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1. — Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu'nun, dünya Türklerinin sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasî işbirliğine, ilişkin gündem dışı konuşması
2. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Marmaris ve Datça ilçelerinde mey
dana gelen sel taşkınlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Er
man Şahin'in cevabı
3. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, güneydoğudaki hayvancılık ve yay
lacılığa ilişkin gündem dışı konuşması
B)

TEZKERELER

132
133

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

130

VE

ÖNERGELER
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başkanlığında katılacak heyete, Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın da
hil edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/911)
V. — ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. — (10/3) esas numaralı Meclis araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı
: 292) ile (8/25,26,27) esas numaralı genel görüşme, (11/21) esas numaralı gen
soru ve (9/17) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yer
leri, görüşülme günleri ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
2. —Görüşmelere, 15 Nisan 1993 Perşembe günkü birleşimde, kalınan yer
den devam etmek üzere, ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108)
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek)
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343)
(S. Sayısı : 71)
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82)
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/324) (S. Sayısı 134)
6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayı
sı : 221 ve 221'e 1 inci Ek)
7. — 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 Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S.
Sayısı : 283)
8. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve
58'e 1 inci Ek)
. — 128 —

141
140,166
140,166

140:141
166
141

141:142

142
142
142

142

142

142:143

143

T.B.M.M.

B : 91

14.4.1993

0:1
Sayfa

9. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111)
10. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112)
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11. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116)
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12. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)

144

13. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193)

144

14. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322)

144

15. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami
Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu Maddesine Göre
Komisyona Geri Alma Tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya
1 inci Ek)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dö
nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın,
Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı tsmet
Sezgin'in,
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve,
İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine
ilişkin önergesi;
Genel Kurulun Bilgisine sunuldu.
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe ANAP Grubunca aday gösterilen Konya Mil
letvekili Mehmet Keçeciler seçildi.
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hü. kümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı politikalar (8/26),
Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vaki saldırıları (8/27),
Konularında birer genel görüşme;
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 Arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış
politika nedeniyle, Azerbaycan'a yapılan Son Ermeni saldırısı ve işgaline dolaylı sorumluluk
ları bulunduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında
bir gensoru (11/21) ve,
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının, suiistimaller ve yolsuzluklara göz
yumarak, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis soruşturması (9/17),
Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
(9/17) esas numaralı Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin görüşme gününün
bilahare tespit edilip, Genel Kurulun onayına sunulacağı bildirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 73 üncü yıl dönümünün ve Ulusal Ege- ;
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla
yapılacak görüşmeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun 23 Nisan 1993 Cuma
günü saat 14.00'te toplanmasına,
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının
144 üncü sırasında yer alan 306 ve 306'ya 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın
9 uncu sırasına, 29 uncu sırasında yer alan 228 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına,
39 uncu sırasında yer alan 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 44 üncü sırasında
yer alan 300 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci sırasına, 46 ncı sırasında yer alan 313 Sıra
Sayılı Tasarının 13 üncü sırasına, 47 nci sırasında yer alan 314 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının
14 üncü sırasına alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sıralarının buna göre teselsül
ettirilmesi, Genel Kurulun 14.4.1993 Çarşamba günü yapacağı toplantıda 1 inci sıradan 10 un
cu sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süre
sinin uzatılması ve 14.4.1993 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmesine,
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12.4.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan (8/26) ve (8/27) esas numaralı genel
görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin (8/25) esas numaralı genel görüşme önergesi ile bir
likte Genel Kurulun 13.4.1993 Salı günkü birleşiminde yapılmasına,
12.4.1993 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (11/21) esas nu
maralı gensoru önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alma
sı ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüş
melerin Genel Kurulun 20.4.1993 Salı günkü birleşimde yapılmasının Genel Kurula önerilmesine,
İlişkin Danışma Kurulu önerileriyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin .kuruluşunun 73 üncü yıldönümü ve Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 1993 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunda bir.görüşme açılması,
23 Nisan 1993 Cuma günü Genel Kurulun yapacağı toplantıda başkaca bir konunun gö
rüşülmemesi,
Görüşmelerde;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına yedi dakika süre ile söz verilmesi,
Siyasî parti grupları başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan siyasî
partilerin genel başkanlarına yedişer dakika süre ile söz verilmesine;
İlişkin Başkanlık önerileri,
Kabul edildi.
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ka
nunları keyfî bir şekilde uygulayıp özel radyo ve televizyon yayınlarını siyasal çıkarlarına aykı
rı yayın yaptıkları nedeniyle kapatarak fiiilî bir durumu ortadan kaldırdıkları iddiasıyla Baş
bakan Süleyman Demirel ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu haklarında bir gensoru açılmasına
ilişkin önergesinin (11/20) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeler tamamlandı; yapı
lan oylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı.
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, gensoru önergesinin görüşülmesi sırasında, DYP
Grubu sözcüsü Adana Milletvekili Uğur Aksöz'ün, konuşması sırasında, partilerine sataşması
nedeniyle bir konuşma yaptı.
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli,
ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar, Refah
Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azer
baycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Güneş Mütfüoğlu'nun, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bü
tünlüğüne saldırıları konusunda bir genel görüşme açılmasına, ilişkin önergelerinin (8/25 - 26
- 27) yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edildiği; genel görüşme gününün, Danışma Kuru
lunca tespit edilerek Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.
14 Nisan 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.20'de son verildi.
Yıldırım Avcı
Başkanvekili
Halil İbrahim Artvinli
Kocaeli
Kâtip Üye
Feridun Pehlivan Bursa
Kâtip Üye
• -

•
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II. — GELEN KÂĞITLAR
14 . 4 . 1993 Çarşamba
Raporlar
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, Ülkemizdeki özürlülerin
Problemleri ile Bu Konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikaları
Tfespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri Uyarınca
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/3) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 14.4.1993) (GÜNDEME)

•

•
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yıl dm m Ava
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Feridun Pehlivan (Bursa)
:
0
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum.
III.— YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın üyele
rin mevcudiyetlerini yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum.
(tzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. —Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu'mm, dünya Türklerinin sosyal, kültürel, eko
nomik ve siyasî işbirliğine ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Üç sayın üyenin gündem dışı söz talebi vardır.
tik söz, dünya Türkleriyle ilgili olarak Sayın Rıfat Yüzbaşıoğlu'mm.
Buyurun efendim.
.
,
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Yüce Mevla'nın ve Hazreti Peygamberimizin övdüğü bir büyük milletin mensubu olmaktan, evladı ol
maktan dolayı duyduğum derin hazla, mutlulukla, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; "yaşayan görür" demiş büyüklerimiz. Büyük mil
letimiz, inşallah, çok çok güzel günlere doğru hızla gidiyor. Bir yandan, içeride Büyük Türki
ye'nin mimarları, canla başla, mutlu yarınları kurma uğraşı verirken, diğer tarafta, Adriya
tik'ten, Çin'e ulaşan kocaman bir coğrafyada, aynı dili konuşan, aynı atanın evlatları, sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasî platformlarda, birliklerine güç verme, omuz verme ve birlikte bü
yüme, yükselme yolunda ilerliyorlar.
Sovyet diktatörlüğün çözülmesi sonucunda dünyaya hür cumhuriyetler olarak katılan kardeş
ülkelerimiz, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan ile, eğitimden
kültüre, ticaretten sanayie, ulaşımdan haberleşmeye, enerjiden madenciliğe ve tarıma birçok
konuda, kısa denebilecek kadar çabuk bir zaman sürecinde, çok köklü mühim anlaşmalar ger
çekleştirdik. Dil ve alfabe birliği hususunda mühim yollar kat ettik ve yine, sevindirici, mem
nuniyet verici bir hadise daha vardır ki, o da, kardeş cumhuriyetlerimizin, demokratik, hür
bir rejimde kararlı oluşlarıdır. Yani.Gaspıralı'nın sözleriyle, "dilde, işte, fikirde birlik" bugün
gerçekleşmiştir.
Hoca Ahmet Yesevî'ler, Mevlana Celaleddinî Rumî'ler, Yunus Emre'Ier, Hacıbektaş'lar,
Taptuk Emre'Ier, Nizamî, Gencevî, Manaz Ata, Dede Korkut, Buharî, Nevaî ve daha birçok
veliler, erenler, yiğitler, ozanlar, âlimler ve kahramanlar çıkaran milletimiz, şimdi bu gönül bir
liğiyle, bu ruh birliğiyle, işbirliğiyle, yine, bilimin engin denizlerinde dünyayı bir fener gibi ay
dınlatacak bilim adamları, kalpleri sevgiyle ışıldatacak gönül adamları, ozanlar, kahramanlar
yaratacaktır.
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Çok şükür ki, bu güzel işbirliğinin meyvelerini hemen görmeye bile başladık: tşte, Türki
ye'ye gelip öğrenim gören on binin üzerinde Kazak, Kırgız, Azerî, Türkmen, Gökoğul genci
ve Türkiye'den bu ülkelere giden yavrularımız...
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen muhteşem Türk Kurultayı, Türkiye tarihinde ilk kez
gerçekleştirilen ve bütün dünya Türklerini bir araya getiren, güçlü, faydalı bir organizasyon
olmuştur. Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Büyük Türkiye ülküsünün mimarı, Türk'
ün Büyük evladı, Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel'e ve diğer emeği geçenlere huzurları
nızda saygılar sunarım. Değişen dünyada dengeleri lehimize çevirme yolunda gayret gösteren,
emek veren ve bu güzel günlere gelmemizi sağlayanlara ne mutlu; müteşekkiriz onlara.
Bütün bu gelişmeler olurken, sevindirici bir hadiseyle daha karşılaşıyoruz. Türk dünya
sında, ülkemiz dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımız bir araya gelerek, birlikler, cemiyet
ler, dernekler oluşturuyorlar. Geçen zaman içerisinde de "bir elin nesi var, iki elin sesi var"
diyerek bir araya geliyorlar, birbirleriyle, birlikleriyle güçleniyorlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu noktada Dünya Türkleri Konseyinden bahsetmek
istiyorum sizlere, Avrupa'da, Amerika'da,-Avusturalya'da, .Ortadoğu'da birçok ülke içerisin
de, barış, demokrasi ve kardeşlik duygularıyla hayatlarını sürdüren, vatandaş ve soydaş insan
larımız, kendi millî değerlerini, millî kültürlerini korumak, ülkemizin tanıtımına katkıda bu
lunmak, Türkiye lehine uluslararası platformlarda destek sağlamak, dayanışmayı gerçekleştir
mek, ülke çıkarlarını savunmak gibi birçok ulvî duygularla kurdukları, birlik, dernek, cemiyet
türü organizasyonları daha güçlü kılmak amacıyla, bir çatı altında toplanma ihtiyacı hisset
mişlerdir; kendi aralarında bir enformasyon ağı kurarak, organizasyonlarını sağlamlaştırmış
lardır.
Evet, gerek çeşitli dünya ülkelerine göç ederek yerleşen Türk işçi, mühendis, doktor, bilim
adamı, işadamı, sanatkârlarımız, gerek çeşitli ülkelerde azınlık olarak yaşayan soydaşlarımız
ve gerekse bağımsızlıklarına kavuşan yeni cumhuriyetlerimizle, artık, uluslararası platformlar
da, milletimiz, siyasî, iktisadî ve kültürel bir güç olarak iyice belirginleşmiştir.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, belirli çevrelerin, Türklük aleyhinde sürdürdükleri ve yüz
yıllardan beri devam ederek günümüze intikal eden olumsuz hareketleri göz ardı edemeyiz. (Mik
rofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek için 1 dakika daha müsaade ediyorum.
. Buyurun.
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) —• Dünya kamuoyunda, yılların, yüzyılların biriki
miyle yaratılan ve zaman zaman tekrar ileri sürülen, Türkiye ve Türklük aleyhindeki karala
malara, artık, daha etkin, daha organize bir şekilde, demokrasi ve insan hakları çerçevesi içeri
sinde karşı çıkmanın zamanı geldiğine inanarak, gecelerini gündüzleriyle birleştiren bu feda
kâr insanlarımızın, Dünya Türkleri Konseyinin onurlu mensuplarının çalışmalarına, Yüce Mec
lisimizin destek vermesi, bu gücü daha da artırmıştır.
Benim de içerisinde bulunmaktan bahtiyar olduğum Türk Dünyası Konseyi Parlamento
Destek Grubu oluşturularak, bu yüce davaya millî bir destek daha yaratılmıştır.
Kaşgarh Mahmut, âlemler serveri, kâinatın efendisi Yüce Peygamberimizin şu mübarek
hadisi şerifini nakleder : "Türk Dilini öğreniniz. Zira, Türklerin uzun sürecek bir saltanatları
olacak."
* ^
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İnşallah, bu hadisi şerifle müjdelenen o uzun saltanatın başlangıcı bugünlerdir, bu müba
rek günlerdir.
Bugün Balkanlar, Kafkaslar, İran, idil, Ural, Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Türkiye
gibi 7 coğrafî bölgeye ayırabileceğimiz yeryüzünün çok geniş bir bölümünde, dilimiz, güzel Türkçemiz konuşulmaktadır. Bu mukaddes birliği görerek, cumhuriyetimizin 10 uncu Yıldönümü
Nutkunda bizlere ışık gösteren, yön veren Atatürk, o zaman dostumuz, komşumuz olan Sov
yetler Birliği'nin, bir gün parçalanıp ufalanacağını belirterek, "İşte o zaman Türkiye ne yapa
cağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde, dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz
vardır; onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, o günü susup beklemek değildir,
hazırlanmak lazımdır. Millet de buna nasıl hazırlanır? Manevî köprülerini sağlam tutarak. Dil
bir köprüdür, tarih bir köprüdür" demişti.
Ulu önderin belirttiği bu köprüleri artık hepimiz görebilmekte ve bu köprülerle yürüye
bilmekteyiz.
"Ne mutlu Türküm diyene.'" (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
2. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Marmaris ve Datça ilçelerinde meydana gelen
sel taşkınlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in cevabı
BAŞKAN — Marmaris'te meydana gelen sel taşkını hakkında, Muğla Milletvekili Sayın
Nevşat özer, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan
önce, bana konuşma fırsatı veren değerli Başkanımıza teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygı
larımı sunuyorum.
Huzurlarınızda bulunuş nedenim, bugüne değin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yazılı
ve sözlü olarak sorduğumuz sorulara cevap alamayışımız veya aldığımız cevapların tatmin edi
ci olmayışındandır. Bu vesileyle zamanınızı işgal ettiğim için Yüce Heyetten özür diliyor, konu
yu takdirlerinize arz ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 Aralık 1992 tarihini, 11 Aralık 1992'ye bağlayan
gecede, Marmaris ve Datça ilçelerimizde sel taşkını meydana gelmiştir. Bu taşkının meydana
gelişinden bugüne kadar afet çalışmalarını yakinen izledim ve yerinde gözlemlerde bulundum.
Bu olayla ilgili olarak, mahallî yöneticiler ve Hükümet yetkilileriyle muhtelif görüşmeler yap
tım. Huzurlarınızda, üzülerek ifade ediyorum ki, bu afetten zarar gören halkımızın, esnaf ve
sanatkârımızın, turistik işletme sahiplerinin zararları giderilemediği gibi, bu bölgede belediye
lerde, beldelerde ve köylerde, zarar gören altyapı tesisleri de onarılamamış olup, maalesef, ül
kemiz turizminde büyük yeri olan turizm gelirlerimizin 1/4'üne sahip olan Marmarisimiz, tu
rizm sezonuna hazır hale getirilememiştir.
Burada bu olay nedeniyle yoğun çalışmalar yapan kamu görevlilerini ve bilhassa belediye
başkanlarımızı, değerli çalışmalarından ve katkılarından dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum.
Sayın'Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar, sel taşkınını genel olarak arz etmeye
çalıştım; burada bugün için, önceliği itibariyle çok önemli bir husus vardır; o da, bu afetten
zarar gören halkımızı, esnaf ve sanatkârlarımızı ve turistik işletme sahiplerini kesinkes unu
tup, ihmal etti ğimizdir.
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Bu ihmalin giderilmesi için Sayın Başbakan tarafından cevap verilmek üzere şubat ayının
2'sinde, Türkiye büyük Millet Meclisi kanalıyla bir soru yönelttim. Bu çok çalışkan, çok demok
rat, çok şeffaf, halka kapılarını sonuna kadar açtığını iddia eden Koalisyon Hükümetinin ceva
bını, ancak, koordinasyon bahanesiyle, Bayındırlık ve tskân Bakanlığından, 2 ay sonra alabildim!
Mevcut İçtüzüğümüze göre, yazılı soruların 20 gün içinde cevaplandırılması lazım gelirdi.
Takdiri Yüce Heyetinize bırakıyorum...
Dolayısıyla, burada cevabın Bayındırlık ve iskân Bakanlığından mı, yoksa Başbakanlık. tan mı geldiği çok önemli değil; burada önemli olan, cevabın içeriği ve zamanında verilip veril
mediğidir. Dolayısıyla, verilen cevap, halkımızın derdine deva, esnaf ve sanatkârımızın derdi
ne deva olmadığı gibi, maalesef, turistik işletmelerimizi de işe yaramaz halde bırakmış bulun
maktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanın azlığı nedeniyle biraz hızlanarak ifade et
mek istiyorum : Burada sizlere kısaca, sel baskınının verdiği zararlardan bahsetmek istiyorum.
Bölgede 165 konutta ağır, 257 konutta hafif olmak üzere, 422 konutta -özellikle ev eşyala
rı yönünden-büyük zarar vardır.
655 vergi mükellefinin ticarethanelerinde 36,5 milyar liralık muhtelif ticarî eşya ve demir- .
baş eşya hasara uğramıştır.
Bakanlık belgeli turistik işletmelerden 133 adedinden 110'unda, 4,5 milyar; yine belediye
belgeli turistik işletme iznine sahip tesislerden 450 adedinde, 4,5 milyar civarında ve ayrıca 24
adet batık ve büyük hasarlı teknede, 21 adet küçük hasarlı teknede; 34'ü az hasarlı, 23'ü çok
hasarlı olmak üzere, 57 motorlu araçta hasar vardır.
Muhtelif köylerimizde tarımsal olarak 3 milyar Türk Lirası civarında zarar vardır.
Ayrıca, köy yollarında, köy içme sularında, köprü ve menfezlerde hasar meydana gelmiş
tir. Kamu kesimine ait kütüphane, vergi dairesi ve hastane gibi diğer tesislerde ciddî hasarlar
vardır.
Bugüne kadar, sel taşkınından mütevellit yapılan çalışmaları da şöylece özetlemek istiyo
rum : Marmaris, Armutalan ve İçmeler Belediyesine 42 milyar lira ödenek tefrik edilmiş; an
cak, bunun 30 milyar lirası bugüne kadar gönderilebilmiştir. Dolayısıyla bu 30 milyar liralık
ödeneğin 3,5 milyar liralık kısmı, Armutalan Belediyesine -ki, teknik nedenlerle harcanmamıştır1,5 milyar liralık kısmı da İçmeler Belediyesine, 750 milyon liralık kısmı Marmaris Stadyumu
için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, 16 milyar lira kadar da Marmaris Belediyemize tef
rik edilmiş, bunun da büyük bir bölümü harcanmış... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından
kapatıldı)
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek için 2 dakika süre veriyorum.
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Ancak, burada, Sayın Hükümet yetkililerinden bir şeyi bek
lemekte olduğumu, belediyeler, beldeler ve köyler adına ifade etmek istiyorum : Keşfedilen ha
sar tespitinde ortaya çıkan 12 milyar liralık ödeneği de, beklemekte olduğumu ifade ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri burada biraz da Sayın Bakandan aldığım cevabî ya
zıdan bahsetmek istiyorum. Kısaca ifade etmem lazım gelirse, "7269 Sayılı Kanun, olmuş afet
lerden, binaları yıkık, ağır derecede hasar gören afetzedelerle, olması muhtemel afetlerden de,
binaların yıkık, ağır hasar göreceği...
Hülasa, bu sel taşkınından mütevellit, 7269 Sayılı Yasadan, Marmaris ve çevresi halkının
istifade ettirilmediği bir vakıadır.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, 7269 Sayılı Yasa,
ülkemizde, umumî hayata müessir afetlerde istenilen etkinliği ve seyyaliyeti sağlayamamakta
dır. Kaldı ki, bu Hükümet tarafından da Erzincan depremi ve ertesinde 7269 Sayılı Yasa ile,
bu depremin yaralarının sarılamayacağı ortaya çıkmış, Erzincan ve diğer illerimizde meydana
gelen zarardan dolayı hususî bir kanun da çıkarılmıştır. Dolayısıyla, buradan şuraya gelmek
istiyorum.
Afet, geliyorum demez; dolayısıyla, bizler, ülkenin sorunlarını üstlenmiş kişiler olarak,
mutlaka, afetlerle ilgili yasaları, günün şartlarına uygun şekilde değiştirmeye mecburuz. Bil
hassa, Hükümetten, 7269 Sayılı Yasayı değiştiren tasarıyı hazırlamalarını ve bu hazırlığı ya
parken, genel hayata etkinliğinin, değişen şartlara göre düzenlenmesi suretiyle sistemi daha da
yumuşatmalarını, ülkemiz gerçeklerine uygun olarak getirmelerini beklemekteyim. (Mikrofon
otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayın Başkanım, 30 saniye daha rica ediyorum; çok önemli bir konu. (DYP sıralarından
"tamam" sesleri)
BAŞKAN — Lütfen bitiriniz. Saygılar sunuyorsunuz...
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Maalesef, seçmene mektup faslı değildir, ciddî bir hadise
dir; kendi Grubuma ifade ediyorum.
Vergi affı, kredi affı gibi konularla Meclisi işgal edeceğimize, bu kabil konuları öncelikle
Meclise getirmenin faydalı olacağı inancındayım.
•
,
Ancak, Anavatan iktidarları ve geçmiş dönemlerde, bu iktidar döneminde de çok önemli
kararnamelerin çıkarıldığını biliyoruz. Bilhassa Edirne ilimiz Kapalı Çarşısı ile ilgili olarak çı
karılan kararnamenin, hiç değilse, Marmaris için de çıkarılabileceği inancında olduğumu ifa
de etmek istiyorum.
'
.
Netice olarak :

.

1. Zarar gören vatandaşımıza afet yardımı yapılmalı,
2. Esnaf ve sanatkârlara ve turistik işletme sahiplerine, faizsiz veya düşük faizli kredi
verilmeli.
3. Edirne'de olduğu gibi, vergiler, faizsiz veya düşük faizli, bir yıl ertelenmeli,
4. Devlet bankalarına borcu olan esnaf, sanatkâr, turistik işletme sahibi ve vatandaşımı
zın, çiftçimizin borçları faizsiz veya düşük faizle ertelenmelidir.
»
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri -bilhassa Sayın Başkanım- anlayış gösterdiğiniz için
çok teşekkür ederim. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Şahin, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHlN (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sayın Nevşat Özer'in Marmaris olayı ile ilgili konuşmasını cevaplamak üzere söz almış bulu
nuyorum.
Değerli hemşerimin Marmarisle ilgili Hükümetin tutumu konusundaki sözlerinden en azın
dan bir kısmını teşekküre ayırmasını bekliyordum; olmadı! Maalesef, galiba son günlerdeki
-özellikle ANAP'ın tavrındaki- "muhalefeti biraz daha sertçe yapalım" modasına, hemşerim
Marmaris'le ilgili olarak da uydu.
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CENGİZ BULUT (İzmir) — Hizmet yapılınca biz teşekkür ederiz. Teşekkür de etti...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Teşekkür etti...
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHlN (Devamla) — Teşekkür etmedi.
Marmaris'te, şu anda aşağı yukarı eksik hiçbir şey yok. ANAP'lı Marmaris ve civarı bele
diye başkanlarının herhangi birisine, telefonu kaldırıp sorduğunuz zaman bu cevabı alacaksı
nız. Çünkü ben bir hafta önce oradaydım; bana sadece teşekkür ettiler, "isteyeceğimiz hiçbir
.şey yok. Sadece, turizm sezonuna yetiştirmek için, Hükümetin desteğiyle, bütün hızımızla ça
lışıyoruz. Aşağı yukarı işimizi de bitirdik" dediler.
Bilindiği gibi, 11.12.1992 tarihinde Marmaris, 480 küsur kilogram yağış alarak bir sel fela
ketine uğradı. İki gün sonra bendeniz de oradaydım, Sayın Milletvekilimiz Nevşat özer de ora
daydı... O günden itibaren, oralardan hiç ayrılmadan ve en kışa zamanda da Marmaris'in hesabını kitabını yaptırıp- parasını gönderdik; önce 15 milyar lira gönderildi, sonra bir 15 mil
yar lira daha gönderildi. Şu anda gönderilen 30 milyar liranın, sadece 20 milyar lirası harcana
bilmiş durumdadır. \ani, daha gönderilen para harcanamadı. Burada hesaplanmış olan 42 milyar
liranın geri kalan kısmını da bir süre sonra göndereceğiz.
Bu harcamalar, esasen, kanalizasyon, içme suyu, plaj, sahil, yaya yolu, asfalt yol, parke
yol, dere yataklarının ıslahı, yağmur suyu kanalizasyonu gibi kalemlerden ibaretti. Onun dı
şındaki, Sayın Nevşat özer'in söylediği 422 konutla ilgili herhangi bir zarar tespit edilmiş de
ğildi ve başka kalemde de herhangi bir zarar söz konusu değildi. Sadece, esnafın dükkânlarındaki...
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Bakan, vilayet raporlarında var. Vesika bende...
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Öyle mi?.. Bende de var, burada da...
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Vesika bende, arz edebilirim.
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Evet, evet, görüşürüz...
Yalnız, esnafımızın bu sel baskınından görmüş olduğu kişisel zararları da -tabiî; mesele
değerli arkadaşımın belirttiği gibi, 7269 sayılı Yasaya girmediği için, ayrıca 7269 sayılı Yasanın
yeni şeklini, geliştirilmesini ve genişletilmesini elbette biz de istiyoruz ve aynı kanaatteyiz ki,
afetlerle ilgili ö rahatlığı o kanunda sağlamak gerekiyor- defterdarlığın yaptığı son tespitlerden
sonra, başvurular üzerine, ağ ir şekilde zarar görmüş olanlara, 7269 sayılı Yasaya girmese bile,
onun dışında bazı formüllerle, bazı bankalarla veya ucuz kredilerle yardım etme şeklinde hal
letmek istiyoruz ve Marmaris'ten sonuç bekliyoruz.
Bu çerçeve içerisinde bu ilgilileri arz ettim. Meclisimiz, iki Muğla Milletvekilinin görüşle
riyle, Marmaris hakkında bilgilenmiş oldu.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan.
NEVŞAT ÖZER (Muğla)— Cevabı alamadık ki!..
3. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, güneydoğudaki hayvancılık ve yaylacılığa ilişkin
gündem dışı konuşması
BAŞKAN,— Gündem dışı son konuşma, Şırnak Milletvekili Sayın Selim Sadak'ın, gü
neydoğudaki hayvancılık ve yaylacalık sorunları hakkındadır.
Sayın Sadak, buyurun efendim.
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SELİM SADAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlama
dan önce, hepinize saygılar sunuyorum.
Türkiye'nin çok güzel olan iklimi nedeniyle, birçok bölgemizde, geçici göç ve yer değiştir
me hareketleri meydana gelmektedir, özellikle yazları, sıcak olan yörelerden serin yerlere, dağ
lık kesimlere çıkmak zorunludur. Türkiye'nin pek çok yerinde gerçekleşen bu yaylacılık olayı,
insanlar için daha rahat ve serin yaşama anlamını taşırken, doğu ve güneydoğuda ise, hayvan
cılık düzeyinde olup, bölgenin ekonomisini ve halkın büyük bir kısmının geçimini sağlamaktadır.
Doğu ve Güneydoğuda, iklim şartlan nedeniyle yaz ayları çok sıcak ve kurak geçmekte,
bölge insanının büyük bir kesimi de, bu şartlar nedeniyle, geçimini hayvancılıkla sağlamakta
dır; özellikle koyun hayvancılığı ön plandadır.
iklimin getirdiği sıcaklık, bu bölgede koyun hayvancılığını zorlaştırmaktadır. Çünkü, ko
yun, sıcağı sevmeyen bir hayvandır ve yazın koyun sürüleri yaylaya çıkmadığı takdirde büyük
bir kısmı telef olur. Bu nedenle, tarihten günümüze kadar gelen zaman içinde, koyun sürüleri,
nisan ayının ortalarından başlayarak mayıs ayının ortalarına kadar yaylalara çıkarılır. Sürü sa
hipleri bu serin yaylalarda doğal beslenme şartlarında sürüsünden iyi verim alır.
Bu göçten ekonomik olarak diğerinsanlar da yararlanır. Anadolu'nun değişik bölgelerin
den gelen insanlar mandıralar kurarak hayvansal ürünlerin işlenip dağıtılmasını sağlarlar. Yay
lalara çıkarken ve inerken, nakliyecilere de iş çıkar. Hayvan pazarları kurularak, canlı hayvan
alım satımı yapılır. Ayrıca, sürü sahipleri yaylalara çıkarken, yerleştikleri Şırnak, Uludere, Bey
tüşşebap, Başkale, Çatak ve Pervari gibi yerlerde geçici iskân edinilecek meraları kiralarlar.
Böylece, buralarda yaşayan insanlarımız da, kiraya verdikleri meraları sayesinde gelir elde ederler.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ancak, bilginize sunmuk istediğim çok önemli bir ko
nu var. O da nedir, biliyor musunuz? Doğu ve güneydoğuda yaylalara çıkmak yasaktır! Evet,
yanlış duymadınız... Hükümet PKK'yı bahane ederek, yaylalara çıkmayı yasaklamıştır. Bu ya
saktan sonra bölgede hayvancılık yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Yasağın konmasıyla, halkımızın bu önemli ekonomik sektörü de ortadan kaldırılmıştır.
Devlet, herhangi bir örgütle mücadele ederken, halkın ekonomik çıkarlarını ortadan kaldıra
rak, halkı açlığa ve işsizliğe mahkûm etmiştir.
Bu olay, dünyanın hiçbir bölgesinde görülmemiştir. Kendi ülkesinde rahat dolaşım hakkı
olmayan vatandaşlarımızın, Avrupa'da rahat dolaşım hakkından şikâyet etmesi, bana göre, bü
yük bir saçmalıktır.
Değerli millevtekilleri, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan bu insanlar için, bürok
rasi de ayrı bir sorundur. Şırnak Tarım ti müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde hiçbir veteriner
hekim yoktur; bulaşıcı hayvan hastalıklarına teşhis koyacak, salgın tehlikesini önleyecek, teda
vi yapacak hiçbir sağlık ekibi bulunmamaktadır; bir ziraî kredi raporunu hazırlayacak eleman
. dahi yoktur.
Polisin seve seve gittiği Şırnak'a ziraat mühendisi veya veterinerin neden gitmediğini anla
makta güçlük çekiyorum.
Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım Bakanımız'a yaylaya çıkma yasağı devam eder
ken, bölge çiftçileri ve hayvancıları kendi kaderlerine terk edilmişken, bölgenin ekonomisi çökertilmişken, "demokratik bir ülkenin bakanlarıyız diyebiliyor musunuz?" diye sormak is
tiyorum.
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Hükümetten, Anayasaca güvence altına alınan seyahat özgürlüğünün ve iktisadî özgürlü
ğün gereği olarak, bu hukuk dışı yayla yasağını kaldırmasını talep ediyorum.
Yüce Kurula saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gündeme geçiyoruz.
V. — ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. —(10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 292) ile (8/25,
26, 27) esas numaralı genel görüşme, (11/21) esas numaralı gensoru ve (9/17) esas numaralı
Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yerleri, görüşülme günleri ve çalışma süresine
ilişkin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Danışma Kurulunun önerileri vardır; ayrı
ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
Danışma Kurulu önerisi
No. : 79

.

14.4.1993

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür.
Fehmi Işıklar
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı V.
DYP Grubu Başkanvekili
Güneş Müftüoğlu

ANAP Grubu Başkanvekili
Ülkü Güney

RP Grubu Başkanvekili
Şevket Kazan

SHP Grubu Başkanvekili
Aydın Güven Gürkan

CHP Grubu Başkanvekili
Uluç Gürkan

öneriler:
1. 14.4.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan, özürlülerin Problemleri konusundaki,
292 sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonunun raporunun, gündemin "özel Gündemde Yer
Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alması ve görüşmelerin, Genel Kurulun 20.4.1993
Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci öneriyi okutuyorum :
2. Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde açılması kabul edilen Azerbay
can konusundaki genel görüşmenin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının
3 üncü sırasında yer alması ve görüşmelerin, Genel Kurulun 20.4.1993 salı günkü Birleşiminde
yapılması, (11/21) Esas Numaralı genesoru önergesi ve 292 sıra sayılı Meclis araştırma komis
yonu raporu ile genel görüşmenin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması öneril
miştir.
BAŞKAN ~ Oylarınıza sunuyorum : Kabu edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Azerbaycan'la ilgili genel görüşmede
konuşmak istiyorum, lütfen kaydedin.
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