ve Gürcistan'ın bugün içinde bulundukları durumun gerçek müsebbibi Rusya
Federasyonudur. İşin varacağı daha tehlikeli boyutlardan, iran'ın alacağı tavırdan, Kafkaslar
daki geniş bir savaş tehlikesinden bahsetmek belki bugün için zamansız olabilir; ama, gelinen
nokta, Türkiye'yi her an bir sıcak savaşın içine itebilecek noktadır. Türkiye, ya olupbittileri
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kabulle Batının ve Rusya'nın isteğine boyun eğecektir veya zamanı geçiyor olsa dahi, her türlü
rizikoyu göze alarak, Kafkaslarda söz sahibi olduğunu kabul ettirecektir. Ancak, görünen o
ki, bu Hükümet, "dünyayla beraber hareket etme" adı altında, Batının tavsiyelerine ve Rus
ya'nın haksızlıklarına göz yummaktan başka bir şey yapamayacaktır maalesef.
Tabiî ki, Rusların Kafkaslardaki hâkimiyetinin zararı uzun vadede yine bize dokunacak
tır. Ermeniler, Büyük Ermenistan hayalinden vazgeçmemektedirler. Birkaç gün önce bir tele
vizyon programında, sokaktaki Ermeni'niri dahi Kars, Erzurum ve Van üzerindeki istekleri yö
nünden ne kadar bilinçli ve ne derece azimli olduğunu hayretle seyrettik. Bir taraftan halkın
ezilmesi, Azerbaycan'ın ve Azerî petrollerinin sömürülmesi, diğer taraftan Ermenilerin Türki
ye'den toprak talepleri, Türkiye'deki bölücü teröre destek olmaları, doğu sınırımızda bizleri
yıllarca rahatsız edecek, gerektiğinde sıcak çatışmaya kadar gidecek bir sorun olmaya devam
edecektir. Son bir iki yılın ihmal ve hatalarını çok uzun yıllar ve çok pahalı olarak ödemek
zorunda kalacağız belki de.
Sayın milletvekilleri, gelinen bu noktada, Türkiye, sorunun çözümü için ağırlığını koyma
lıdır, gücünü göstermelidir; emrivakilere boyun eğmeyeceğini ifade etmelidir; birlikte asker gön
derme formüllerinden vazgeçilip, Kızılordunun Azerbaycan'a girmesine şiddetle karşı çıkılma
lıdır; "Rusya ile beraber hareket etme" adı altında Rus emellerine alet olunmamalıdır ve ge
rektiğinde tek başımıza kuvvet kullanabileceğimiz, geç de olsa, ortaya konulabilmelidir.
Hükümet, özellikle Dışişleri, bu basireti ve cesareti göstermek durumundadır. Ancak, bugün
gelinen noktada, politika değişikliği için en azından bu politikayı yürüten Dışişleri Bakanının
değişmesinde zaruret vardır. (RP sıralarından alkışlar)
Sayın Dışişleri Bakanına "Başarılı Bakan" diye bir kısım basının övgü dizdirmesi, dış güçler
adına, dış politikadaki başarısızlıkları başarı diye göstermeye memur olmalarındandır. Hata
dan dönmek, başarısızlığı kabul etmek, görevi daha iyi yürütebilecek bir başka şahsa tevdi et- •
mek, Sayın Dışişleri Bakanının, bakanlığı döneminde yapacağı en isabetli hareket olacaktır.
Sayın Bakanın şahsına ve samimî gayretlerine inancımız vardır; ancak, başarılı olunamadığı da ortadadır. Dış politikadaki iflasın bir numaralı sorumlusu olarak bu görevi bırakması,
yeni politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için belki bir başlangıç olacaktır. Bu faziletli
davranışı Sayın Bakanımızdan bekliyoruz.
Ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türkî Cumhuriyetlerle ekonomik, sosyal ve kültürel
münasebetlerini geliştirmek için büyük bir atılım yapmak mecburiyetindedir. •
İslâm ülkeleriyle olan ve bir bakıma atıl durumda bulunan münasebetler geliştirilmeli,
dünyayla birlikte hareket ederken, dünyanın Batısını rehber edinip, Doğusunu, özellikle İslâm
âlimini ihmal etmemeliyiz. Bugün birlikte hareket edeceğimz dünya, öncelikle doğumuzdaki
dünyadır, Türkî cumhuriyetlerdir, tüm İslâm âlemidir, islâm dünyasını arkasına almayı başa
ran bir Türkiye, bugünkünden çok daha güçlü, çok daha itibarlı ve şahsiyetli bir Türkiye ola
caktır; Ancak, bu yönde bir gayret ve arzunun olmadığını da, maalesef, müşahede ediyoruz.
Yine Azerbaycan meselesinde İranla işbirliği imkânları araştırılmalıdır. Rus ve Ermeni emel
lerine karşı, İranla asgarî müştereklerde birleşmenin yollan aranmalı, en önemlisi, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin dış politikamıza hâkim olmasının yolları araştırılmalıdır. Yüce Meclisimiz,
olaylan yakından takip eden, gerektiği yerde müdahalede bulunan, kararlar alan, dış politika
da hükümete yön veren bir tutum içerisinde olmalıdır. Ancak, yine üzülerek görüyoruz ki, Hü
kümet, Meclisten direktif almak bir tarafa Meclis'e bilgi dahi vermemektedir.
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Bakınız, geçtiğimiz günlerde tsrail ile Filistin devleti arasında bir barış anlaşması yapıldı.
Bölgenin en güçlü ülkesi olduğumuzu iddia etmemize rağmen ve gerçekten de bizi çok yakın
dan ilgilendirmesine rağmen, Ortadoğu sorununda Türkiye hep dışlandı, masada yer verilme
di ve sonuçta da yapılan anlaşmada hiçbir şekilde rol almadı.
'
Şimdi, bu anlaşma nedir, Türkiye'nin çıkarları açısından nasıl değerlendirilmektedir, Sa
yın Arafat, Türkiye'yi ziyaretinde ne söylemiştir? Bütün bunları Meclis bilmek mecburiyetin
dedir, bilmek durumundadır.
Keza, yine geçtiğimiz günlerde Sayın Çiller, Rusya ve Almanya'ya resmî ziyaretler yaptı.
Buralarda ne görüşüldü, ne konuşuldu, Azerbaycan üzerinde, Baku petrolü üzerinde Rusyayla
hangi pazarlıklar yapıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda da bilgisi yeterli değil
dir. Bizler de sokaktaki vatandaş gibi özellikle dış politika konularında gazete havadisleriyle
iktifa eder hale geldik.
Kapalı kapılar ardında olanı biteni, bu millet, bu Meclis bilmek mecburiyetindedir. Olay
ları, gelişmeleri Meclisten uzak tutmakla bir şey "başaramazsınız. Güçlü ve başarılı olmak isti
yorsanız, Meclisi arkanıza alınız ve Meclisten aldığınız yetkiyi de, yine Meclisin verdiği sınırlar
dahilinde kullanın.
Somali'deki askerî gücümüz bugün ne durumdadır, ne için gönderilmiştir, fiilen yapılan ne
dir? Mecliste kabul edilen Hükümet tezkeresinde; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası ca
mia tarafından yapılan insancıl yardımların açlık çeken Somali halkına ulaştırılmasını sağla
mak için, Somali'de güvenli bir ortamın tesisini öngören 794 sayılı Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi Kararını desteklemek ve..."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Esengün, bu latif konuşmanız için size 2 dakikalık bir süre daha ve
riyorum.
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — "Somali'de sulh ve güvenliğin yeniden tesisine katkıda
bulunmak gayesiyle Somali'ye gönderileceği" belirtilmiştir. Oysaki, adına "Huzur Operasyo
nu Birliği" denilen Birleşmiş Milletler gücü, bugün Somali'de sadece yerli halkı ezmektedir,
günde 150 kişiyi öldürebilmektedir. Bütün bunlar Amerika'nın emperyalist emellerine alet olu
narak yapılmaktadır, tşte, Yüce Meclisimizin, gayesi dışında kullanılan bu karan, hemen geri
ye alması, Somali'deki silahlı kuvvetlerimizin süratle geriye çekilmesi gerekir. Yüce Meclisin
bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TRT'nin dış politikayla ilgil uygulamalarına, iki satır
la dahi olsun -müsaade ederseniz- temas etmek mecburiyetindeyim.
Ermenilerin halini, bu millete, açındırarak, bu TRT verdi günlerce; çünkü, peşinden Ermeniye buğday yardımı, enerji yardımı gelecekti.
Yine bu TRT, Saratoga'dan atılan füzeyle muhribimiz vurulurken, kendi subayımız, aske
rimiz şehit edilirken, Amerika'nın avukatlığını, olayın olduğu gün yaptı. (RP sıralarından al
kışlar) "Tamamen bir kaza eseridir" dedi; ama, sonuçta kaza olmadığı, kasıt olduğu anlaşıldı.
Yine bu TRT, Sayın Denktaş bu kürsüden konuşurken ekranlarını kapadı, Sayın Denktaş'tan sonra konuşan parti sözcülerinin sözlerini, konuşmalarını milletimize aksettirmedi.
En önemli dış politika konularında şurada görüşme yapılırken, TRT...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN — Sayın Esengün...
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tabiî efendim.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, TRT'nin de hizaya getirilmesi
lazım. TRT'hin de yeni baştan millileştirilmesi lazım, millî politikamıza uygun yayın yapar ha
le getirilmesi lazım; bu da çok önemlidir dış politika açısından.
Ben, huzurunuzda, Azerbaycan'ın, içinde bulunduğu bu zor günleri atlatması için Cena
bı Hak'tan kendilerine yardım diliyorum. Şehit olanlara Cenabı Hak'tan rahmet, savaşan Azerî
kardeşlerimize yardım niyaz ediyorum.
Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Esengün, teşekkür ediyorum efendim.
ALÎ ESER (Samsun) — Latif konuşmalarından dolayı!
BAŞKAN —- Efendim, gayet tabiîdir. Kendileri lûtfîdir. Lûtfî ismin sahibi, latif konuşur;
o anlamda ifade ettim.
Hükümet adına, geıael görüşmeyle ilgili olmak üzere, Devlet Bakanı Sayın ibrahim Tez;
buyurun efendim.
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, söz istemiştim; Bakandan sonra mı konuşacağız?
BAŞKAN — Siz Tüzüğü gayet iyi biliyorsunuz Sayın Ergezen; Hükümetin öncelik hakkı
var; ne zaman isterse, o zaman konuşur, "son söz milletvekilinindir" kuralına göre, zatı âlini
ze Sayın Salçandan sonra söz verme imkânım var.
Buyurun Sayın Bakan.
,
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu önemli günde, Azerbaycan'la ilgili olarak
yapılan genel görüşmede, kürsüye çıkan her hatip arkadaşım, bu kadar önemli bir konuya sa
yın milletvekili arkadaşlarımızın önem ve özen göstermediklerini söyledi.
Görüyorum ki, biraz evvel özen ve önem gösterilmediğini söyleyen konuşmacılardan hiç
biri burada yok; bunu üzüntüyle karşılıyorum.
Burada bu tip görüşmeler uzun süre yapıldı, değerli hatipler kürsüye çıktılar, Bakana, Hü
kümete, ilgili kişilere sordular ve yanıtlarını aldılar; ne yazık ki, yanıtları Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tutanaklarında olmasına karşın, tutanakları okumadan, yine bu Yüce Meclisin bu
yüce kürsüsüne gelerek, aynı soruları tekrarladılar.
Bundan bir hafta evvel, Perşembe günü, Sayın Bakan, burada sorulan soruların hepsine
yanıt vermişti. Bir değerli konuşmacı, 100 bin...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Tez, yanlış düşünüyorsunuz. Ne cevap vermesi; hiç
bir cevap vermeden yerine oturdu.
'
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Devamla) — Dinleyin lütfen.
100 bin İran çadırının olduğunu söylüyor. Sayın Bakan cevap vermişti, Orada 10 bin çadır.
"Türkiye oraya 2 000 çadır gönderdi" demişlerdi. Sayın Bakan cevap vermişti, ben şimdi
yine cevap veriyorum : Gerek sağlık hizmetleri, gerek poliklinik hizmetleri, gerekse insanî hiz
metler konusunda Türkiye 25 bin kişiyi barındıracak bir olayla, bir işlemle orada, ama önemli
olan, Türkiye olarak orada çadır kurmak değil; asıl önemli olan, yurtlarından ve yerlerinden
ayrılan o insanların tekrar eski yerlerine gitmeleri ve insanca yaşayabilmeleri için uğraş vermemizdir.
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Değerli konuşmacılar buraya geliyorlar ve "söyledik, yapılmadı" diyorlar. Ne önerildi de,
yapılmadı; ne söylendi de dinlenmedi, onları öğrenmek istiyorum.
Bu arkadaşlarımız, dış politika için, "acı bir fiyaskodur; yüz kızartıcı bir hadisedir" di
yorlar. O arkadaşlarımız hangi konuda bir önerme yaptılar; Türkiye'nin dış politika konusun
da'hangi öneriyi getirdiler?
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Zabıtları okumuyorsunuz ki!.. Zabıtları okuyun.
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bu şekilde bu kürsüye çıkıp da ilgili
Sayın Bakanın başarılı politikasını yer altına almaya kimsenin hakkı yoktur.
Bir başka konu : "Başımıza ikinci bir Kıbrıs çıkarmayalım" sözünü geçen hafta perşembe
günü Sayın Bakan burada açıkladı; tekrar açıklamaya gerek duymuyorum.
Ayrıca, AKICA konusunda bir şey söylendi. Onunla ilgili olarak, en önce ve en sert açıkla
mayı bizim yaptığımızı dünya kamuoyu biliyor. Bu konulara fazla girmek istemiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında önemli olan, şudur : Son bir yıl içinde Yüce
Meclisin gündemine giren dış politika konuları arasında, genelde Kafkasya'ya, özelde ise Azer
baycan'a yönelik politikalarımız öncelikli bir yer almıştır. Bu da, Türkiye'nin, bir bütün ola
rak bu bölgedeki gelişmelere olan ilgi ve hassasiyetinin en belirgin göstergesidir. Biz, Hükümet
olarak bu yalan ilgiyi takdirle karşılıyoruz ve Yüce Heyetinize bilgi vermeyi, uyarılarınızı yak
laşımlarımızda değerlendirmeyi görev kabul ediyoruz.
N
Sayın milletvekilleri, Türkiye, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan cumhuriyet
lerin tümünün bağımsızlığını ayrım gözetmeksizin tanımıştır. Bu davranışıyla Türkiye, bu dev
letlerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına ve toprak bütünlüklerine saygı ilkelerine dayanarak
ilişki kurmak ve geliştirmek iradesini yansıtmıştır. Sözünü ettiğim ilkelere ek olarak, özenle
gözettiğimiz bir husus da, bu devletlerin her birinin uluslararası hukukun eşit bir süjesi olduk
ları gerçeğidir. Diğer bir deyimle Türkiye, bağımsızlıklarını kazanan bu devletlere ağabeylik
rolünü üstlenmeye talip olmamıştır. Bu .son hususun altını çizerek vurgulamak istiyorum.
Bu genel yaklaşımımız, Kafkasya bölgesinde bağımsızlıklarını kazanan ülkelerle ilişkileri
miz bakımından da geçerlidir.
Bağımsızlıklarını yeni kazanan bu ülkelerin, yakaladıkları tarihî fırsatın nimetlerinden,
halklarının refahını artıracak şekilde yararlanmalarını sağlayacak bir algılama içinde olmala
rını, uzun dönemli ve geleceğe dönük ilişkilerimizin sağlamlaştırılması bakımından politikala
rımızın ana hedeflerinden biri olarak saptadık. Bölge ülkelerine açılımlarımızda bu ana hedef
gözetilmiş, bu konuda yaklaşımlar yapılmış ve istenilen tepkinin alınmasına bağlı olarak da
gözetilmeye devam edilecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kafkasya bölgesindeki ülkeler arasında Azerbaycan'
ın öncelikli ve çok özel bir yeri bulunduğundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını, egemenliğini pekiştirmesi, devletin tüm ku
rumlarının işleyişini düzenli bir şekilde yapacak etkinliğe erişmesi için, Türkiye, geçtiğimiz bir
yıl içinde elindeki olanakların elverdiği ve bizden istenildiği ölçüde yardımcı olmuştur, her tür
lü destek de sağlanmıştır.
Azerbaycan'ın esasen zor olan bu mücadelesini, süresinden Ermeni saldırılarının daha da
çetrefil bir hale getirdiği bilinen bir gerçektir. Ermenistan'la savaşın, Bakü'deki yönetimler üze
rinde etkileri olduğu da herkesçe bilinen açık bir gerçektir.
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Bu savaşın olumsuz etkileri sadece Azerbaycan'da hissedilmemektedir. Ermeni saldırgan
lığının bölge istikran üzerinde yıkıcılıkla nitelendirilebilecek ölçüde olumsuz yansımaları ol
muştur, olmaya da devam edecektir.
> .
Ermenistan'ın, bağımsızlığını izleyen dönemde Azerbaycan'a yönelik saldırılarını giderek
tırmandırmış olması, aslında bizatihi bu ülkenin kendi çıkarlarının da aleyhinedir ve kendi çı
karlarına da ters düşmektedir. Ermenistan, bağımsızlığın nimetlerinden yararlanacak yerde,
toprak kazanımı için kuvvete başvurmayı tercih etmekle, kendisini bölgede tecrit etmiş ve ulus
lararası kamuoyunun da giderek artan tepkilerini üzerine çekmiştir. Ermenistan'ın, uyguladığı
politikanın kendisinin mi, yoksa başkalarının mı yararına olduğu sorusu üzerinde gerçekçi bir
şekilde düşünmesi gerekir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ermenistan, saldırganlıkla, kuvvet yoluyla, bugün el
de ettiğini sandığı topraklar üzerinde egemenliğini asla kuramayacaktır, bu politikası geri te
pecektir. Günümüz dünyasında saldırganlar, bu tutumlarının cezasını ağır bir şekilde ödemek
tedirler. Ermenistan, buna istisna teşkil etmeyecektir.
Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını tüm olanaklarıyla desteklemeye devam edecektir.
Geçtiğimiz bir yıl zarfında Azerbaycan'a bu alanda sağladığımız yardım ve destek bilinmekte
dir; uzun uzun anlatmak istemiyorum. Azerbaycan'ın uğradığı saldırının dünyaya anlatılma
sında ve Azerbaycan'a, giderek artan ölçüde destek sağlanmasında Türkiye, öncü bir rol oyna
mıştır. Bu kapsamda, AGİK ve Birleşmiş Milletlerde alınan kararların, bizim çabalarımızın birsonucu olduğu uluslararası toplumca da bilinmektedir.
Burada, Güvenlik Konseyinin son olarak aldığı 853 sayılı kararın altını özellikle çizmek
isterim. Bu karar, diğer hususlar meyanında, Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu
bir kere daha teyit etmiş ve böylece çözümün, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı teme
linde olması gereğinin altını kalın bir çizgiyle çizmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye olarak biz Azerbaycan-Ermenistan uyuşmaz
lığının masa etrafında çözümlenmesini istiyoruz ve çabalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz.
Tarafları etkileyebilme konumunda bulunan bütün devletlerin de bizimle aynı yaklaşımı içten
likle paylaşmaları halinde, çarpışmaların sona erdirilmesinin, işgallere son verilmesini ve soru
na kalıcı bir çözüm bulunmasının bazı çevrelerce abartıldığı kadar güç olmayacağına inanıyo
ruz. Ancak, bu sonucun elde edilebilmesi için, az önce de değindiğim gibi, tarafları etkileyebi
lecek durumdaki tüm ülkelerin, çabalarını bu yönde birleştirmeleri zorunludur. Savaşın, istik
rarsızlığın sürüp gitmesinin kimseye yararı olmayacağı açıktır ve nettir.
Bu çerçevede, üzerinde durmak istediğim bir husus da, soruna çözüm arayışlarında mev
cut uluslararası mekanizmaların desteklenmesi gereğidir. Gücü, etkinliği ve nüfuzu ne olursa
olsun, hiçbir devletin tek başına Azerbaycan-Ermenistan uyuşmazlığını çözebileceği düşünce
sine kapılmaması gerekir. Tek yanlı bir plan, kısa süreli bir mütareke sağlasa da, bu, barış an
lamına gelmeyecektir. Bu nedenle, tarafların haklı çıkarlarını gözeten ve adil bir barış anlayışı
na yönelik uluslararası forumlardan gereğince yararlanılması şarttır. Etkinliklerin, AzerbaycanErmenistan uyuşmazlığına tanımladığım biçimde çözüm bulunması için oluşturulmuş bulu
nan Minsk Barış Konferansında ve Minsk Grubunda birleşmesi esastır.
Bu hafta Paris'te yapılan ve çalışmalarını dün tamamlayan Minsk Grubu toplantılarında
ortaya yeni bir plan çıkmıştır. Bu plan, ateşin kesilmesini, işgal edilen bölgelerin tahliyesini
ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı önlemlerin uygulanmasını öngörmek— 246 —
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tedir. Aşamalı bir yaklaşımı yansıtan bu planın, tarafların temel bazı çıkarlarını karşıladığını
düşünüyor ve kabul görmesini temenni ediyoruz.
Planda, ayrıca, bölgeye uluslararası AGİK gözlemcilerinin gönderilmesinin öngörüldüğü
nü de belirtmek istiyorum. Türkiye, başından beri, ateşkesin gözlemlenmesi için, bölgeye, AGİK
tarafından bir işbirliği grubunun gönderilmesi görüşünde olmuştur. Bu grubun görevini kolay
laştırmak amacıyla, tarafımızdan gereken her türlü destek de sağlanacaktır.
Bilindiği üzere, son zamanlarda, uluslararası bir gözlemci grubun ifa etmesi gereken göre
vin, tek bir devlet tarafından yerine getirilmesi gibi bazı düşünceler ortaya atılmıştır. Biz, bu
konudaki tutumumuzu, en üst düzeylere, gereken kararlılıkla belli ettik ve böyle bir uygulama
nın sakıncalarına dikkat çektik. Yaptığımız girişimlerin gereken yankıyı uyandırdığını memnu
niyetle belirtmek isterim.
Ermenistan'la uyuşmazlığında, Azerbaycan'a, uluslararası platformlarda sağlanan destek
yanında, her türlü ikili yardımın da sağlandığının bilinmesinin gerektiğini aktarmak istiyorum.
Bu yardımlardan gerektiği biçimde yararlanmanın ise, dost ve kardeş Azerbaycan'a düşen bir
görev olduğunun, Yüce Meclis tarafından takdir edileceğini umuyorum.
Değerli Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; Ermenistan'ı, saldırganlığa son ver
meye, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından, Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, derhal, ön
koşulsuz ve tamamen geri çekilmeye, bölge istikrarı ve barışına katkıda bulunacak politikalara
yönelmeye bir kez daha davet ediyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan'la tam bir uyum
içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik bu saldırının durdurulması, ateşin kesilme
si, işgale son verilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir ve azimlidir. Hüküme
timiz, hukukun üstünlüğünün, zorbalığa, maceracılığa galip gelmesini hedefleyen bu çabalar
da, Yüce Meclisin desteğini arkasında bulacağından emindir.
Azerbaycan'ın, önümüzdeki kısa dönemde, birlik, beraberlik içinde, ülkesinde iç istikra
rını sağlaması ve kendilerine sağladığımız olanakları daha iyi değerlendirecek bir konuma gel
mesi, içten dileğimizdir.
Türkiye olarak, tüm komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ediyoruz. Bu temelden
hareketle, Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ülkelerdeniz. Bu ülkeyle uyumlu biçimde ilişki
kurmaya ve geliştirmeye hazırlıklı olduğumuzu belli ettik; ancak, Ermenistan, Azerbaycan'a
yönelik saldırılarını yoğunlaştırmak suretiyle bu yaklaşımımıza devam etmemizi önlemiştir. Er
menistan, işgal ettiği Azerbaycan bölgelerinden çekilmedikçe, çağdaş dünyanın normlarına saygılı
olmadıkça, bizim bu ülkeyle ilişki kurmamız söz konusu olmayacağı gibi, ulaşım yollarını aç
mamız da mümkün olmayacaktır. Ermeni tarafı, Azerbaycan topraklarından tümüyle çekilinceye kadar, bu ülkeye, topraklarımızdan veya hava sahamızdan herhangi bir maddenin ulaştı
rılması mümkün değildir. Ermenistan'ın, bugünkü saldırgan politikasına son vermesi halinde,
Türkiye'nin, tutumunu yeniden değerlendireceği de doğaldır.
Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum, teşekkür ediyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim.
Değerli milletvekilleri, iki sayın üyeye sırasıyla söz vereceğim.
Konuşmacıların süreleri bu süreye sığmayabilir. İhtimale binaen, elimizdeki işlemin ikma
line kadar süre uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
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Bir başka husus daha var : Sayın Dalan, sataşmadan dolayı söz talebinde bulunmuş idi;
bilahara, bana gönderdiği bir tezkereyle, bu talebinden sarfınazar ettiğini beyan etti. Zabıtlara
geçmesi açısından ifade ediyorum.
Şimdi, kişisel görüşlerini belirtmek üzere, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'e söz ve
riyorum.
Sayın Ergezen, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan
önce hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarım.
Burada biraz önce Sayın Bakanımız konuştular "Azerbaycan'a yardım etmeye devam
edeceğiz" dediler. Ben şimdi Sayın Bakanımıza soruyorum Azerbaycan'a mı çok yardım etti
niz, Ermenistan'a mı?
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bir Türk Milletvekiline yakışmaz bu.
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Bak, ben söyleyeyim; Ermenistan'a daha çok yardım etti*
niz. Nasıl yardım ettiniz? Lübnan'dan, Ermenistan'a silah taşıyan uçaklara müsaade ettiniz,
Mersin'den sandıklarla mühimmat taşınan demiryolunun onlara açılmasına müsaade ettiniz.
Siz, buğday yardımı yaptınız, siz elektrik protokolü yaptınız; ama siz Hükümet olarak Azer
baycan'a matbaayı vermediniz, 400 tane daktiloyu vermediniz, kullanılması gereken krediyi
kullandırmadınız, ordularını kurmadınız. Azerbaycanlı kardeşlerimin istediği 4 tane helikop
teri vermediniz ama, Ermenistan'a 100 bin ton buğday verdiniz.
Keşke Sayın Cevheri burada olsaydı... Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın CevheriV
ye "bizim ezelî ve ebedî düşmanımız olan Ermeniye 100 bin ton buğdayı niçin veriyorsunuz?"
dediğimde, "efendim, insanlığımızın ve Müslümanlığımızın gereğidir" dedi.
Ermenistan'a buğday yardımı yapmaya geldiğinde insanlığımız, Müslümanlığımız tutu
yor da, Azerî kardeşlerimize 4 tane helikopter vermeye geldiği zaman niye insanlığımız, Müs
lümanlığımız kayboluyor? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
Siz, Ermeni'den mi yanaşınız, Müslümandan mı yanaşınız? Ben üç yıldır bu Parlamento
dayım, ilk defa bu Parlamentoyu bu kadar takip ediyorum. (SHP sıralarından "İki yıl" sesleri)
Ben dönem olarak söylüyorum.
BAŞKAN — Efendim, üçe girdik...
'
Buyurun efendim, siz devam edin.
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Dönem olarak söylüyorum, hesabını yapıyoruz. Böyle kü
çük işlerle uğraşmayın.
Sayın Bakanımız burada heyecanlı konuşabilir, tabiî, arkadaşını müdafaa etmek için. Ar
kadaşlarımız da Sayın Dışişleri Bakanının istifa etmesini söylüyor. Dışişleri Bakanı, kendi ini
siyatifiyle mi bakan oldu ki, kendi inisiyatifiyle istifa etsin? (RP sıralarından alkışlar) O baka
nı göreve getirenler ancak "istifa et" derse istifa eder! O günleri hatırlamıyor musunuz? SHP'den
bir arkadaşımız bakan olacaktı, basında yer aldı, "hayır bu bize uygundur" dediler, o arkada- .
şımızı bakan yaptılar; ama suç Bakanın değil.
Ben, o Hükümet programının görüşmelerinde şu Parlamentoda bir konuşma yapmıştım, s
bu hükümeti dış güçler kurdurdu, dış güçler yönlendirecek, yönlendirdikçe de iştahları arta
cak, demiştim. Bu Hükümeti dış güçler yönlendiriyor. Bu Bakan da bu Hükümetin bir üyesi
dir... Hükümetin tamamının istifa etmesi lazım, Dışişleri Bakanı değil...
,
i
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Şimdi, sizin göreviniz makarna göndermek değil, çadır göndermek değil. Makarnayı, ça
dırı bizim halkımız da gönderir. Makarnayla, çadırı Kızılhaç da gönderir. Hükümet etmek ciddî
meseledir, zor meseledir. Hükümet dediğin, rutin işlerle uğraşmaz, ciddî meselelerle uğraşır.
Siz daha ne yaptınız? "Azerbaycan'a yardım etmeye devam edeceğiz" diyorsunuz. Azer
baycan'ı yanlış politikalarınız sayesinde işgal ettirdiniz, Kızıl Ordunun kucağına ittiniz. Ba
ğımsız Devletler Topluluğuna ittiniz, büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirdiniz, Azerbay
can'ın ordusunu kurmadınız, ondan sonra da, sanki şu karşıdaki insanlar çocukmuş gibi, köy
lü vatandaşa hikâye anlatılır gibi bu Mecliste hikâye anlatılmaya çalışılıyor. Olup bitenleri biz
görmüyor muyuz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar)
Devlet olmak ciddî meseledir ve bu Parlamentonun insanlarının her birinin çok kapasiteli
olduğunu, düşünen insanlar olduklarını, okuyan insanlar olduklarını, iç ve dış meselelerle il
gilendiklerini ve araştırdıklarını, muhakeme ve muhasebesini yaptıklarını hesap ederek bu kürsüye
çıkmalısınız. (RP sıralarından alkışlar)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bravo, dersi güzel veriyorsun.
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gönül arzu ederdi ki,
bugün, burada, Türkiye ile Nahcıvan'ıh birleşmesinin, Türkiye ile Azerbaycan'ın müşterek ha
reket etmesinin, halledilmiş bir Bosna'nın, çözüme kavuşmuş bir Kıbrıs'ın...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, görevli diplomat, konuşmacımız konuşma
sını yaparken devamlı gülüyor. Diplomatlar ciddî olur, ciddî oturması lazım.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sakız çiğneyenler var...
BAŞKAN — Sayın Kazan, sayın bürokratların, hangi nezaket kuralları içerisinde Parla
mentoda bulunması lazım geldiğini biliyor olmaları lazım. Bu sebeple Başkanlığın...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Rahmetli Sayın Hocaoğlu'nun güzel bir dersi oldu bu ko
nuda. Burada diplomatların ciddi olması gerekir.
BAŞKAN — Ben de onu ifade ediyorum. Sayın bürokratların diplomat olup olmadıkları
nı bilmediğim için genel bir ifade kullanıyorum. Sayın bürokratların burada, sadece konuşma
ları takip, gerekli notu alma, sayın politikacıyı, siyasî sorumluyu bilgilendirme hak, yetki hat
ta görevi vardırj onun dışında herhangi bir hakkı yoktur. Bunu ifade etmiş oluyorum.
Buyurun Sayın Ergezen.
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — ... silahlardan arındırılmış bir Ege'nin sevincini paylaş
malıydık burada. Ancak, ne var ki, içeride kan, dışarıda kan; içeride yolsuzluklar, dışarıda
itibar üstüne itibar kaybı... Hükümetin ve hükümetlerin yanlış tutumları, olumsuzluklar, ba
şarısızlıklar, verilen vaatlerin yerine getirilmemesi sonucunda Parlamentonun şevki kırılmıştır.
tşte Parlamentonun hali orta yerde... Milletvekillerinin heyecanı köreltilmiş, yeni fikirlerin ürer
tilmesi önlenmiştir. Bu gidiş, milletin, Parlamentoya olan güvenini de yavaş yavaş sarsmakta
dır. Bu gidişin iyi bir gidiş olmadığını hatırlatmak isterim.
Hükümet ve partiler kısır çekişmeler ve ürkek politikalarla gününü gün ederken Azerbay
can işgal edildi, Bosna-Hersek gitti, Irak ambargosunun faturası gün geçtikçe kabarıyor, gü
neydoğu olayları bütün şiddetiyle devam ediyor. Bütün bunların sebepleri nedir?..
Yıllar önce, emperyalist güçler, özellikle İngiliz siyaseti, Türkiye halkının ve Türk hükü
metlerinin Ortadoğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Asya'dan ve Kafkaslardan uzak durmalarını em
retmişlerdir. Türk hükümetlerine, Türk yöneticilerini, siyasî oyunlarla ve zorla yine bu bölge
lerde yaşayan Müslümanların onların esaretinde olduklarını, onların sevk ve idaresinin bu
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emperyalist güçlere ait olduğunu ve yine buralarda yaşayan Müslüman halkın, yaşadığı top
raklardaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin kendi inisiyatiflerinde olduğunu kabul ettirmiş
lerdir. tşte, bugün acısını çektiğimiz olayların en önemli sebeplerinden birisi, bize zorla kabul
ettirilen "bu olup bitenlere bigâne kalacaksınız" diyen zihniyetin yıllardır işbaşında olmasıdır.
Bunun bir sonucu olarak aydınlarımız, değişen dünya koşullarını takip edip, bu güzel ül
keyi hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceğine, toplumumuzun kabul edebileceği, sahip
lenebileceği fikirler üretme yerine, halka rağmen, sahiplendikleri makamlara bir zarar gelme
sin diye birtakım çevrelere hoş görünmek için, maalesef, hâlâ birtakım yanlış fikir ve akidelere
sımsıkı bağlı kalmayı tercih etmişlerdir, tşte bu zihniyet, dış politikamızda kendini en etkin
şekilde göstermiş, bu yanlışlığın sonucu, bizlere kalplerini teslim edenleri, maalesef, biz, Rus
ya'ya bir tepsi üstünde teslim etmişizdir.
Türkiye gibi coğrafi bakımdan kilit bir mevkide bulunan ve üzerine saldırgan devletlerin
gözü dikili bir ülke, dış dünyada kendine itibarlı bir mevki bulmak, a "kasına sağlam bir kuvvet
almak mecburiyetindedir. Bu kuvvetin en büyük kaynağı tslam Dini ve islam âlemidir. Bu ne
denle, tslamiyetin tesis ettiği ebedî kardeşlik müessesesini canlandırmak lazımdır. Bu görev de
tarihî mesuliyetimizden dolayı bize düşmektedir. Bu anlayışa hâkim olsaydık, Azerbaycan bu
duruma düşmeyecekti.
Sayın Başkan, sayın milletekilleri; Sayın Demirel'in bir süzünü 1atırlatarak yeni bir konu
ya girmek istiyorum : Sayın Demirel, belediye başkanlığı seçimlerinde Afyon'da bir konuşma
yapmıştı, "Refah Partisi büyür ve iktidara gelirse, rejim ve demokrasi zarar görecektir" demişti.
Şimdi, Cumhurbaşkanımız Sayın DemirePe sormak istiyorum Acaba tlksan'a 260 mil
yar lira parayı gayri meşru ödeyen zihniyetin zedelenmesinden mi korkuyorsun, zarar görme
sinden mi korkuyorsun?
tSKt'den yurt dışına 4,5 trilyon lira parayı gönderen zihniyetin zarar görmesinden mi kor
kuyorsun? 9 milyara avrat boşama zihniyetinin zedelenmesinden mi korkuyorsun?
Sizin demokrasi anlayışınız, sizin zedelenmesinden korktuğunuz rejim bu mu Sayın Cum
hurbaşkanım?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Ergezen, 2 dakika daha konuşma süresi veriyorum efendim; lütfen ko
nuşmanızı toparlayınız.
Buyurun.
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanımız, Kızılordudan korktuklarını söy
lüyorlar. Kızılorduyu karşılarına alamayacaklarını söylüyorlar.
Sana, Kızılorduyu karşına al diyen mi var? Seni, böyle bir beyanat vermeye mecbur eden
nedir? Kızılordudan korkan cumhurbaşkanlarına ihtiyacımız yoktur. Kızılordunun korkacağı
cumhurbaşkanlarına ihtiyacımız vardır bizim. (RP sıralarından alkışlar)
Böylesi bir milletin çocuklarının Cumhurbaşkanlığını yapan bir Cumhurbaşkanının, bu
kadar korkakça bir ifade kullanması, milleti kalbinden yaralamıştır. Sayın Cumhurbaşkanına
buradan sesleniyorum : Onun korktuğu Kızılordu, tslam kültüründen, onun korktuğundan
on defa daha fazla korkmaktadır. Onun için, Batı, Amerika ve bütün dünya, ülkemizdeki tslamî gelişmeleri ve Refah Partisinin gelişmesini hazmedememektedirler. Keşke, Sayın Cumhur
başkanımız, 260 milyarın ödenmesinde, "benim bilgim dahilinde ödendi" dediği o gayri meş
ru ödemede gösterdiği cesaretin onda birini Azerbaycan'a karşı kullansaydı, Ermenistan'ın
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Azerbaycan'ın işgaline karşı kullanmış olsaydı, hiç olmazsa, biz de yüreklerimize su serpmiş
olsaydık. Dünyanın neresinde var ki, devletin cumhurbaşkanı düşmanlarından korktuğunu ilan
etsin? Başka bir ülkede var mı?
Bir de bu insanlar, kalkıyorlar Anıtkabir'e gidiyorlar!.. Hep ölülerini istismar etmeye kalk
mışlar ya!?.. "Ata, rahat uyu; merak etme işler çok iyi. Ruhun şad olsun; izindeyiz!.." ölüleri
ni kandıran bir devlet yönetimine dünyada hiç rasladınız mı? Peki neresi iyi? Azerbaycan'ın
işgali mi; Bosna'nın kaybı mı; sulandırılmış Kıbrıs mı; anlaşmalara rağmen silahlandırılmış
Ege adaları mı; güneydoğuda dökülen kan mı; 9 milyon işsiz mi; asgarî ücretten iş bulamayan
insanlar mı; neresi iyi? Siz oraya sığınarak... (Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Ergezen, son cümlenizi 1 dakikada ifade buyursanız, memnun olurum.
Buyurun efendim.
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Birbirlerini kandıran devlet yönetiminin, milletini kan
dırmaması için hiçbir sebep yoktur. Onun için yıllardır aldatıyorlar, kandırıyorlar...
Konuşacak çok şeyler var. Kızılorduyu karşıya almak olayı var.
Biz, Kızılorduyu karşıya alın demiyoruz.
Devlet dediğimiz; fikir üretir, siyaset üretir, düşmanlarını caydırır.
Sayın Başkan, sözümü kesmezseniz basit bir Örnek vermek istiyorum. Sayın devlet yetki
lileri, Sayın Hükümet, Ermenistan'ı, Rusya'yı şunlarla tehdit edemez miydi: "Ey benim dos
tum, ey benim kardeşim, onların kardeşi ve dostu Amerika eğer, sen, Ermenistan'ın bu hare
ketini durdurmazsan, ben, Irak'a olan ambargoyu kaldıyorum, Irak ile dostluk kuruyorum" /
diye bir tehdit savuramaz mıydı veya "Somali'ye gönderdiğim askerleri geri çekiyorum" veya
"Türkiye hükümetleri, Arap devletleriyle, petrol üreten ülkelerle ciddî bir diyaloga girerek...
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Ergezen, bir dakika daha süre versem, yeter mi efendim?
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Vermeyin efendim, şuradan konuşayım.
BAŞKAN — Yani...
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — ... Avrupa'nın petrolünü bir hafta keserek...'?
BAŞKAN — Sayın Ergezen...
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, 1 dakika, 1 dakika diye konuşma şevkimi
kırıyorsunuz.
Buradan şunu söylüyorum : Yani, illâ savaş yapmak gerekmiyor, akıllı politikalar üret
mek gerekiyor. Siz, bırakın politika üretmeyi, "Kızılorduyu karşıma almam" demekle, sen,
Ermenistan'a "İstediğin yerleri işgal et, istediğin yerlere kadar git, ben bu işe müdahil değilim"
demek istiyorsun.
Geçen sene Erzurum'da yapılan tatbikatta Dışişleri Bakanımız yine aynı hatayı yaptı. Efen
dim, Ermenistan'da yapılan tatbikat Ermenistan'a yönelik değilmiş... Sana ne? Senin verece
ğin başka bir beyanat kalmadı mı? Sen, o tatbikatı uzatacağına, tatbikatın Ermenistan'a yöne
lik olmadığını söylüyorsun. Böyle talihsiz beyanatlarla, düşmana prim veren beyanatlarla dev
let idare edilir mi?..
Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum efendim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum, müsaade
eder misiniz?
»• .
BAŞKAN — Buyurun efendim.
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın sözcü, konuşmasında, "bu Hükümeti dış güçler
kurdu, dış güçler yönlendirecek" şeklinde talihsiz bir beyanda bulundu. Zabıtlara geçmesi için
söylüyorum : Bu Parlamento, 20 Ekim 1991 seçimlerinde milletin hür iradesiyle oluştu. Hür
irade ile oluşan bu Meclis içinden bu Hükümet çıktı. Dolayısıyla, sayın sözcünün "bu Hükü
meti dış güçler kurdu" şeklindeki beyanı son derece talihsiz bir beyandır ve çok vahim buluyo
rum. Bu bakımdan, zabıtlara geçmesi açısından böyle bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim.,
Zabıtlara geçti efendim.
Siz, "Hür iradeyle kuruldu" diyorsunuz, değil mi efendim?
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Aksini söylemek mümkün mü?
BAŞKAN — Teşekkür ederim, zabıtlara geçti efendim.

(
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MELİH PABUÇÇUOÖLU (Balıkesir) — Tavzih etsin efendim.
BAŞKAN — Hayır efendim, zabıtlara geçti.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Zabıtlara geçmesi için açıklama yaptım.
BAŞKAN-—Tamain, zabıtlara geçti efendim.
Sayın "Yaşar Erbaz?.. Yok.
Sayın Esat Bütün?.. Burada.
Sayın Erbaz, binnida salonda olmadığı anlaşılmakla, Sayın Esat Bütün kürsüye davet edildi.
Buyurun Sayın Bütün.

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
özellikle dış politikanın, millî bir politika olması gereldr ve hiçbir zaman da iç politikaya
alet edilmemesi lazımdır; ama, maalesef, dış politilca, zaman zaman iç politikaya alet edildiği
gibi, zaman zaman da, siyasî partilerarasinda, iç çekişmelere dahi alet edilmiştir. Hatta, aynı
dönemde, yetkililer tarafından, çelişkili, birbirini yalanlayan, birbirinin ifadelerini çürüten ifa
deler kullanılmıştır. Geçtiğimiz dönemde de bunlar maalesef basına yansımıştır.
Cumhurbaşkanının, daha önce Başbakanken de söylediği, "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar
Türk dünyasıyla bizim ilgilenmemiz gerekir, bunu böyle selamlıyoruz" şeklindeki sözleri, Baş
bakan tarafından, "eğer bundan Sovyetler Birliği rahatsızlık duyuyorsa, bunu geri alabiliriz"
şeklinde bir karşılık görmüştür. Bunu, devlet yönetimi açısından, birlik ve beraberlik açısın
dan doğru bulmadığımı burada belirtmek istiyorum.
Bunlan kendi aramızda konuşabiliriz; ama, dış ülkeler karşısında, ülkeyi temsil ederken,
bu tür konuşmaların olmaması gerekir.
Daha önce de, arkadaşlarımızdan, yine bazı konularda, yetkililerimizin konuştukları cüm
lelerin hatalı olduğunu, bunların bizim dışımızdaki ülkeleri ve insanları cesaretlendirdiğini bu
rada dinledik.
Bütün bunlar göstermektedir ki, Türkiye, aslında bir politikasızlık yaşamaktadır. Bugün,
iç politikada olsun, dış politikada olsun, Türkiye'nin geleceğe dönük bir planı yoktur. Bugün,
bütün dünyadaki ülkeler, bütün bu olayları, ilmin ışığında yürütürken, biz maalesef, günlük
politikalarla, o gün dış siyaseti yönlendiren kişinin görüşüyle, iradesiyle veya o Hükümetin ta
vırlarıyla yönetir hale gelmişiz.
— 252—

:

' T.B.M.M.

' B:9

29 . 9 . 1993

O:1

Bütün bunların düzelebilmesi için, bana göre, Türkiye'de, birinci etapta, ilk önce, âcil olarak
bir "dış politika enstitüsü" kurulması lazımdır. Burada bilimden yararlanmamız lazımdır, tç
politikada da, aynı şekilde, bir enstitünün kurulması lazımdır. Yoksa, ilmin ışığından yoksun
yürütülen politikalarda, her yetkilimiz, kendisine göre bir politika yürütecek veya konuşacak
tır. O zaman da bu çelişkiler, ülkemizi, içte ve dışta zor durumda bırakacaktır. Çünkü, yarın
bunlar bizim karşımıza birçok yönden çıkacaktır.
Bir arkadaşımızca, bizim Kars Anlaşması gereğince Nahcivan'a müdahale hakkımız ol
madığı söylendi. Peki, yarın şartlar öyle gerektirdi -ki, zaman zaman öyle de oluyor- ve müda
hale ettik. O zaman bunlar Birleşmiş Milletlerde karşımıza çıkar, "siz kendiniz bunu söylediniz"
derler, öyle ise, bir kere, her politikada olduğu gibi, siyasette de bir ilkesizlik var. Bizim, Türk
iye'yi yönetenlerin bunu fark etmesi lazım ve millî bir dış politika ve iç politika izlememiz lazım.
Türkiye'nin, kendi kültür coğrafyasındaki insanlarla ilgilenmesi gerekir. Maalesef, Türki
ye'nin bugünkü politikası, çok zaman tenkit edilen o "yurtta sulh, cihanda sulh" politikasın
dan bile -o bir politikadır, bir ilkedir- yoksundur.
Bugün Türkiye ne yapıyor? Tıpkı kafasını kuma sokmuş deve kuşu gibi, "beni kimse
görmüyor" politikası izliyor.
'
Kuzey Irak'ta Türkmenler var; ne yapılıyor? Allah'a emanet.
, Kafkaslar, aynı şekilde; Türkiye'nin bir etkinliği yok, bir yönlendirmesi yok, bir müdaha
lesi yok.
Balkanlar, yine aynı şekilde, etki-tepki şekliyle yönetiliyor. On yıl sonranın yirmi yıl son
ranın politikaları, siyasetleri yapılması gerekirken, o da yok. ,
Ege'de anlaşmalar çiğneniyor, Batı Trakya'da anlaşmalar çiğneniyor; yine Türkiye sessiz.
Ne zamana kadar? tçte ve dışta bir takım olaylar olduğu zaman Türkiye'den bir ses çıkı
yor. Eğer ses çıkmazsa, dediğim gibi, devekuşu gibi Türkiye bunu hiç görmüyor.
Ege Adalarının, anlaşmalar gereği silahlandırılmaması lazım, ama silahlandırılıyor. Bunu
sinemize çektiğimiz anda, yarın, başka, daha büyük şeyleri de, ya sinemize çekeceğiz ya da
büyük risklerle karşı karşıya kalacağız.
Kıbrıs için Birleşmiş Milletlerde kıyasıya bir mücadele yapılıyor; ama buradaki yetkilileri
miz yine çelişkili ifadelerde bulunuyorlar, çelişkili açıklamalar yapıyorlar.
Böyle bir dış siyasetin neticesi ne olacaktır? Neticesi, elbette, başarısızlık olacaktır.
Bütün bunların sorumlusu ve millî iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
de, bu konuda devamlı devre dışı kalmıştır. Bir kere devreye girmiştir; o da, Sayın Meclis Baş
kanımız Cindoruk'un -kendisine teşekkür ediyorum- inisiyatifiyle olmuştur.
,
Kıbrıs konusunda, haziran ayında yapılan görüşmeler nedeniyle üzerimizdeki baskılar ber
taraf edilmiş, geri püskürtülmüştür. öyle ise Hükümetimizin, bu silahı, Türkiye Büyük Millet
Meclisini, millî iradeyi, her zaman dış politikada kullanması gerekir. Zira -bir arkadaşımız da
söyledi- Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye zaman zaman yaptığı bir oyun var; ben hü
kümet olarak Türkiye'ye yardım yapmak istiyorum; ama, Senato bunu engelliyor" diyorlar.
öyle ise, biz de birçok konuda millî iradeyi, milletin iradesini arkamıza aldığımız zaman, hem
daha çok güçlü olacağız hem de aynı derecede, yaptırım gücümüz ve etkimiz olacaktır. Fakat,
bizim hükümetlerimiz, ne hikmetse, hiç bunlardan yararlanmayı düşünmez; her şeyi eh iyi o
bilir, her şeyi en iyi başbakan bilir veya her şeyi en iyi hükümettekiler bilir; ne ilim erbabına
ne işin uzmanına ne de millî iradenin gücüne dayanma veya millî iradenin gücünü arkaya al
mayı düşünmemişlerdir.
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Sizleri bu noktada daha fazla tutmamak için, şunu söylemekle yetineceğim : Azerbaycan
konusunda da, aynı şekilde, bugün yine millî iradeyi, milletin sesini oraya yansıtmamız lazım.
Bugün, Sovyetler Birliğinin durumu malum. Bu noktada Türkiye'nin gerçekten yapması
gereken bir çok şey vardır, bunlar yapılabilir.
Birçok arkadaşımız "savaş açalım" dedi. Her şey savaşla mı oluyor?! Sovyetler Birliği
savaş açarak mı yaptı? fşte Abazalarla beraber Gürcistan'da yaptığı... Azerbaycan meselesin
de, Sovyetler Birliği savaş açarak mı yaptı bunları?.. Amerika Birleşik Devletleri birçok politi
kasını savaş açarak mı yürütüyor?.. ISıni, bütün bunlar dünyada oluyor, öyle ise, Türkiye de,
birçok noktada aynı şekilde politikalar yürüterek daha etkili olabilir.
Bugün Bosna'nın başın gelen, yarın Makedonya'nın başına geldiği zaman, yine, "iş işten
geçti" dememek için/gerekirse, dediğim gibi, bütün coğrafyamızdaki mazlum milletlere şim
diden ilgi ve alaka kurarak yardım elimizi uzatmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, Azerbaycan'da, Bosna-Hersek'te, ve ülkemizde vatan için ha
yatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu uğurda mücadele edenlere de ba
şarılar diliyor, saygılar sunuyorum; (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bütün, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Azerbaycan'da meydana gelen son olaylar ve izlenmesi gereken po
litikalar konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır.
•
Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 Eylül 1993 Perşembe günü saat
15.Ö0'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.09

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Ankara Milletvekili t Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
üretici pazarı kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet
Gazioğlu'nun yanlı cevabı (7/1602)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Meh
met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve ta
lep ederim.
Melih Gökçek
Ankara
Sorular :
,
1. Ankara'da üretici pazarı kurulmuş mudur? Kuruldu ise hangi semtlerde, hangi tarih
lerde kurulmuştur?
2. Tüketici Bülteni adı altında bir bülten basılmakta mıdır? Basılıyor ise hangi tarihler
x
de, kaçar adet basılmıştır?
3. Esnafımızın ruhsat almasının kolaylaştırılması ve ruhsat sayısının azaltılmasına yö
nelik bir düzenleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu nasıl bir uygulamadır?
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tçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
27.9.1993
Sayı : B050MAH0650002/897
Konu : Ankara Milletvekili Sayın t. Melih Gökçek'in Yazılı Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi: TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün ve A.01.0.GNS. 10.00.02-7/1602-5341/24015 sa
yılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alman ve Ankara Milletvekili Sayın t. Melih Gökçek'in tarafımdan cevap
landırılmak üzere verdiği "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üretici pazarları
na ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye
Başkanlığından alınan bilgilerden;
1. Üretici pazarları kurulması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı ve bu çerçevede
Ankara çevresindeki ilçelerin Ziraat Odaları ile görüşmeler yapıldığı,
İlçe belediyelerince pazarlarda üreticilere % 30 oranında yer ayrıldığı; bu yerlerin ise Ağustos
ve Eylül aylarında kullanıldığı,
2. Ocak 1990'dan beri tüketici bülteni adı altında aylık bir bülten yayınlandığı ve en son
çıkarılan 44 üncü sayıdan 200 000 adet basıldığı,
3. Esnafın ruhsat alma işlemlerinin büyük ölçüde kolaylaştırıldığı, sağlıklı işyeri koşul
larının yaratılması amacıyla çalışmalar yapıldığı,
2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının, ilgili yönet
melikteki beyan usulüne göre verilmekte olduğu ve bu beyana göre bir ay içinde gerekli incele
melerin yapılarak işlemlerin sonuçlandırıldığı,
Ankara Büyükşehir Belediyesinin başvurulan kolaylaştırmak ve işlemleri hızlandırmak ama
cıyla 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseselerin açılış ve çalışma izinlerini verme yetkisini*
ilçe belediyelerine devrettiği, ayrıca TMMOB ve çeşitli meslek odaları ile ortak bilgilendirme
programları hazırlandığı ve meslek mensuplarının bu prgramlardan yararlandırıldığı,
İşyerlerinin taşıması gereken özellikler konusunda başvuru halinde gerekli bilginin veril
diği ve bu yolîa ruhsat iptali işlemlerinin en alt düzeye indirilmesinin hedeflendiği,
Başvuru sahiplerinden istenen ve önemli bir bölümü noter tasdiğini gerektiren belge sayı
sının en alt düzeye indirildiği,
Esnafların işyerlerini açmaları ve kendi sitelerine yerleşmeleri (hurdacılar, lastikçiler, dö
kümcüler ve oto sanatkârlarının büyük bölümü) işlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin katkı
ları ve yönlendirmeleri ile sağlandığı,
1 inci sınıf gayri sıhhi müesseselerin başvurularının değerlendirilmesinde TMMOB'nin gö
rüşünden büyük Ölçüde yararlanıldığı ve aynı işyerine belediyece tek ekip gönderilerek işlemle
rinin hızlandırıldığı,
Anlaşılmıştır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
B. Mehmet Gazioğlu
İçişleri Bakanı
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2. — Ankara Milletvekili t Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
ithal edilen kömürlere ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu 'nun yazılı
cevabı (7/1605) t
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Meh
met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve ta
lep ederim.
Melih Gökçek
Ankara
Sorular :
İ. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Belko veya başka kuruluşlar tarafından ge
tirilen ithal kömürler;
a) Hangi yıllarda ne kadar miktarda getirilmiştir?
b) Hangi fiyatlarla getirilmiştir?
c) Nakliye ücreti olarak yıllar itibariyle ton başına ne kadar para verilmiştir?
d) Yıllar itibariyle ithal kömüre ödenen toplam paralar ne kadardır?
2. tthal kömüre satışta yerli kömür karıştırılmış mıdır?
3. Yıllar itibari ile ayrı ayrı yapılan satışlarda personel giderleri satış fiyatına % kaç ora
nında yük getirmiştir?
4. Yıllar itibarıyla yapılan ithal kömür satış fiyatı nasıl tespit edilmiştir? Detaylı bilgi
verebilir misiniz?
•'

:

x

c.

•

.

-

• ' • ' • . •

tçişleri Bakanlığı
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü
27.9.1993
Sayı : B050MAH0650002/896
Konu : Ankara Milletvekili Sayın t. Melih Gökçek'in Yazılı Soru önergesi/
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün^e A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1605/5344-24018
sayılı yazısı.
tlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılmak üzere Ankara Milletvekili Sayın
t. Melih Gökçek tarafından verilen "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal edilen kö
mürlere ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 31.8.1993 tarih ve 1641 sayılı yazının bir örneği ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
B. Mehmet Gazioğlu
tçişleri Bakanı
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BELKO
Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri
Dağıtım Ltd. A. Ş.
Sayı : GK-367/2584
Konu : Soru önergesi Hakkında.

O : 1

24.8.1993

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına
İlgi : Ankara Valiliğinin 4.8.1993 tarih ve 1941 sayılı yazısı.
Ankara Milletvekili Melih Gökçek tarafından verilen ve bir örneği ilgi yazınız ekinde gön
derilen soru önergesi incelenerek konuya ilişkin yanıtlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.
1. Bilindiği üzere, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu ile daha sonra yerine
oluşturulan Yüksek Planlama Kurulu Kararları ve Ankara İli Umumî Hıfzıhha Kurulu Karar
ları uyarınca 1986 yılından bu yana Ankara şehrinin ithal kömür ihtiyacı belediyemizin kuru
luşu olan BELKO Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri Dağıtım Limited Şirketi (BELKÖ) ta
rafından karşılanmaktadır.
1986-87 kış döneminde BELKO tarafından temin edilen ithal kömürler, TKİ Genel Mü- . •
dürlüğüne bağlı KST Müessesesine devredilmiş ve anılan kurulu$ tarafından Ankara halkına
satılarak dağıtılmıştır.
1987-88 kış döneminden itibaren ise BELKO tarafından temin edilerek satılan kömürlerin
Ankara halkına dağıtımı, KST tarafından yürütülmüştür. Bu arada, BELKO 1990 yılından iti
baren Ankara'nın gecekondu bölgelerinde açtığı perakende kömür satış depolarından perakende
kömür satışlarına başlamıştır. BELKO, 31.5.1992 tarihinde Ankara halkına kömür dağıtım işi
ni TKİ'den tamamen devralmıştır.
1. 4. Yıllar itibariyle ithal kömür için ödenen (ve/veya vadesi gelince ödenecek olan) be
deller aşağıda gösterilmiştir.
/

İthal Kömür Toplam Alış Bedeli
(ABD $)

Yılı
1987 (son 4 ay)
1988
1989
1990
1991
1992
1993 (İlk 6 ay)

15 854 303
67 182 800
63 521 958
85 152 923
70 343 688
71 373 646
27 117 011

2. Ankara'da bugüne kadar satılan ithal kömürlere kesinlikle yerli kömür karıştırılmamıştır. Her iki cins kömürün de satılması gereken dönemlerde ithal kömür ile yerli kömürler
ayrı ayrı ve birbirine karıştırılmadan satılmışlardır.
Esasen 1986 yılından bu yana Ankara'nın kömür ihtiyacı hakkındaki alınan tüm Ekono
mik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu Kararlarında Ankara'da
ithal kömür kullanılacağı belirtilmiştir. Ancak, 1987-88 kış dönemine ilişkin 5.11.1987 tarih
— 257 —

T.B.M.M.

B:9

29 . 9 . 1993

O:1

ve 87/23 sayılı Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararında İSO 000 ton lUnçbilek
kömürünün Ankara'ya getirilip dağıtılması kararlaştırılmıştır. Yine 1989-90 kış dönemine iliş
kin 20.6.1989 tarih ve 89/T-44 sayılı YPK kararında 1989-90 kış dönemi için 600 000 ton kö
mür ithali ve Ankara'nın kalan ihtiyacının TKİ tarafından temin edilecek yerli kömürle karşı
lanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 1987-88 kış döneminde takriben 134 000 ton ve 1989-90
kış döneminde ise 183 000 ton yerli linyit kömürü satılmıştır.
3. Yıllar itibariyle personel giderlerinin ithal kömürün ortalama satış fiyatına olan oranı
aşağıda gösterilmiştir.
Personel Giderlerinin Satış Fiyatı
İçindeki Yüzdesi (%)

Yılı
1987 (son 4 ay)
. 1988
1989
1990
1991
1992
1993 (İlk 6 ay)

10,00
6,16

. 9,78
13,53
15,20
13,40

10,75

1. 1. Yıllar itibariyle
il
BELKO tarafından temin edilen ithal kömür miktarları aşağıdaki
gibidir:
Miktar Ton

Yıh

264 633
1167 604
1 089 622
1 393 360
1 135 274
1 101 164
469 770 .

1987 (son 4 ay)
1988
1989
1990
1991
1992
1993 (İlk 6 ay)

1. 2. Yıllar itibariyle Belko tarafından ithal edilen kömürlerin (C+F) alış bedelleri or
talama olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yıh

Alış Bedeli (C+F) (ABD $/Ton))

1987 (son 4 ay)
1988
,
1989
1990
1991
1992
1993 (İlk 6 ay)

59,91
57,54
58,30
61,11
61,93
64,81
57,72
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1. 3. Ankara'ya getirilen ithal kömürler için yıllar itibariyle ödenen ortalama taşıma be
delleri şöyledir:
• . '
,
ödenen Ortalama Taşıma Bedeli
(TL/Ton)

Yılı

• *

1987 (son 4 ay)
1988
1989
1990
1991
.)•'
' . 1992
1993 (tik 6 ay)

8 548
13 996
23 697
30 625
55 723
77 338
115 454

4. 1987-1988 kış döneminde ithal kömür satış fiyatı Bakanlar Kurulu'nca saptanmıştır.
Daha sonraki kış dönemlerinde ise satış fiyatları (İthal Kömür Satış Fiyatı = İthal Kö
mür Satış Maliyeti - Devlet Yardımı) esasına göre ve aylar itibariyle oluşan ve hesaplanan ithal
kömür satış maliyet bedellerinden YPK tarafından belirlenen ton başına Devlet Yardımı düşü
lerek saptanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Murat Karakuşçu
Genel Koordinatör
3. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen kültür etkinliklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1608)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meh
met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılanmla arz ve ta
lep ederim.
Melih Gökçek
Ankara
Sorular :
1. Sayın Altınsoy'un belediye başkanlığı döneminde Sayın Murat Karayalçın kültür faa
liyetlerinin yetersizliğinden söz etmiş idi. 1989 Mart'mdan itibaren Sayın Altınsoy'un yaptığı
kültür etkinliklerinden değişik olarak hangi etkinlikler yapılmıştır?
2. Büyükşehir Belediyesi tarafından kaç adet "Belde evi" yapılmış olup, hangi semt
lerdedir?
3. Ankara'da herhangi bir "Kültür-Sanat Mahallesi" oluşturulmuş mudur? Oluşturul
du ise bu mahallenin mevkii ve adı nedir?
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İçişleri Bakanlığı
. *.
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü
. • ,_
27.9.1993
Sayı : B050MAHO6500O2/895
••'• . Konu : Ankara Milletvekili Sayın î. Melih Gölcçek'in Yazılı Soru önergesi.
V

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1608/5347-24021
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sa
yın t. Melih Gökçek'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür et
kinliklerine ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Ankara Bü
yükşehir Belediye Başlcanlığından alınan bilgilerden;
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tuzluçayır Belde Evinin" yapımının tamamlandığı ve
teslim alınma aşamasında olduğu,
ı
Ankara'da herhagi bir kültür sanat mahallesinin oluşturulmadığı,
Anlaşılmıştır.
Ayrıca, 1990 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültürel
etkinlikleri içeren yazının bir örneği, adı geçen Belediyeden alınmakla ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
B. Mehmet Gazioğlu
İçişleri Bakanı
1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ 1990 YILI.
Parkların Kültür Merkezleri olarak değerlendirilmesi sürdürülmüş, 14 oda müziği dinleti
si, 53'de "Park Konseri" düzenlenmiştir. Ayrıca 13 kapalı salon konseri ile Hipodrom'da iki
konser Ankara'lılara sunulmuştur. Kent Orkestrası 144 konser vermiştir. Yeni Müzik Festivali
nin yanı sıra, 1 inci Ankara Uluslararası Gençlik Festivali 19 ülkeden 840 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Hint Klasik Dansları gösteriside düzenlenen etkinlikler arasındadır. Sivil
ve Amatör Tiyatrolara yardım yönetmeliği hazırlanmış/yardım almak üzere baş vuran 18 Ti
yatrodan 15*i değerlendirme kurulunca nakdî yardıma değer görülmüş, bunlara toplam 135
000 000 TL. yardım yapılmıştır. Kültür ve Sanat üretimine Büyükşehir Belediyesi olarak veri
len önemi göstermek amacıyla tasarlanan kitap 90 fuarı, 15 Eylül, 30 Eylül 1990 tarihleri ara
sında hayata geçirilmiştir. Fuara 19 kuruluş katılmıştır.
ilkokul öğrencilerine kerttin tarihi ve turistik yerleri gezdirilmiştir. 2 nci Ankara Kent Ku
rultayı Komisyon çalışmaları "Kent Gereksinmeleri ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Düzenlen
mesi", "Tüketicinin Korunması ve Yerel Yönetimler" Ankara'da Çevre Koruma ve Hava Kirli- '
ligi Sorunu ile "Spor Sorunları ve Yerel Yönetimler" ana başlıklar altında 9-10 Ekim 1990 ta
rihleri arasında, toplam 266 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir, Komisyon kararları 13-14
Ekim 1990 günleri 2 nci Ankara Kurultayı Genel Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
Tirajı 300 bin olan Tüketici Bülteni 13 sayı çıkarılmıştır. Ânkara'lılar arasında ilgiyle kar
şılanan bültenin dağıtımı otobüslerde yapılmaktadır. Tirajı 500 olan Ankara Dergisi, 12 sayı
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çıkarılmıştır. Tirajı 3 000 olan Ankara Dergisi, 6 ay aralıklarla çıkarılmıştır, ilk sayısı 13 Ekim
1990'da yayınlamıştır. Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclis üyeleri, ti Genel Meclis üyelerinin
muhtarlarının tanıtıldığı Yerel Yönetim Albümü, 3 000 adet basılmıştır. Büyükşehjr Belediye
sinin 1990 Ankara Programı 5 000 adet basılmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayın Merkezi, Kablolu Radyo ile Büyükşehir Belediyesi
Meclis Toplantıları, özel Müzik Yayını olmak üzere üç yayın gerçekleşmiştir.
öte yandan, Ankaralıların kentsel hizmetlerine ilişkin sorunlarını çözebilmek amacıyla
8 Kasım 1990'da Halkdanış açılmıştır.
Kent Kimliğinin oluşturulması için başlanılan, kentte yaşamış olan bilim ve sanat adam
larının evlerinin belirlenmesi ile kültür varlıklarının işaretlenmesi ve bu yerlere plaket çakılma
sı sürdürülmektedir.
'
1991 Yılı :
11. Yeni Müzik Festivali ile başlayan etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz olarak sürdü
rülmüştür.
Belediyemiz bünyesinde çalışan Türk Halk Müziği, Türk Sanat Miziği ve Çoksesli Müzik
Korolarımız çeşitli konserler vermişlerdir.
Ayrıca, Pop-Caz konserleri, Tunalı Hilmi'de gerçekleştirilen plak dinletileri, çeşitli park
larda düzenlenen 50 konser ile Kent Orkestramızın 63 dinletisi etkinliklerimiz arasında yer al
maktadır.
Thedorakis ve Leman Sam Hipodrum konseri ile Metro Kültür Sanat etkinlikleri çerçeve
sinde Timur Selçuk konseri gerçekleştirilmiştir.
Yine Metro Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde film gösterileri ile imza günleri düzen
lenmiştir.
Dünya Tiyatrolar Günü etkinliklerine "Şenlik 91" adı altında katılınmıştır. Girişimleri
miz sonucu, 18-27 Mart tarihleri arasında 16 amatör tiyatro topluluğu ücretsiz tiyatro izleme
olanağı sağlamıştır.
"Yunus Emre Sevgi Yılı" nedeniyle hazırlanan ve yapımı belediyemizce üstlenilen "Yu
nusça Ezgiler" adlı ve müzik ağırlıklı gösteri çeşitli salonlarda ve Metro alanında sergilenmiştir.
1991 yılında Ankara'nın özel ve amatör tiyatrolarına 150 000 000 TL. nakdî yardımda bu
lunulmuştur.
Ankara merkez ilkokulları öğrencileri arasında düzenlenen "Ankara'yı Seviyorum" ko
nulu düz yazı yarışması sonuçlandırılarak, dereceye girenlerin ödülleri verilmiştir.
Sağlıklı yaşam için spor etkinliği, Belediyece örgütlenen aerobik çalışmaları Seymenler Par
kında 4 ay (haftada 1) sürmüştür.
Gençlik Parkı içindeki Büyükşehir Belediye Kütüphanesi hizmetini sürdürmüştür.
Gençlik Parkı içindeki Muhsin Ertuğrul Açıkhava Tiyatrosu ile yine Gençlik Parkı içinde
ki kapalı tiyatro salonunun onarımları yapılmıştır.
Ankara'da yaşamış olan bilim, sanat ve spor adamlarının yaşadıkları mekanlar ile kültür
varlıklarının belirlenerek plaket çakılması işine başlanmıştır. Bu güne kadar 15 kişinin evi ile
10 tarihî mekan, plaket çakılarak işaretlenmiştir. Bu işe devam edilmektedir.
"Başkent ödülleri" ödül seçici kurulunca belirlenen kişi ve kurumlara düzenlenen bir tö
renle verilmiştir.
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Apkara Büyûkşehir Belediyesi tarafından dört süreli yayın çıkarılmaktadır. Yayınlar bir
birinden hgdrf kitlesine göre ayırtedeci özellikler taşımaktadır.
Ankaralı tüketicinin bilinçlendirilmesi ve korunması amacıyla aylık olarak Tüketici Bül
teni çıkartılmaktadır. Aralık 1991 tarihi itibariyle 23 sayı çıkarılan bültenin tirajı 200 000'dir.
Bültenin dağıtımı belediye otobüsleri, posta aracılığıyla yapılmakta, Ankaralılar günlük ya
şam içerisinde,bültene kolaylıkla ulaşabilmektedir.
Ankaralılık bilincinin oluşturulması, kent yönetiminin çeşitli kademelerinde görev üstlen
miş yöneticiler ve sivil toplum örgütleri ile belediyemiz arasında bilgi akışını sağlamak amacıy
la aylık olarak çıkartılan Ankara Bülteni'nin aylık tirajı S 000'dir. Aralık 1991'e kadar 20 sayı
çıkartılmıştır.
Ankara Dergisi, Ankara tarih ve Kültürün araştırılıp yaşatılması ve ilgili odaklarla kent
sorunları zemininde kültürel bir diyalogun kurulması, tarihsel birikimin aktarılması amacıyla
bir araştırma dergisi olarak çıkarılmaktadır. Altı aylık periyodlarla yayınlanan derginin tirajı
3 000'dir. Şu ana kadar 3 sayı çıkarılmıştır.
1992 yılında Ankara ve yöresini tanıtıcı sergi ve gösteriler projesi çerçevesinde, Turizm Haftası
ve Ankara'nın Başkent oluşunun 69. yıldönümü kutlamalarında "Ankara ve Yöresi" sergileri
açılmıştır.
1991-1992 öğretim yılı içinde 49 ilkokuldan yaklaşık sekizbin öğrenci hazırlanan "Kent
Gezisi" programı çerçevesinde Kent Gezilerine katılmıştır. Bu gezilere ek olarak 7-13 Kasım
1992 tarihleri arasında 4 000'e yakın öğrenci Anıtkabir, Kurtuluş, Cumhuriyet Müzeleri ve Ata
türk Kültür Merkezi'ni gezmiştir.
Belediyemiz bünyesindeki Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çok
sesli Müzik Koroları ve kapalı ve açık tiyatro salonları ile 1992 yılında da hizmet vermiştir.
Bu imkânlara yıl sonunda Yaylı Çalgılar Triosu ve Çoksesli Çocuk Korusu eklenmiştir, özel
ve Amatör Tiyatrolara 'Vardım Yönetmeliği gereği 1992 yılında 18 tiyatroya toplam 187 000
000 TL. yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Yardımlar Aralık ayı sonunda düzenlenecek tö
renle dağıtılmıştır.
1992 yılı Başkent ödülleri "Vedat Dalokay, Suna Kan, Şinasi özdenoğlu, Muammer Aksoy, ve A.O.Ç.'ne düzenlenen törenle verilmiştir. 1991 yılında Ankara Merkez İlkokullar arası
yapılan "Ankara'yı Seviyorum" düz yazı yarışmasının kitabı basılmış, 15 000 adet kitap ilko
kul çocuklarına ve okullara dağıtılmıştır. 1992 yılında merkez ortaokullararası düzyazı yarış
ması yapılmıştır.
1991 yılında 16 tiyatronun katılımı ile yapılan Tiyatro Şenliği bu yıl daha sistemli ve prog
ramlı bir şekilde gerçekletirilmiş, okul tiyatro etkinliklerini yürüten kişilerin eğitimine ve yön
lendirilmesine katkıda bulunulmuştur.
İlkokullar arası Tiyatro Şenliği'nde 29 gösteri, ortaokullar arasında 32 gösteri amatör ve
profesyonel tiyatroların katıldığı Tiyatro Şenliği'nde ise 30 gösteri yapılmıştır. Şenlikleri okul
lardan ve halktan en az 30 000 kişinin izlediği gözlenmiştir, Tiyatro Şenliği ile ilgili fotoğraf
sergisi düzenlenmiştir.
1992 yılında Muhsin Ertuğrul Açıkhava Tiyatrosu'nun, Ceyhun Atuf Kansu Tiyatro Salonu'nun tüm eksikleri tamamlanmış, amatör ve profesyonel tiyatroların hizmetine sunulmuş
tur. 1992 yılında çeşitli ilçe belediyeleri ve kurumlarla ücretsiz 20'ye yakın tiyatro gösterisi dü
zenlenmiştir.
.*'.-••
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1992 yılında üçüncüsünün düzenlenmesi gereken Yeni Müzik Festivali'nin tüm işlemleri
tamamlanmıştır. Ancak yurt dışından gelecek olan sapatçıların gecikmesi üzerine Festival 11
konser, olarak 6 Ocak 1993 tarihinden itibaren yapılabilmiştir.
Büyük ilgiyle karşılanan Hipodrum konserleri, bu yıl Zülfı Livaneli ve Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'nın ve Korosunun seslendirdiği Beothoven'nin 9 uncu Senfoni Konseri ola
rak yapılmıştır. Metro alanının trafiğe açılması nedeniyle metro alanında Aşkın Nur Yengi,
Selda Bağcan ve Kayahan konserleri yapılmış, konserler çok sayıda izleyici toplamıştır. Bu kon
serlere katılım 100 000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Yaz aylarında tanınmış sanatçıların da
katılımı ile 45 park konseri gerçekleştirilmiştir.
Park konserlerinin arkasından 12 Güz Konseri düzenlenmiş, Nazım Hikmet Vakfı ile iş
birliği içinde Timur Selçuk ve Genco Erkal'ın katıldığı "Nazım Hikmet Gecesi" kutlanmıştır.
1992 yılında yapılan "Yunusça Ezgiler" prodüksiyonu 1992 yılı içinde "Yunustan Nazım'a"
adı altında genişletilmiş, Selçuk Festivalinde, Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği
festivalde ve Açıkhava Tiyatrosu'nda olmak üzere 3 kez sergilenmiştir. Oyun büyük ilgi gör
müştür.
1992 yılında New York Group af Violins, Polonya Caz Yıldızları konserleri düzenlenmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, çoğu Belediyemizin olmak üzere tüm ka
mu kurum ve kuruluşlarının törenlerine, Kızılcahamam, Haymana Festivallerine katılmış, 72
adet kapalı salon ve açıkhava konseri vermiştir.
"Kent Kimliği" yaratmak için yapılan çalışmalar kapsamında "plaketleme", 1992 yılında
da devam etmiş, 230'a yakın plaket çakılmıştır.
"Ankara ve Yöresi" fotoğraf sergisi iki takım olarak hazırlanmış, bir takımı Çin Halk
Cumhuriyeti ve Singapur'a gönderilmiş, diğer takımı ise Ankara'da 4 ayrı yerde sergilenmiştir.
2 yıldır gerçekleştirilemeyen "Edebiyat Günleri, "Edebiyatçılar Birliği ile işbirliği içinde
gerçekleştirilmiş, 19 seans edebiyat toplantıları düzenlenmiştir.
TÜRSAK'la işbirliği içinde 12 yabancı, 5 yerli filmin 35 seans olarak gösterildiği "Beyaz
Perdenin Ardındaki Kentler" sinema etkinliği düzenlenmiştir.
AFSAD'Ia işbirliği içinde basında büyük yankı uyandıran "Fotoğraf Sempozyumu" dü
zenlenmiştir.
Türkiye Sakatlar Könferedasyonu ve Yaşama Sevinci Dergisi ile işbirliği içinde "Dünya
Özürlüler Günü Şenliği" düzenlenmiştir.
Ankara'daki kültür ve sanat etkinliklerinin programlarını duyuracak ve değerlendirecek
aylık "Ankara'da Kültür Sanat" dergisinin yayınlanmasına başlanmıştır, tik sayısı 5 000 adet
basılmıştır.
Kent Kurultayı da bu yıl yapılan etkinlikler arasındadır.
İçlerinde Nutuk, Sözlü, tmha Kılavuzu da bulunan 6 900 kitap okullara 1 613 kitap Bele
diye birimlerine ve çeşitli kütüphanelere dağıtılmıştır. Kitap dağıtımı vilayet sınırları içinde bu
lunan okullar da programa alınırak yaygınlaştırılacaktır.
Spor Kulübümüz etkinliklerine devam etmektedir.
Spor kulübü, futbol, voleybol, basketbol, halter, buz hokeyi, hentbol, kayak, boks branş
larında yarışmalara katılmış, 7 Haziran 1992 tarihinde "Yeşil Ankara için Saygı ile El Ele"
Bahar Koşusunu 25 Mayıs - 10 Temmuz 1992 tarihleri arasında "Müdürlükler arası Futbol Tur
nuvasını, 20 Ekim 1992 tarihinde "Belediye Çalışanları Bay-Bayan Masa Tenisi Turnuvası'' m düzenlemiştir.
,
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Amatör semt spor kulüplerine deplasman maçtan için il sınırları içinde 27 otobüs ücretsiz
olarak tahsis edilmiştir.
1993'de: İslam kentleri ve başkentleri arasında kardeşlik ve dayanışmanın arttırılması ve
işbirliği olanaklarının genişletilmesi amacıyla kurulan Örgütün iki yılda bir düzenlediği konfe
rans bu yıl Ankara'da yapıldı.
5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen konferansta Ankara, 115 kent ve başkente ev
sahipliği yaptı.
Ankara şarkı yarışması yapıldı 12 eser finale kaldı.
Blacktop 3'e 3 Basketbol Turnuvası 128 takımın 4'er sporcuyla katıldığı bu turnuva 19-20-21
Mayıs tarihlerinde yapıldı.
Bisiklet yarışları her yaştan Ankaralıların ve lisanslı bisikletçilerin yol yarışları Kent-Koop
işbirliği 6 Haziran'da yapıldı.
Yüzme yarışları : Temmuz ayı içerisinde yapılan yarışlara, yerel yüzücüler katıldı.
Su topu turnuvası: Ankara ve İstanbul takımlarının katıldığı 4'lü turnuva Temmuz ayında
gerçekleşti.
70. yıl Erciyes Dağı tırmanışı : Ankaralı 70 gencin katıldığı tırmanış Anadolu Dağcılar
Birliği, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi dağcılarının katılımıyla 14-16 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşti.
Ankara'yı Seviyorum konulu belgesel film: Ankara'nın başrol oynayacağı bir belgesel fil
min çekimi için çalışmalar başlatıldı. TÜRSAK'ın işbirliği ile açılan yarışma sonucu seçilen
senaryo füme çekilme aşamasına geldi.
Çocuk Tiyatrosu, Sokak Tiyatrosu ve mim gösteriler^ Haziran, Temmuz, Ağustos ayların- '
da Ankara'nın merkezi, ilçelerinde çocuk oyunları, çocuk animasyonları ve dans gösterileri
Ankaralıların beğenisine sunuldu. Bu güne kadar 45 gösteri yapıldı.
Okullararası Tiyatro şenliği: 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerinin içinde yer aldığı haftalarda
ilkokul, ortaokul ve liselerarası tiyatro şenlikleri düzenlendi.
Amatör ve profesyonel gruplar tiyatro şenliği: 24 Tiyatro Ekibi ve 6 okuldan tiyatro grup
larının katıldığı şenlik 28 Haziran'da Muhsin Ertuğrul Açıkhava tiyatrosunda yapıldı.
Kent ışıklandırması Başkent, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 13 Ekim, 1 Eylül, 29 Ekim ve yılbaşı
gibi özel günlerde ışıl ışıl olacak. Kent ışıklandırmasının ilki gerçekleştirildi.
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1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI-

2
'ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
l1, — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 Arkadaşının Doğru Yol Partisi Grubu
adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat
Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Siivas Mlilletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Gümüşhane Milletve-'
kili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının ve Çorum Milletvekili Muharrem
Şemısek ve 9 arkadaşınım, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hü
kümetin izlediği dış politika konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 23.9.1993 tarihli 7 nci Birleşiminde açılması kabul
edilenGenelGörüşme (8/37, 38, 34, 35, 36)
2. — Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Tas
vibe Sunulan 1989, Toplu Konut Fonunun 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının
1990 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Mad
desi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Ra
pora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/155, 273) (Sıra Sayısı ; 341) (Dağıtma
tarihi : 27.9.1993) (Görüşme günü : 6.10.1993 Çarşamba)

SEÇİM
1. •— Komisyonlara üye seçimi.

'

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
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* GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA •
• DÂİR ÖNGÖRÜŞMELER
l'< — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlakî çöküntü ve aile'yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda- Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/7)
İ4 — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
3. —• Ankara Milletvekili H, Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT "yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına .ilişkin önergesi (10/16)
4. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek ajfhacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
5. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
6. —- Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/19)
7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103. üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
8. — 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)
9. —• izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/22)
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10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve ?03 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis arattırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)'
İl1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmalına ilişkin önergesi (10/24)
12. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/9)
14. —- Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
15. — Şırnak Milletvekili Mahmut AJınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların, ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27)
16. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
17. —• 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)
18. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin
sağlık sorunlarını tespit çtmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri' tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/31)
— 3 —
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. 20.—• Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin- önergesi
(10/32)
..
• . ' " " . ' •
.
211. —• Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri'
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri" uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
22. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek-, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri; uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
24. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli' önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
25. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin, önergesi (8/10)
26. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 93 inci,' İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1.1)
27.. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların
ülke yararına kullanılmasının- temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın-98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin 'inergesi (10/37)
28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını-tespit etmek, ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
„
29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını" tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasina iliş
kin önergesi (10/40)
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30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
31'< —• Malatya Milletvekili - Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/49)
32. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
34. — Kocaeli Milbtvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın ' verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52)
35,— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamalan sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
36.— Sakarya Mûll'düveMi Cevaıt Ayfoan ve .24 ankadalşınrn, sianıayiilleişjme
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54)
37. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyat
larındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98- inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde
alkol tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenme
si için alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının,
Mardin
İli Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum
vatandaşların öldürüldüğü iddialarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/57)
. •
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40- —* Trabzon Milletvekili
Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç
imalâtı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1Q2
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/58) 41'. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
Al. ı— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve, 17 arkadaşının, istanbul
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par* lamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
macı açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
43L —• 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, içtüzüğün 102 ve 103, üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
44.| — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyar.ınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
45. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Newyork kentinde düzenlenen-geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)
47. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67)
48. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddiaların,! araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) . •'
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49. — 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)
'
50. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda
ve özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69)
51. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koo
peratiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ye 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22)
52; — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın
Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
53. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini
canlandırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır
ili Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/72)
55. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının, Kayseri Ka
palı Çarşısının restorasyon.çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti
ve çözüm yollarının bulunmas,ı amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, or
manlarımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırmas,ı açılmasına ilişkin öenrgesi (10/79)
57. •— Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/80) .
•
•
'
•
.
58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ye gerekli önlemleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS-ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
59, _ . IKahramanmaraş Milletvekili Hasan Dilklici ve 17 arkadaşının, uluslararası
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis arattırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
60.ı— Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 'cckadaşının, 1980-1983 dönemin
deki işkence •olaylarını araştırmak vo sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri-.uyarınca 'bir Meclis araştırması
açılmasına ilişlk'in önergesi (10/85)
61. — Antalya Milletvekili Deniz Ba'ykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması
£>j?ılrdasına ilişkin, önergesi (10/86)
62. —Kahramanmaraş Milletvekiliı Hasan Dikici V3 28 arkadaşının, yurt dışında
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizıin pro'blem'leriniri tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 indi,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/88)
'
63. — 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 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/91)
64. — iManisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) ,
65.. —•• İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, izmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız 'baskılan araş
tırmak amacıyla -Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93)
66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının; belediyelerden kaynakla
nan çeş'itli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygırtlaştırilması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
67. —• Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 -arkadaşının," Olağanüstü Hal
Bölgesine tahsis edilen kadroların 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)
'

-
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GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
. • DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
68v —• İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve 'bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
69. —"(Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü
içiri alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci,. İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/97)
'
.
70. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve -.64 arkadaşının, ülkemizde daha
düzenli ve koordineli 'bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve-trafik kazalarının azal
tılması 'için alınacak tedibirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına 'ilişkin önergesi (10/98)
71. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığt İddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/99)
72. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, izmir İli'nin kentsel ve
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis, arttırması açılmasına ilişkin önergesi ı(10/100)
73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında 'bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevi gen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
75. — ıŞırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 'bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28)
76.1 — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin oiara'k Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasalın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
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77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddteleri uyarınca'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104)
78.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 aflkadaşının, bölücülük ve te
rör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rında 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29)
79. — Trabzon' Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ^Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı ikonusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33)
80. — 'Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde' Bayındırlık ve, İskân Bakanlığınca yapılan İhalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105)
81. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğiu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki
terör olaylarının nedenlerini ve 'bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy. koruculuğu
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
84.; — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113)
85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
86. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/117)
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87. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/118) '
'
•
88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)
89^ — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/120)90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili
ihmal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121)
91'. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye -' Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasaanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/122)
92. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 21 arkadaşının, İstanbul belediye
leri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuş
turmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123)
93. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124)
94. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Di
yadin İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125)
95. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve'Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126)
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96. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9.arkadaşının, Van İli Bahçesaray
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127)
97,; — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 :nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128)
98. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya
biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/129)
99, — Konya Milletvekili Mustafa Ün aldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130)
; 100. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
101. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKİ yolsuz
luğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve para
sal ilişkilerin açıklığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/132)
102^— Ankara Milletvekili H. UJuç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133)
103. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak. amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134)
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SÖZLÜ SORULAR
1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayrancı - Saniyeliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
*2. ; — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Emet İlçesine bağlı
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286)
*3v. —• Artvin Milletvekili Süleyman Katinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/302)
*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305)
*5.: — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgiii Kanunun hedeflerine ulaşıp
ulaşmadığına ve sözkonıısu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306)
• *6. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının.
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307)
*7. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, - vergi affı ile ilgili'kanuna
ilişkin'Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
*8. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) .
*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325)
10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin,
Andırın, 'Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve
gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)
11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)
12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicinin, Kahramanmaraş - Afşin
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349)
'-."-•.
(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir.
— 13 —

6
SÖZLÜ SORULAR
13. —Diyarbakır Milletvekili M, Hatip Dicle'nin, 'Bitlis - Tatvan, Kokarsü
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) '
*14. — Trabzon Milletvekili Kenıalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)
*15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361)
*16. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasmın
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi
(6/365)
.
*17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/366)
*18.._—-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük .yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/367)
*19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Adana'da Türk çocuklarınm vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önerges (6/368)
.
:|:

20. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerges (6/374)
'*21.: — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/376)
*22. :— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/377) •
*23. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)) (1)
24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü som önergesi (6/525) (1)
*25. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepc TKİ Kömür Ocağında
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/526) (1)
^
'.;
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26. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellef
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1)
27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman
tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine, iliş-'
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)
28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.
'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Tcaret Bakanından sözlü soru
önerges (6/530) (1)
.'
'
*29. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
dandın İmasına ve Stratejk Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/415)
30. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, şeref salonları (VİP) hakkın
da-basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/416)
3'1...— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/417)
*32. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan. sözlü soru önergesi (6/542) (1)
33. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419)
34. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatm.ış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420)
*35. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)
*36. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm*, İrak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/422)
*37.: — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)
38. •—• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet
Teşkilatının personel ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/424)
39i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçı
rılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)
40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tari
hinde düşen Ereğli Dcrnir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/443).
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41; — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia cdileiı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ,
(6/444)
*42. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi .(6/445) .
*43. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul- "
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine bask,t yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let. Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446)
44. —. İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuk
lanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)
45. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1)
46. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'ın ölümüne,
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448).
'
47. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali İh
racat Komisyonu, Sağlar'ı gündemine aldı» başlıklı habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/449)
::

' 48. —- Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel
müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/544) (1)
• .
*49. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında
esas alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1)
*50..— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada ön
celikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/547) (1)
•-.'•
5'1. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, istanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450)
52. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesiıl'i fahri danışman seç
tiği, iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin veril
memesinin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451)
53. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru • önergesi (6/452)
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54. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliya
tına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/454)
'•"55. —• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunla- *
rina ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
'^56.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)
*57. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/458)
58. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin
kültürümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459)
*59. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460)
60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461)
61. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun de
pozito uygulamalarına İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/462)
62. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464)
63. —-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım
işlerinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/465)
64. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin
Bayindırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)
*65. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)
66. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469)
67. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son on yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)
68,•— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)
*69.j — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
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*70. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)
71 i — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP
Aydın eski 11 Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/477)
*72. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediye Sinyalizasyon
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/479)
73. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut'inşaatları
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/480)
74. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483)
*75.— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484)
76, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/485)
77. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada önce
likli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/487)
ı78. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde
resmî 'hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)
*79. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göıtotaş'm, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri, toplantısına KKTC'n'in davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)
80.; —• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'diın İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)
81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altırikaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları Ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1)
82. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491)
83. — Afyon Miilletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü, soru önergesi (6/492)
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*84. — Trabzon 'Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişildin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/493)
85. —• Sivas Milletvelkili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önerr
gesi (6/494)
*86, — Kütahya Milletvelkili Ahmet Der'in'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495)
87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/496)
88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman Ha
nımın Ruhu DemÜrel'i iziiyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497)
89. —> İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlılk Ocağına iliş'kin Sağlılk 'Bakanından sözlü soru önergesi
(6/498)
90. — İstanbul Milletvekili Gürhan • Çelebican'ın,- Sarıyer-Reşıitpaşa Mahallesinde
yapımı tamamlanan: Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/499)
9L — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/500)
;
'
92. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat İhtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
93. —• Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Dölkülmez'in, Ankara Gümrükler 'Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev' yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergemi (6/502)
*94. — İzmir 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)
7
95,. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi 1(6/503)
96. — Bayburt Milletvelkili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504)
97. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan «İnsan
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505)
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98. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1)
I99.g '•—' İstanbul Miiletvelkili Engin Güner'in, üsküp'te Türlkçe olarak yayınlanan
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği..iddiasına ilişlkin Kültür Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/507)
. •
*100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan
bakanlık p'ersonelin'e ilişkim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/581) <1)
, 101. — Bayburt Milletvekili Bahatt'in Elçi'nin, selks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/508)
'
102. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakındın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan
İsparta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/509)
',
•
'
103^ — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen 'bir beyanına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/510)
104. •—• /İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve
partizanlık yapıldığı, iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511)
105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işik'kent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512)
• ' . • ' , , • •
106. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi
ipekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü, soru önergesi (6/513)
107. —\ listianbui Milletvekili Halit Dumanlkaya'nın, Te'kel'e ait şişe ve etiketlerin
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/514)
108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515)
109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)
110. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, «Çekiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı (iddiasına ilişkin Millî Savunma iBa'kanından sözlü soru önergesi
(6/517)
• ' . . ' • , ' . ' .
"l'İ'l's — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve
ihracatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/518)
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112. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519)
1(13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520)
1(14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521),
115.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
116. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523)
- 117. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/531)
>
118. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532)
119J — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)
120. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/586) (1)
121. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534)
122. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/587) (1)
123. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535)
124. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537)
126. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş
uygulamasına ilişkin Turizm Bakanından soru önergesi (6/539)
(1) İçtüzüğün 96 ncii maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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121i — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540)
128. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1)
129. •— Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Hine entegre et tesisi
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/589) (1)
130. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Mü
dürlüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/548)
13'1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549)
132. —- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Karaca İlçesi Dandalaz
sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550)
133. r— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551)
134. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın - Buharkent
saray Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
(6/552)
.135i — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553)

İlçesi Yenicesoru önergesi
Dargeçit Yâortaya atılan

136. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554)
137. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)
138. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu*
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/556)
139. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)
140. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/558)
'
141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1)
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142. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü som önergesi (6/559)
143^— Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/560)
144. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın' dan sözlü sora önergesi (6/715) (1)
145. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/562)
146. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım.lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/563)
147. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564)
148. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567)
'149. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ<
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)
150. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569)
151j — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/570)
152. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alım,ı ihalesinin iptal edilmesi» nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571)
153. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572)
154. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel
malî protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573)
155. — FJdirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1)
156. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/574)
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157. •— tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri
açıklamak. için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1)
158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak si
yaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/575)
159^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/721) (1)
160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) 161; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577)
162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba<
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)
163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/583)
164. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'İn, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584)
il 65. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'İn, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/585)
166. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1)

Sağlık Personeli

167^ — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590)
168. •— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına "ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1)
169. —''Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1)
170. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591)
17İ. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)
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172. •—Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde
.devlete ait araç ve-gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/726) (1)
173. —: Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği
halde lojmanim boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/727) (1)
174. —• Bolu Milletvekili Abbas İnceyan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan dura!it satışına
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1)
175. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1)
176. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1)
177. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1)
178. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1)
179. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594)
180. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/595)
181. — Artvin M'ilfctveikiH Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale 'hakkındaki iddialara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596)
182. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597)
183.; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi 'mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin. Millî Savunma Balkanından sözlü
soru önergesi (6/598)
184. — iDJiyar'bakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır fili, Kulp İlçesi,
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1)
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185. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu
Scorborduna ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/599)
186. — Tunceli Milletvekili Kamer Gencin, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) ı(l)
187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)
188. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü
Bölge (Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yenine partili İkicilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601)
189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602)
190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesline illişlkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/603)
191i — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbalkandaın sözlü som önergesi (6/604)
192. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiacına ilişkin Orman Bakanından sözlü
soru önergesi (6/605)
193. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (jl)
194. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1)
195. — İstanbul Milletvekilli Bülent Akarclal'ı'nın, belediyelerin döğatlgaz fiyatlarını
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1)
196. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör dönemlinde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kilslerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1)
197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, l^am Hatip Liseleri ve bu liselerden
mezun olaınl'ara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1)
198. — istanbul Milletvekili Afgan Hacaloğlu'nun, »Şırnalk ollaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddlî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Ba'şbaikandan sözlü soru
önergesi (6/606)
199^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığımda OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/607)
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200. — Kayseri Milletvekili Seyfi 'Şahinin, Almanya'da Diyanet işleri Türk İslâm
Birliği adı ile bir dernekler 'birliği 'kurulup kurulmadığına ilişlcin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/608)
201. — Konya Milletvekili 'Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji
Enstitüsü öğrettim üyelerinden biri ıhalkkında ileri sürülen iddialara ilişkin 'Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) (1)
202. —: Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi G'öz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi '(6/794) (1)
203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/795) (1)
204,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Devlet 'bankalarından verilen
kredilere ilişiklin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/609)
205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Belediye başkanları ve belediye
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişlerii Bakanından sözlü
soru önergesi (6/797) ı(l)
206. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına
ait Botanik 'Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ili'şkin Devlet 'Bakanından
sözlü soru önergesi (6/610)
207^ — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddÜakrına ilişkıin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi ((6/611)
208. — 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)
209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına i'MşJkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergemi (6/801) *(1)
210. — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'mn, ön seçimli'lâtu yapılmayan ihalere ilişkin Bayındırlık ve İskân (Balkanından sözlü soru önergesi 1(6/803) (1)
211!. ~ İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'dn, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilrn'eyeceğine ilişkin Kültür Balkanından
sözlü soru önergemi (6/612)
2'12. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı Ikişilere
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/613)
213. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin (Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/614)
— 27 —

6
— • -

—

—

—

.

—

—

•

•

—

: — -

:

:

:

:

r

:

—

:

—

—

:

—

•

' ,

•••

,

>
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214. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/812) (1)
215. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satış
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1)
216. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca
satın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616)
217. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
. (6/617)
218. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618)
219. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619)
220. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve. Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)
221. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)
222. —: İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)
223^ — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1)
224. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/841) (1)
225. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatirioğlu'nün, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/623) ; •
226. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624)
227. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625)
228. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/626)
229. —• İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ye di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki' İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627)
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230. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/815) (1)
231.: — 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)
232. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628)
233. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629)
• '
234. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630)
235. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631)
236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/632)
.
237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)
238. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634))
239^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635)
240. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına' ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/636)
241. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)
242. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638)
243. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına 'ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/639)
244. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640)
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245. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Erteldn'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641)
246, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642)
247Î — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643)
248. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644)
249. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/645)
250. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenim ile
ilgili .yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646)
251. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/648)
, - • •
252. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
253. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650)
254. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651)
255. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1)
256. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı ' iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/819) (1) 257. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1)
258. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652)
259. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/653)
260. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı
iddiasına ilişkin; Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654)
!
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261j — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün ban
kalara ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/655)
262. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/656)
263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/821) (1)
264. — 'İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/657)
265. — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/658)
266. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/659)
.
267. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere * ilişkin Turizm Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/660)
268. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1)
269. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661)
270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alman işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/662)
271'. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)
272. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664)
\
273. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665)
274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çavdarhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)
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275. — Kütahya Milletvekili, Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)
ı
276. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)
211.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-"
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/669)
278. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıhdan sözlü soru önergesi
(6/670) . .
279. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/671)
280. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/672)
•..'.'•',•
281. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak-.
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1)
282. —• Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673)
.
,
283. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674)
284. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1)
285. —'• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/675)
286. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/676)
,
287. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnalk eski Valisine Üşkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) .
• ".
288. — Istan'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar"tarafından yaptırı
lan. dm:.«m-hatip okullarına ililşfc'iri Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678)
289. — İstanbul'Milletvekili Halit Dumahkaya'nın, Baş'bakan'ın hir yakınına ilişkin
İdişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/679)
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290. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında
soruşturma 'başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/681)
291. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 'bir yakınının -sahte evnücla 'kredi
aldığı iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru öneregest '('6/682)
292. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de İnanç Vakfı'na verilen arsa
ve özel bir şirket tarafından yapılan Teknik Liseye İlişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/835) (1)
'
293. — (Bolu Milletvekili Ab'bas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından'sözlü soru önergesli (6/836) (1)
294. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddtin Selçuk Macııflu'nun, «görev verme sözleş- .
m esi» imzalayan bir firmaya ilişkin (Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684)
295. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685)
296. —' Afyon Milletvekili' Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesli (6/686)
297. —• İstanbul 'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına İlişkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/687)
298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis-Güroymalc Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca «dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/688)
299. — İstanbul Mli'lletvekiliHalit DumLınlkaya'nm, İstanbul'un su sorununa ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689)
.
300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup -olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690)
301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal-Dolayoba'da yapılan
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Balkanından sözlü som önergesi (6/691)
302. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)

-

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişiklin Çdışm'a ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693)
304. — İ s t a n b u l Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi
1(6/694)
.
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305. — İstanbul"Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenime ilişkin [Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/695)
306.. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,''Bostancı ve Yıldız Paıkı'nda 'bu
lunan iki köşkün ıb'ir doktora kiraya verüldiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696)
307. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697)
308. — Ordu 'Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/698)
309. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişikin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)
310. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük san'ayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700)
311. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, OrduTli esnafının işlerini terk ctmeleılinde etlken olaı nedenlere ilişlkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi '(6/70)1)
312. — Ordu Milfeiıveikili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/70i2)
313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703)
314,, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadı gına. ilişlkin Baş'balkandan • sözlü soru önergesi '(6/704)
315. :— İstan'bul Milletvekili Halit Dumanlkaya'mn, gecekondulaşma sorunlarına
karşı yapılan mücadeleye llişkün İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/705)
316. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye iktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü.soru önergesi (6/706)
317. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerges'i (6/707)
318. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamaların-.
da partizanlık yapıldığı iddiasına (ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)
319. — Artvin Milletvekili Süleyman. Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeısi (6/709)
320. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet 'Balkanından sözlü soru
önergesi (6/710)
321. — İstanbul Miillet vekilli Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere
olan borcuna ilişlkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711)
322. —T Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zamm başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713)
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323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/843) (1)
324. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında BağKur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1)
325. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,<* Göksün sulama projesine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738)
326. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/739)
327. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir.tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740)
328. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741)
329. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yolların,ın asfalt
lanmasına ilişkin T a n m ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742)
330. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve
Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743)
331'. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II
H.S.'lcrinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/744)
'
••
332. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi
(6/745)
333. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746)
334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747)
335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748)..
336. T— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yard,ım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749)
337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü/soru önergesi (6/750)
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338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si .(6/751)
339. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan
yatırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/845) (1)
340. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş. İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752)
341. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî.Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753)
342. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü soru önergesi
(6/754)
343. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755)
344. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756)
345. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) ,
'
346. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/758)
.
,
347. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/759)
348. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760)
•
349. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761)
350. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762)
351. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru önerge
si (6/763)
' • " .
352. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
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353. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)
354. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)
355. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
356. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
357. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey K,tbrıs Türk
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmad,ığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769)
358. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma^ Bakanından sözlü soru önergesi
(6/770)
359. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1)
360. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri" Başkanlığı Teşkilat
Kanununa ilişkin Devlet Bakanındaıi sözlü soru önergesi (6/771)
361. —istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya. Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772)
362. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773)
363.'—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/774)
365. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
366. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776)
367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan- ,
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/777)
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368. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1)
369. —• Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nm mal varlıklarının Emlak
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/778)
370. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ye Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/779)
371. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780)
372. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784)
373. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)
374. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, dpktor atama kur'alarmda
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)
375. — Artvin Milletvekili Süleyman* Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Babanından sözlü soru
önergesi (6/787)
376. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788)
377. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'in, VİÎ* salonlarından yararlananlara
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789)
378. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)
379. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)
: 380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz• lü soru önergesi (6/806)
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381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)
382. — îstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü sorou önergesi (6/808)
383. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)
384. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811)
385. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/827)
386. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/828)
387. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829)
388. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Tarım x ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830)
389. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında"
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831)
390. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı di teşlkıilaJtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önerigesli (6/832)
391. — Biledik Milletvekili Mdhmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı (iddiasına 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
sıoru önergesi (6/840)
392. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/852)
393. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853)
394. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin. Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/854)
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395.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir'hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personeliıne ilişkin Sağlık Bakamından sözlü soru önergesi (6/856)
396. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857)
397. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) .
398^ — Manisa Milletvekili t Faruk Saydam'ın, Manuisa-Saruhanlı'da ağır ekonomik
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/859)
399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O.
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına 'ilişkim Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860)
400. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkim İçişleri Bakanından'sözlü soru öner
gesi (6/861)
401. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diklici'ırin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862)
402. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfa'n bir partiliye
Vakıf bank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarıpa ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863)
403. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864)
404. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin. Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865)
. < . '.
405. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının blir kamu
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866)
406. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan al» dığı kredilere ilıişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/867)
407., — Bilecik Milletvekili' Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868)
408, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkim İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869)
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T. —> Haziine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri "Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişiklin 436 Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986
Tarihlli ve 3274 Sayılı Haziine ve Dış ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve
Bütjçe komisyonları raporları 1(1/2012, 1/76, 1/108) (S. Sayası : 59 ve 591a 1 inci Ek) (Da
ğıtma tariihleri 29.4.1992; 2.7,1992)
2. — Devlet Planlama' Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve IBu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yap-Jmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve (Bütiçe Komisyonu Raporu 1(1/2011, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 indi Ek)
(Dağıtma'tarihleri: 29.4.1992; 2.7.19192)
3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun IBıir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komlsyıonu Raporu (l/lı60) <(&. Sayısı : İlli) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hülcmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji 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 Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 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 Tu
rizm, ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı :
116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
,
6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 780) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname île Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak— 41 —
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
•komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
9,' •— Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkmda Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
X 10. — Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı •:
357) (Dağıtma tarihi : 15.7.1993)
11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan,
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup BaşkanVokili İçel
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi :
15.7.1993)
X 12. —Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarr(1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993)
13. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi :
23.10.1992)
14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S. Sayısı ; 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
15. —(Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve
221'd 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993)
16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
17. —Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
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18. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
•
X 19. — 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)
20. -— İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve
Adalet ve İçişleri komisyonları raporlart (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi :
1.2.1993)
21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19, Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340)
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139)
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
"
24. -— 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 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
'
X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379)
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992)
X 28. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992)
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•X 29.— Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi :
28.9,1992)
30. — 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 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mi'llî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S.-Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
X 33. ' — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan*
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı.; 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
• 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi :" 11.1.1993)
X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı": 236) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
36. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı .ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993)
X 37. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu, Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı :. 245) (Dağıtma tarihi : 1.2,1993)
—
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X 39. —' Uluslararası Demliryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu/ Toplantılarında Kabul
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında'Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (İ/452) (S. Sayıs,ı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993)
X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmâsının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1 /397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/423) (S. Sayısı :<294) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) .
X 42. :— Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki ilişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/43.4) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
X 44. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
•Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298)
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
X 46. — 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 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1 /450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) '
X 48. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453)
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993)
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49.— Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
X 50. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa*
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992)
51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grup
Başkanvckili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına DairKanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı :
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
52.. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu ..Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) .
53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S./Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
54. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı ; 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
X 55. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (Ş. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi :' 16.11.1992)
56. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi •
14.5.1992) '.
•
57. —• Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında 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 Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde
sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.1.1.1992)
X 58. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
.Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yıcı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992)
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59.; — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhi : 30.6.1992)
60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
61. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992)
62. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992)
63. — 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
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin
ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992)
64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında .Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
66. —• İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47)
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992)
67. — Tababet ve Şyabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve~Sağlık ve Sosyal
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52)' (Dağıtma tarihi : 6.3.1992)
68. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak— 47 —
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kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı .Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4,1992)
69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lü Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı :. 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
71. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
72. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasma Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 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) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
75. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
76. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S, Sayısı : 132) (Dağıtma "tarihi : 21.9.1992)
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77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/257) (S. Sayısı : 137)
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
78. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
79. ,— Nevşehir . Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
8 1 . - — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) • '
82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi- ve. İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Flak'kında 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)
84. -T- 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 Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
'
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86. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
87. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Cez'a Kanu
nunun 102 noi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992)
88. — Yozgat Milletvekilli Mahmut Orhon'un, 23.6:1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu 1(2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihli : 23.10.1992)\
89. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşüllmelk Üzere Geni Gönıderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) ıflS. Sayısı: 184) ((Dağıtma '.tarihli: 2.11.1992)
90. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun ıBazı Maiddeleninde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları
Raporları (i/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5,11.1'992)
91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarlısı ve (İçişleri Koalisyonu- Raporu
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtoa tarihi: 5.11.1992)
92. — İçel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 118.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar' Heyetleri. Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasîîna Dair Kanun
Teklifi ve Anayasa ve içişleıli Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı.: 190) (Da
ğıtma tarihi: 5;11.1992)
.. 93. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp 'Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 5,11.1992)
94.—, Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında' Kanun' Tasa
rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinuı Değjşıtirilmesıi Hakkında Kanun Teklifi ve Milî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6J1-.1992)
9 5 . — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla M utman
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelfoahçe Adıyla iBir İlçe Kurulması Hakkın'da
Kanun Tefcliflerii ve İçişleri ve Plan ve (Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi.: 6.11,1992)
96. — Elazığ Milletvekilli Ahmet Cemil' Tunç v e l'l Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İlerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-rük Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) ((Dağıtma tarihi: 10.11.1992)
. .
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97. — 'Nevşehir Milletvekili Mehmet Eikatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S.'Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
98. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal (Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değiş'Mik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayııssı: 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992)
99. — 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)
100. — Balıkesir Milletvekili Melih Paibuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 <nci Maddesinin İkinci Fıkrasına İBir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı: 218) ı(Dağıtma,tarihi: 7.12.1992)
101. —• Eskişehir Milletvelk'ili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dalir Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
'102. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin ' Alksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Emgüder'in, Eskişehir Milletvekili. Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Sermek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 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 103. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970,-1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976İ 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234,.1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242,
1/243, : 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635,
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Saryasn : 217) (Dağıtma
tarihi: 11.1.1993)
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104. — Şırnafe-M'ilılefcvek'il'i Mahmut Almak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve-Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (8. Sayısı: 231) (Dağıtma tarıihi: 1.1.1.1993).
V
105. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S, Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi:
11.1.1993)
106.'— 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile .190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bici Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına'.Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyali İşler ve Pllıaın ve iBÜltçefeoımisyomları ıraıporlıarı (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da-,
ğıtma tarihi: 26.1.1993)
.
107. — Sıraalk M'illetveküli Mahmut Ahnak'ın 205. Sayılı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tekl'ifi ve Millî Savunma
Komisyonu.Rapom (2/4601) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarM : 26.1.1993)
- 108. — ŞıriKUk MilloCvekıili Mahmuıt Almak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihli :
26.1.1993)
.
• 109. _ ' S ı m a k Milletvekih 'Mahmut Almak'ın, 1600 'Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
; 110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı- Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tıanihi: 26.4.1993)
İH. __gırnalk M'illotvekili Mahmut Almak'ın, 16T2 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Haikikında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
.
112. -— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287)
(Dağıtma1 tarihi : 16.2.1993)
113. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve-Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
114. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
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115. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin'Değiştirilerek 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)
116. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(1/483) (S. Sayısı :.307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
"
117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevscut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
118. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun-Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne 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)
• ' . - ' .
119. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467).(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
'
120. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına 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 tarihi : 4.3.1993)
121. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1-479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı':'304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
122. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
123. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişl.eri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) ,
124. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
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125. —• Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993)
126. — 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 Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220,
1/221, 1/222,. 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232,
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136,
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
127.—Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret'
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi «
ve Sanayi ve Teknoloji veı Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
<
128. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
129. —• Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
130. •— Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
*
131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ye 20 Arkadaşının, İskân '
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
132. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
133. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
X 134s —• Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
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X 135. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993)
sX 136. — 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)
137. — Samsun Milletvekili ilyas Alktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu'"
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi •: 9.4.1993)
X 138. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma
tarihi : 12.4.1993)
X 139. -—Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Haikkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair' Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları
(1 /466) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993)
140. — 'Manisa Milietvelkİli Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve'Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
141. — Denizli Milletvekili Na'bi Saibuncu'ııun, 5434 Sayılı T.'c. Emeldi Sandığı
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993)
142. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması 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)
143., —, Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993)
144. — Tüıik Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528)
(S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993)
145. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
146. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi :. 18.5.1993)
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147, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 1.1 Genel Meclis,
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi. : 20.5.1993)
X 148.— Kültür, Eğitini, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı': 349) (Dağıtma
tarihi : 8.6.1993)
'
1 4 9 / — Mera.'Kanunu'Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S.'Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi :. 23.6.1993)
150. —' Zonguldak Milletvekili Ali 'Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kânunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi've-Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540)
(S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993)
151.;'-— Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişıikl ik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352)
(Dağıtma tarihi : 28.6.1993)
152.—'Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısiı ve İçişleri Komisyonu
Raporu '(1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993)
153. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Kammii'num Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaildi rılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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