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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
294 

295 

296 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'ın, İstanbul Milletvekili Do
ğan Kasaroğlu'nun «Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının, sağlık hizmetlerini aksatacak ve 
vatandaşları sıkıntıya sokacak kararları» ko
nusunda geçen birleşimdeki gündem dışı ko
nuşmasına cevabı 296:299 

2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer' 
in, demokratik gelişmemizin karşılaştığı so
runlar konusunda gündem dışı konuşması 299:300 

3. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
yurt dışına gidecek bazı sanatçılarımıza pasa
port verilmemesi konusunda gündem, dışı ko
nuşması 300:301 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya' 
nın, Odalar Birliği Başkanının yasa dışı tu
tumları hakkında gündem dışı konuşması 301:302 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, «Sos

yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi» ni geri aldığına dair 
önergesi (4/102) 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

Sayfa 
302 

302 

303 

303 A) Öngörüşmeler 
1. — İstanbul Milletvekili Namık Kemal 

Şentürk ve 10 Arkadaşının; Türkiye Kömür 
işletmelerindeki bazı görevliler hakkındaki 
ağır ithamların doğruluk derecesini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/7) 303:315 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
ve 30 Arkadaşının; Yunanistan ve Ege soru
nu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 315:331 
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Sayfa 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 331 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 331 
1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, resmî makam otolarının özel hizmet-

Sayfa 
lerde kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in yazılı cevabı (7/340) 3'3T:333 

î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Başbakan Tur

gut özal'ın Suudî Arabistan'a yaptığı ve ABD'ne ya
pacağı ziyaretler hakkında gündem dışı açıklamada 
bulundu; MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâm-
ran tnan, HP Grubu adına da istanbul- Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk, aynı konuda görüşlerini açık
ladılar. 

Adalet Bakanı M. Necat Eldem de Viyana'da ka
tıldığı «İnsan Hakları» konulu Avrupa Bakanlar Kon
feransı konusunda gündem dışı açıklama yaptı. 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil, Akhisar Si
gara Fabrikası ve Virjinya tütünü, 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanının sağlık hizmetlerini aksata
cak ve vatandaşları sıkıntıya sokacak kararları, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar da 
tek dersten başarısız olan öğrenciler; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Niğde Milletvekili Emin Alpkaya'nın vefatına da

ir Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda bu
lunuldu. 

ABD'ne gidecek olan : 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba

kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in (3/753) ve 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına da Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın (3/754), 

Tunus'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma Bakan
lığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in (3/755), 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 10 
arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki bazı 
görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk derece
sini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin (10/7) ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 arkada
şının; Yunanistan ve Ege sorunu konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin (8/7), 

Önergeleri okundu; öngörüşmelerinin gelecek bir
leşimde yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, 
Kasım ve Aralık 1984 Ayları Hesabına Ait Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Raporu (5/39) (S. Sayısı : 268) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belir
tilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

İstanbul Milletvekili Kemal özer'e ödenek ve yol
luğunun verilmesi; 

Kabul edildi. 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, Hak

kâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapılaca
ğına ilişkin (6/265) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci ve 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, üc
retlilere ödenen vergi iadesine ilişkin (6/280) sözlü 
sorusuna da Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin cevap verdiler; soru sahipleri de 
cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/270) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) sözlü so

ru önergeleri mehil verildiğinden; 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/292), 
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T. B. M. M, B: 78 27 . 3 s 1985 O : 1 

Adana Milletvekili • Cüneyt Canver'in (6/294), 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296) ve 
Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın (6/298) sözlü 

soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/299) sözlü soru önergesi de soru sahibi ve ilgili 
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek)-Komisyonlardan gelmediğinden erte
lendi. 

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşki
latı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında (1/631) (S. Sayısı : 
267) ve 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir 
Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında (1/658) (S. Sayısı : 270) 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edilerek tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul edilerek kanunlaştıkları açıklandı. 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine İki Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/644) (S. Sayısı : 
257 ve 257'ye 1 inci Ek) üzerindeki görüşmeler ta.-
mamlanarak kabul edildi ve kanunlaştı. 

27 Mart 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.01'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 3 . 1985 Çarçamba 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir 

Milletvekili Süha Tanık'ın,- Sinema ve Video Kanunu 
Teklifi (2/216) (Adalet, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.3.1985) 

Sözlü Soru önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türk - Iş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1985) 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.3.1985) 

3. —İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur - işçi - emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1985) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur - işçi - emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.3,1985) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda değişiklik yapılıp 
yapılamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.3.1985) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarU ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.3.1985) 

7. — Konya Milletvekili Haydar Köyuncu'nun, 
tam teşekküllü hastane raporlarının Bakanlıkça dik
kate alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü som önergesi (6/313) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1985) 

8. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaPın, görev
den alındığı iddia edilen sendika yöneticilerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/314) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1985) 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik görevlileri için 
getirilen yasakların kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/315) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1985) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım-
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layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 21.3.1985) 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.3.1985) 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1985) 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 
kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/319) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 21.3.1985) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
un, işçi sendikalarının bazı sorunlarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
bakanlıkça yapılan bazı ihalelere ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/481) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

3. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Suudi 
Arabistan gezisinde Türk hostes ve pilotlarına kıyafet 
devrimine aykırı giysiler giydirildiği iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/482) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1985) 

» # • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00, 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Kara) 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (KırklareM), Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Ay

dın'in İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun «Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanının, sağlık hizmetlerini 
aksatacak ve vatandaşları sıkıntıya sokacak kararları» 
konusunda geçen birleşimdeki gündem dışı konuşma
sına cevabı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, dün gün
dem dışı yapılan bir konuşmaya cevap vermek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın 'bakan, dün yapılan gündem 
dışı bir konuşmaya cevap vereceklerdir; ondan son
ra diğer gündem dışı söz isıfceyen milletvekillerine söz 
vereceğim. 

Dün gündem dışı yapılan bir konuşmaya cevap 
vermek üzere, 'buyurun sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Samsun) — Sayın Başjkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Sayın Kasaroğlu arkadaşımızın, 
bakanlığımla ilgili olarak, dün burada yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmaya geç kaldığım için yetişeme
dim ve cevap veremedim. Bugün, arkadaşımızın yap
mış olduğu konuşmayla ilgili bazı hususlara cevap 
vermek üzere, huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Kasaroğlu arkadaşımız, Beş Yıllık Planda Sağlık 
Bakanlığına verilmiş olan 'birtakım görevleri de sıra
ladıktan sonra, halen uygulaması içerisinde olduğumuz 
bazı hususlar üzerinde birtakım eleştirilerde bulun-
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muş; 'bunu şu anda elimde olan Meclis zabıtların
dan alarak sizlere teker teker izah edeceğim. 

(Sayın Kasaroğlu, tabiatıyla bir milletvekili olarak, 
herhangi bir bakanlığın yanlış bir uygulaması var ise, 
bu konuda, bu yüce Meclisin kürsüsünde birtakım hu
susları dile getirir ve birtakım eleştirilerde bulunur, 
biz de bunların Ibir kısmından istifade ederiz. Eğer 
kendileriyle görüş birliği içerisinde değilsek, onlara 
da itiraz ederiz, görüşlerimizi bildiririz. Ancak, bu
rada - bu zabıtta- da çokiyi tespit edilmiş vaziyette
dir - dikkatimi çeken bazı hususlar var. Bir yerinde, 
«Sağlık Bakanlığımız, sayın bakanımızın kendi el 
yazısıyla bizzat kaleme aldığı bir direktifle» diyor. 
Şimdi tabiatıyla insanın aklına şu geliyor: Sayın Ka
saroğlu ya benim bizzat el yazımla yazılmış olan bu 
direktifi gördüler yahut da bir taraftan duydular ve
yahut da üçüncü ihtimal, o müzakere anında yanımız
da idiler. Üç tane ihtimal gelir akla. 

Yanımızda değillerdi, böyle bir el yazısı da mev
cut değildir, böyle bir şeyi de görmesi söz konusu 
değildir. Bu takdirde demek ki, benim bakanlıkta 
toplantı yaptığım mesai arkadaşlarımdan birisiyle gö
rüşmüş olmaları gerekiyor, haberin, birtakım bilgile
rin kaynağı olarak. Bunu şuradan da anlıyoruz: Biraz 
aşağıda, «Benim mesleğim değil; ancak ilgili arkadaş
larıma sordum» diyor. Bu suretle demek ki bendeniz 
bakanlıkta mesai arkadaşlarımla oturuyorum, bakan
lıkla ilgili birtakım meseleleri görüşüyorum, oradan 
da bir arkadaş, «Bu bakan şöyle şöyle şeyler yapıyor» 
diyor; Sayın Kasaroğlu da, ya o arkadaş, bu bakanın 
yaptığı yanlış dediğinden veyahut da kendi görüşüne 
göre yanlış olduğu intibaını çıkarıyor. Şimdi tabiî bu
rada, «Mesleğim de değil» dediğine göre, mesleği 
dışındaki bir konuda, haberler de yanlış olmak kay
dıyla, bu Meclis kürsüsünde kendi partimin mil
letvekilleri dahil birtakım yanlış yönlendirmelere fa
lan sebep ölmüş oluyor. • 

Biraz evvel kuliste bir arkadaşım bana, «Yahu sen 
filan işi şöyle yapıyormuşsun öyle mi?» dedi. Dün 
Meclise geç geldiğimde de, «Sayın Kasaroğlu konuş
tu» dediler. «Ne söyledi?» dediğimde de, «(Trabzon \ 
Kemik Hastanesini Samsun'a nakîediyormuşsun» dedi 
arkadaşlar. Hatta, ben fevkalade de üzüldüm, «Saym 
Kasaroğlu arkadaşımız burada mı?» diye sordum, 
halen burada mı bilmiyorum. (MDP sıralarından, «Bu
rada» sesleri) Güzel, o konuşurken ben yoktum, hiç 
dfğftse kendileri duymuş olurlar. Kendisinin yanına •; 
gittim ve orada oturduk; «Saym Kasaroğlu, siz Trab-
zon'daiki Kemik Hastanesinin Samsun'a nakli kararı [ 
alındığını ifade buyurmuşsunuz» dedim, zabıtta da ', 
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aynen böyle, «Evet öyle söyledim» dedi. Dedimki 
«Trabzon'daki bir kemik hastanesi nasıl Samsun'a 
nakledilir?» Çünkü hastane dediğimiz müessese birkaç 
unsurdan oluşur. Bir binası vardır, içinde yatakları 
vardır, cihazları vardır, doktorları vardır. Bunun 
Samsun'a nakledilmesi denince, ya bina nakledilecek, 
ya içindeki cihaz vesaire nakledilecek, ya doktorlar 
nakledilecek konusu akla geliyor. Bazen bu müze
lerde, eski eserlerde oluyor, taşlara numara konuyor, 
sonra söküyorlar bunları başka bir yere naklediyorlar. 
«Yani bu kemik hastanesi binasını mı naklediyorum» 
dedim, «Hayır» dedi. «Neyi naklediyorum? «Arka
daşımız o konuda bir şey söyleyemedi, belki ilave 
birtakım izahlar da verebilir. O zaman, içindeki' ci
hazların, doktor vesairenin nakli akla gelir. Bunla
rın nakli için de bir ifadede bulunmadığına göre, 
dedim ki «Sayın Kasaroğlu, siz bu hastaneyi gördü-
nüz mü» «Hayır görmedim» Güzel ama böyle bir 
hastane henüz mevcut değil. Yani yeni bitmiş bir 
inşaat var, burası kemik hastanesi yapılmak üzere 
kurulmuş, kesin kabulü de kısa zamanda gerçekleş
miş. Trabzon milletvekili arkadaşlarım benden rica 
etti burayı faaliyete geçir diye, hayhay dedim, kalk» 
tim Trabzon'a* gittim, burayı gezdim; fevkalade güzel 
bir bina olmuş, Trabzon'a layık şekilde burayı donatı
rız. Kemik hastanesine biraz fazla, ona ilave olarak 
fizik tedavi, sakatların rehabilitasyonunu da ilave 
olarak koyarız dedim. Trabzon milletvekili arkadaşlar 
da fevkalade memnun oldular. Eyüp Aşık arkadaşı
mız burada ise.., 

YUSUF ZİYA KAZANOOĞLU (Trabzon) — 
Ben de Trabzon milletvekiliyim, ben de memnun 
olunun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Güzel. 

«Trabzonlu arkadaşlarıma da müjde vereyim» di
yor, bk de bir nevi şikâyet esprisi var. Neyse o tabiî 
aramızdaki sevgiye dayanan bir ifadedir. 

Şintd'i, şu konuşma dün yapılmadan önce Trab
zon'daki bu hastaneye ben 3 tane uzman gönderdim. 
Bir tanesi, Anlkara'da'ki Rehabilitasyon Merkezinin 
BaşjheMmi, bir tanesi Türkiye'deki herkesin bildiği 
Eğridir Kemik Hastanesinin Başhekimi. Türkiye'deki 
kemik hastanelerinin en büyüğünün başhekimini ça
ğırdım. Haltta adam izinde imiş, İstanbul'da bulunu
yormuş. Rica ediyorum dedim, çağırdım. Bir de An
kara Numune Hastanesi Fizik - Tedavi Servisi Şe
fini çağırdım: lütfen uçağa aıtlaym gidin, oradaki 
hekimlerle buttun planını yapın, 1 ay içerisinde faa
liyete geçsin dedin. 
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Şimdi, bu Sağlık Balkanı bu kadar hızlı, gayretli 
filan derken, bakıyorsunuz arkadaşlarımızın birinden 
bir sille geliyor böyle, bu tarafa naklediyormuşum 
diye bir sille geliyor, öyle bir şey yok. Yani Trab
zon'da doktoruyla, cilhazıyla böyle bir hastane mev
cut olsa, bunu 'olduğu gibi Samsun'a nakletlsek, ko
yacak 'boş. bir yer Samsun'da yok zaten. O itibarla 
arkadaşım müsterih olsun. Kendisi zaten «öyle de
ğil! diye ifade öt» dediler. Bu sekide onu tavzih edi
yorum. • 

Bir diğer mesele olarak; «Samsun'da mevcut olan 
çocuk hastanesi, doğumevi, kamu sağlığı dispanseri, 
diş tedavi -. protez merkezi ve devlet hastanesi gibi 
5 müessese tevhit ediliyor ve bir tıp merkezi şeklin
de birleştiriliyor» diyorlar. 

Hemen şunu ifade edeyim: Samsun'da, çocuk 
hastanesi diye 'bir hastane mevcut değildir. Kamu 
sağlığı dispanseri, diş tedavi - protez merkezi diye 
bir yer de mevcut değildir diyorum. Bu, bilfarz 10 
gün öncesine kadardır.. Bunlar, ne çocuk hastanesi, 
ne şu, ne bu; bunlar yok idi. Samsun'a bir gidişim
de, devlet hastanesinin çocuk servisinde, bir yatak
t a 2 çocuğun yattığını söylediler. . Türkiye, çocuk 
ölümleri bakımından biliyorsunuz dünyada çok kö
tü durumlardadır. Biz çocuğa yeteri kadar yatak ver
miyorsak, bunun tedavisine koşmuyorsak, bu mese
leyi nasıl çözeceğiz? İşte, aslında devlet hastanesinin 
birer servisi olan bu müesseseler ihdas edilmektedir. 

Burada arkadaşımız diyor ki, «Bunların verimli
liği azalır ve de bunlar birjbirinden uzaktadır.» Şim
di, 'bu doğumevi, çocuk hastanesi dediğimiz müesse
seler bir bahçenin içindedir ve Türkiye'de bugün 
doğumevleri ve birçok müesseseler aynı başhekimin 
emri altındadır. Biz görevli sayısında biraz daha ta
sarruf yapmak için muhtelif üniteleri bir yetkilinin 
emri altına vermiş vaziyetteyiz, yeni bir denemeye 
girişiyoruz. Buralarda, anasağlığı, çocuk sağlığı, diş 
tedavisi meselesinde 3 ay evveline nazaran talep 3 mis
li artmıştır, verimlilik düşmüş değildir, gerekiyorsa 
bununla ilgili rakamları ayrıca buraya getiririm. 

Samsun'la ilgili mesele hakkında şunu söyleye
yim; 67 vilayetin hepsi benim için birdir, burada 
muhalif, muvafık bütün milletvekili arkadaşlarım 
benden ne istemişlerse hepsine aynı şekilde muame
le etmişimdir, herhalde bütün arkadaşlar benim hak
kımda hüsnü şahadet edeceklerdir. (Alkışlar) 

Muhterem (milletvekilleri, izmir'de yaşlı hastanesi 
namı ile 100 yataklı bir hastane mevcuttur. îzmir 
milletvekili arkadaşlarım bana dediler ki, «Bu hasta

ne muattal vaziyettedir, Sayın Bakan lütfen şuna bir 
gidip bakınız.» Güttüm halktım, bu hastanenin maale
sef kendisi sağlıklı olmayan bir bünye arz ediyor -

.du, 100 yanaklı hastanede 26 kişi yatıyordu, İz
mir Alsancak semtinde, büyük bir nüfusun bulundu
ğu bir yerde. Bu hastanenin kayıtlarım getirin, bu
nun hastalığı nedir dedik. 

Şimdi, 1983 yılında buranın günlük poliklinik sa
yısı 80 kişi. Bugün küçük bir sağlık ocağı da gün
de 80 kişiye hizmet veriyor. Mesele, Yalova Devlet 
Hastanesinin polikliniği 300 kişiye hizmet verir. Ya
lova'da, Yalova'nın içinde 40 bin veya 50 bin nüfus 
vardır. Bu îzmir Yaşlı Hastanesinin bulunduğu yer
de hiç değilse 500 bin nüfus söz konusudur. Yani 
onun 10 misli bir nüfus, (bir drenaj mıntıkası söz 
konusudur. Buna mukabil yatırılan hastalar: Yaşlı 
Hastanesine bir senede 590 hasta yatmış, Yalova 
Devlet Hastanesine 3 600, hasta yatmış, 6 misli faz
la. Demek ki, bizilm bu hastanemiz gerçekten boş. 
Ancak ne oluyor; onu da arz ediyorum size: Bu 
hastanede 167 tane büyük ameliyat yapılmış. Bakı
yoruz, diğer hastanelerde bu rakam küçük. Buna 
mukabil İzmir Yaşlı Hastanesinde küçük ameliyat
lar yapılmıyor, öbür taraflarda küçük ameliyatlar 
dâ ha büyük miktarda yapılıyor. Bunun anlamı da 
şudur: Bildiğiniz gibi, Sağlık Bakanlığına bağlı has
tanelerde çalışan bir hdkimin, bir operatörün muaye
nehanesi vardır, hastasını orada muayene etmek yet
kisi varıdır; falkat iş bununla bitmez, bilfarz onu 
ameliyat edecektir, bir ameliyat yeri lazımdır. De
mek ki, bizim İzmir Yaşlı Hastanemiz Idalha ziyade 
bir ameliyat yeri olarak kullanılmış. Polikliniği yok, 
vatandaşın bütün ayakta tedavi hizmetleri ihmal edil
miş. 

•Bu, bizim karşımızda basta bir müessesedir. Ben 
Sağlılt Bakanı olarak bunu görmemezlikten gelir
sem vazifemi yapmamış olurum. Binaenaleyh bura
yı ıslah ediyoruz. Şimdi Sayın Kasaroğlu arkada
şımdan istirhamını: Biz bunları hep beraber ıslah 
edelim. Bunlar bizim millî müelssesdlerimizdir. Bugün 
biz iktidardayız, yarın diğer bir parti iktidara geçer; 
fakat bu müesseseler ne kadar sağlam olursa bütün 
millet ve bütün iktidarlar o derece bundan istifade 
etmiş olurlar,ı 

4 üncü ve son nokta: Ankara Numune Hastane
siyle ilgili arkadaşımın bazı sözleri olmuş burada. 

Muhterem milletvekilleri, günümüzde hastane ci
hazları, modern cihazlar fevkalade pahalıdır. Tekno
loji mütemadiyen gelişiyor; değil Türkiye'de, Ame-
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rikalda da buna devlet parası yetişmez olmuştur. Bu | 
büyük bfir hadisedir. O itibarla cihazlarımızı fevka
lade ekonomik kullanmak zorundayız. Bugün An
kara Hastanesinde göz kliniği var, Numune Has
tanesinde göz kliniği var; ikisi de en modern cihazı 
almak işitiyor. Halbuki bir modem cihaz değil iki 
hastanedeki servis, belki onun birkaç misline cevap 
verecek durumdadır, İki hastane aynı cihazdan iki 
tane almakla beraber, bir diğer cihazı ikisi de ala
mıyor, bu sefer hizmet aksıyor. Biz dedik ki, bun- ] 
Jarı birleştirme yoluna gidelim ve buraya mümkün 
olduğu kadar pahalı cihazları almak suretiyle hasta 
vatandaşımıza daha büyük bir sağlık hizmeti getire
lim. Şimdi biz bunun çalbası peşlinde iken, daha hiç
bir şey yapmamışız ama, doğmamış çocuğun güna
hı, nasıl bir yer değişikliği yaparız filan da ortada 
olmayan yeni bir şey yaratırız, Sayın Kasaroğlu, 
«Balkan lağVe'tme kararı almıştır, diyor. Böyle bir ka
rar da yok; bir çalışma vardır. 

.Şimdi tabiatıyla bunlar bir bakanın bir yerde 
cesaretini kıran şeylerdir. Türk sağlık hizmetin mut
laka yeni boyutlar getirmek zorundayız. Sayın Ka
saroğlu bunları burada ifade etmeden bana sor
muş olsaydı, kendisine memnuniyetle izah ederdim, 
iş olur biterdi. Kendi arkadaşlarım dahi bana kulis
te, «tâöyle yapryiorlmuşisun, öyle mi?» diyorlar. Fev
kalade üzüldüm, tavzih ediyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Bakan.: 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz Sayın Bakana... 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Kasaroğlu, 
söz hakkı yok efendim. Tuğumuzun 60 inci madde
si yalnız hükümet üyelerine, balkanlara cevap hakkı 
vermiş; Sayın Bakan da cevap hakkını kullandı
lar efendim; teşekkür ederim. 

2. ı— Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, de
mokratik gelişmemizin karşılaştığı sorunlar konusun
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın "milletvekilleri, şimdi de bu
gün için gündem dışı söz isteyen milletvekillerine söz 
vereceğim. 

Demokratik gelişmemizin karşılaştığı sorunlar ko
nusunda konuşmak üzere Sakarya Mille'Cvekll'i Sayın 
Turgut Sözer; buyurun efendim. 

Sayın Sözer, süreniz 5 dakikadır. 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 

say-ın milletvekilleri; ihtilaller sonrası, el koymalar 

sonrası dönemin parlamenDolarında görev yapmak 
oldukça zordur. Elbetteki 12 Eylül'ü buradan hiçbi
rimiz tartışmıyoruz. Bu olay tarihî konumu -içinde 
yerini almış bulunuyor. Ancak biz içinde bulundu
ğumuz bu zor görev döneminde önemli olduğu ka
dar da ağır sorumluluklar taşıyoruz. Bu sözlerimle 
hiçbir kurumu, hiçbir şahsı ne kınıyorum, ne eleş
tiriyorum.; Yalnızca gerçek bir demokrasi özleminden 
doğan düşünceyle doğru olanı, yapmamız gerekeni 
arz etmek istiyorum. 

Bugün bu parlamentonun demokrasi için yapaca
ğı köklü düzenlemeler vardır, olmalıdır. Toplu söz
leşme, grev ve lokavt, siyasî partiler, sıkıyönetim, 
dernekler, TRT ve basın yasaları gibi birçok yasa
nın demokrasi çerçevesi içinde yeri çağdaş yaşam 
düzeylini yansıtıyor mu? YÖK'ün eğitim, öğretim 
ve bilim yaşamına indirdiği darbeler karşısında dahi 
parlamento niçin susmaktadır? Demokrasiye inan
mış, onun kaidelerine bağlı Mç .kimse Türkiye'de, 
hele bu parlamentoda terör ve anarşinin hortlaması
na yarayacak bir tavır içinde olmaz ve olamaz. Terör 
ve anarşiyle mücadelede sanırım bu parlamento sağ
dan sola hemfikirdir. Fakat bütün bunlar demokra
siyi, demokrasinin getirdiği çağdaş toplum düzenini 
kurmayı göz ardı etmemizi gerektirmez. Şimdilerde 
bir söz var, doğru mu yanlış mı bilmiyorum, ama 
bazı çevrelerce bu söz bizum duyacağımız şekilde ifa
de edilmiş ki, duyduk, söylüyoruz, «Türkiye'de de
mokrasiye geçiş dönemi bulunuyor^» 

Arkadaşlar, belirtmeliyim ki bu parlamento büyük 
bir çaba ile geleneğini demokrasi kaidelerine uygun 
olarak yaraitamazsa, bu ve bunun gibi sözlerin et
kisi altımda kalacaktır. Bir şeylerden korkan, çekinen 
parlamento nefessiz kalır. Demokrasinin işleyişine, 
hür oluşumuna etki yapan bu durum, ilk planda, is
ter iktidar, ister muhalefet olsun partilerde buna
lımlar yaratır; nitekim bugün bazı belirtiler de or
taya çıiklmaya başlamıştır. Daha sonra bu bunalım 
parlamentoya da sirayet eder, parlamentoda yeni 
arayışlar belirlemeye başlar. Hiç şüphe yok ki, talih-' 
siz bir gidişin görülen yanı olarak bütün bunlar or
taya çıkar. 

Sayın milletvekilleri; insan haklarıyla ilgili, her 
türlü çağdaş ve demokratik gereksinimler bu Yüce 
Mecliste yasalaşabiHir. Demokrasiye ters düşen ku
rumlarla ilgili değişiklikler bu Yüce Mecliste yapı
labilir. Çoğulcu, kaitılimcı, Batı tipi. bir siyasal de-

I miokrasinin gereği olan düzenlemeler bu Yüce Mec-
ı liste mecra bulabilir. Demokraside her türlü yüksel-
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me ve gelişme kesintisiz ve kalıcı bir demokrasi bu 
çalışmalarla gerçekleşebilir. Büyük Atatürk'ün, «Mu
asır "medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız», sözle
riyle gösterdiği amaca varabilmek için bu aşamada 
başka bir olanak göremiyorum. Bu parlamentonun 
amacı ve en önemli görevi, demokrasinin geleceğe dö
nük, tutarlı, sağUklı gelişmesi için içtenlikle çaba 
göstermek olmalıdır. Görevimiz bu yolu açmaktır. 

Sayın milletvekilleri, geri kalmışlık duvarını bü
tünüyle aşamayan ilkelerde zaman zaman demokra
siler müdahaleye uğruyorlar. Bu ülkelerde askerî yö
netimler işbaşına geliyor. Türkiye de bu müdahale
lerden az çök nasibini almış bir ülkedir. Ancak biz
de bu müdahaleler, her zaman demokrasiye dönüşü 
'birinci plandı? tutan bir amaç için olmuştur. Hangi 
koşullar öngörülerek yapılırsa yapılsın bu tarz el 
koymalar Batı demokrasisi üslubunda kabul görme
mektedir. 

Açıkça özlemim ve düşüncem şudur: Tüm kural
larıyla uygulanan kalıcı ve müdahalelerden arınmış 
bir demokrasi. Bir milletvekili olarak benim bir dua 
gibi temennim elbetteki yeterli değildir. Bunu .hep 
beraiber parlamento olarak yerine getirmek zorun
dayız. 

Sayın milletvekilleri, seçimlerin yapılmış olması, 
parlamentonun açılmış bulunması, bizim milletvekili 
sıfatını kazanmamız, sivil bir hükümetin görevde bu
lunması, Mecliste bir iktidar partisinin ve iki mu
halefet partisinin olması demokrasinin biçimsel bir 
görünüşü izlenimini verse de yaşadığımız olayın de
mokrasinin tüm kurallarına uygunluğunu iddia edebil
mek güçtür. Bir ülkede demokrasi ya vardır ya yok
tur, «Geçiş dönemi» diye demokrasilerde bir tanım 
yoktur. Bu parlamento tam katılımı sağlayacak mı, 
'bunun tedbirlerini alacak mı, engelleri kaldıracak 
mı? Bizim için tarihî görev bu olmalıdır. Bu konuş
mamda belirtmek istediğim şudur: Türkiye günde
mindeki can alıcı ilk ve önemli konu bu aşamada 
•demokrasidir. Tarihî görevimiz demokrasiye sahip 
çıkmaktır. Demokrasi, Kaf Dağının ardında değildir 
arkadaşlar. İnsanımız demokrasiyi yaşamıştır ve tadını 
bilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kendimize saygı duyuyor-
salk, insanımızı seviyorsak, toplumumuzu çağdaş ül
keler arasında onurlu yerine bir an önce ulaştırma
yı amaçlıyorsak, yariinından kuşku duymayan mut
lu ve müreffeh insanların yaşadığı bir Türkiye özle
mini gerçekleştirmek istiyorsak, parlamento olarak 
sorumluluğumuzu ve işlevimizi yerine getirmek zo
rundayız. Demokrasiye sahip çıkalım; antidemokra

tik tavırları mahkûm edelim, halkımızın güvenine 
layık bir Meclîs olduğumuzu kanıtlayalım.- Hangi 
partiden olursak olalım, bu yüce amaçlar doğrultu
sunda kenetlenelim, el ele verelim. Tarihe, bu Mec
lis Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinde ve kökleş
mesinde üstüne düşen görevi yapmıştır dedirtelim. 

Bu özlem ve dileklerimle hepinize saygılar sunu
yorum arkadaşlar. (HP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, yurt dı

şına gidecek bazı sanatçılarımıza pasaport verilmeme
si konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Şimdi de, yurt dışına gidecek bazı 
sanatçılarımıza pasaport verilmemesi, konusunda ko
nuşmak üzere Sayın Enver özcan, buyurun efen
dim. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; ülkemizde son zamanlarda sanatçıları
mıza yöneltilen baskı ve engellemeler yoğunlaşmış ve 
endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 

Bundan bir süre önce Berlin Fim Şenliğinde 
ödül alan bir sanatçımıza, gidip ödülünü alabilme
si için pasaport verilmemiş; arkasından, dünyaca 
ünlü bir romancımızın bir eserinden esinlenerek ya
pılan filmin Türkiye'ye getirilmesi ve gösterilmesi 
yasaklanmış ve son olarak da Fransa'da uluslarara
sı bir yarışmada birincilik kazanan bir filmin yönet
menine yine pasaport verilmemiştir,: 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — iyi olmuş. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne uluslararası 
ama. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Korkarım bu ör
nekler sadece öğrenebildiklerimiz. Kimbilir sanata 
ve sanatçılarımıza bilmediğimiz daha nice engeller 
ve baskılar yapılmaktadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Türkiye'den ka
çanlara. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Değerli üyeler, 
takdir edersiniz ki, bir insan topluluğunu uygar bir 
toplum yapan, onun sanat, alanlarındaki başarı ve 
yaratıcılığıdır. Bir toplum, sanat yapıtlarıyla evrensel 
değerleri yakaladığı, yansıttığı ve evrensel boyutlara 
ulaşarak insanlık alemine katkıda bulunduğu ölçüde 
saygınlık ve onur kazanır. Ancak o ölçüde uygar bir 
toplum niteliği kazanır. Sanata, sanatçılara ve sanat 
alanlarındaki yapıcılığa ve yaratıcılığa yöneltilen en 
küçük baskı ve engeller, toplumun can damarlarının 
keslmesi, kurutulması, tüm toplumun ilkelliğe mah
kûm edilmesi demektir. Ama her türlü kısıtlamalara 
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rağmen hele Uluslararası düzeyde başarı kazanmış sa
natçıların şu ya da bu biçimde engellenmesi, ilkel
liğin de ötesinde yurdumuz için bir ihanettir. (HP 
sıralarından alkışlar) 

İşte Türkiye bugün ne yazılk iki Atatürk'ün son 
derece anlamlı düşüncesine aykırı alarak sanatçı ye
tişmemesi, herkesin sanatçı hariç her şey olması için, 
yani Türk toplumunun uygarlık yolunda ilerleme
mesi için sanki özel çaba gösterilen bir ülke duru
mundadır. Hele Türkiye Cumhuriyetinin özellikle son 
yıllarda çağdaş uygarlık alemiyle ilişkiterinin düzel
mesi, normalleşmesi amacıyla dünyanın parasını har
cadığı, yoğun gayretler içerisine girdiği bir dönem
de, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, çağdaş uy
garlık yönünde büyük ilerlemeler kaydettiği düşün
cesinin dışarıda ve içeride yerleştirilmesi için har
cadığı çabaların artması ve bu alanda olumlu so
nuçların da alınmaya başlamış olması nedeniyle ve 
bu sonuçların alındığı bir dönemde uluslararası dü
zeyde alınan bir sanat başarısı, değerlendirilmesi ge
reken bir unsur, çabaları kat bekat kolaylaştırıcı bir 
nimet olacakken, bir sansür ya da sanatçıya pasaport 
verilmemesi gibi bir durum tüm çabalarımızı bir an
da. yok ediyor. 'Bunun adı Türk Devletine, Türk Hü
kümetine, Yüce Meclise ve kısaca Türkiye'ye ihanet 
değil de nedir? Bu tür uygulamalar Türkiye'nin ar
kadan bıçaklanması değil de nedir? 

Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi 
için birçok gayret sarf edilirken ve bu gayretlerin 
de dış âleme yansıması için bir taarruz halinde bu
lunuluyor iken Fransa'da ödül alan, ama pasaport 
alamayan yönetmenle ilgili olarak, oranın jüri baş
kanı balkınız ne diyor: «ödül alan sanatçıyı da ara
mızda görmek isterdik; ama ne yazık ki pasaport 
alamayışı buna engel oldu. Kendisini kutlarım.» Bu 
sözler, Türkiye Cumhuriyeti için herhalde iç açıcı ol
masa gerek. Anlayana bu sözler acıklı bir söz olsa 
gerek. 

Uluslararası bir sanat arenasında söylenen ve 
tüm dünyaya yansıyan bu sözlerin, tüm ça'balarımızı 
yok ettiğini, buna meydan verenlerin de, Atatürk 
Türkiyelinin uygarlık yolunda ilerlemesini isteme
yenlerin bir marifeti olabileceğini hepiniz takdir 
edersiniz. 

Sanatçılarımızın başarıları bizleri güzele, gerçeğe, 
hoşgörüye, evrensel doğrulara götüren yolların açıl
ması demektir. Her zaman ve özellikle de bu dö
nemde, bu içinde bulunduğumuz dönemde bu tür 
başarılara büyük, çok büyük ihtiyacımız vardır, Sa

yın Kültür Bakanımız da, zaten, bunu haklı olarak 
şöyle dile getiriyor: «Bu tür ödüllere çok ihtiyacı
mız var. Filmi başarıya ulaştıranların tümünü kutla
rım. Sinema, dünyada yeniden boyut ve aşama kaza
nıyor. Sinemanın bu atağında bizim de varolmamızı 
değerlendirmek gerekir. Bu ödül kazanmranın verdiği 
sevinç yanında, bundan en iyi sekide yararlanmayı 
düşünüyoruz. Biz bakanlık olarak gerekeni yapaca
ğız. Sanatçıları tekrar kutlarım» diyor ve çok iyi 
söylüyor Sayın Kültür Bakanımız. 

(Devletimiz hükümet ve parlamentomuz, çağ
daş demokrasi ve uygarlık için bu kadar çaba ve. 
para harcarken, sanatçılarımızın başarıları da bu yön
de, Türkiye Cumhuriyeti için son derece etkili ola
bilecek bulunmaz bir fırsat oluştururken, sansür gi
bi, pasaport verilmemesi gibi uygulamalar hiçbir ge
rekçe ile haklı gösterilemez sayın üyeler. Bu olsa 
olsa Türkiye'nin gelişmesini, yücelmesini uluslarara
sı düzeyde saygınlık kazanmasını, çağdaş uygarlık 
düzeyine erişmesini istemeyen Ortaçağdan kalma 
paslı kafaların marifetliyle açıklanabilir. Bu tür utanç 
verici uygulamalarla Türk Devletini ve Milletini 
küçük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve ola
maz. 

Sayın üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve 
Türk Milletine karşı yönetilen bu tür sabotaj, komp
lo niteliğindeki uygulamaları önlemek hükümetin gö
revidir. Tüm Atatürkçü güçler, kurumlar ve bunla
rın başında da Yüce Meclis bu komplonun üstesin
den gelinmesi için dikkatli ve duyarlı olmak, gereki
yorsa bu konuda yardımcı olmak zorundadır. Sana
ta ve sanatçılarımıza karşı bundan böyle hiçbir engel 
çıkarılmaması, Türk Devletinin ve Milletinin küçük 
düşürülmesine meydan yerilmemesi için, başta hü
kümet olmak üzere, hepimizin üzerimize düşen gö
revi yerine getirmemiz gerekmektedir ve bunu yeri
ne getireceğimizi umuyorum, bekliyorum. 

Bu umut ve bekleyişle hepinize en derin saygılar 
sunuyorum. Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayra özcan, te
şekkür ederim 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Odalar Birliği Başkanının yasa dışı tutumları hakkın
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın mille'tvekiüeri, şimdi de Oda
lar Birliği Başkanının yasa dışı tutumları konusunda ' 
İstanbul Milletvekili Sayın Günseli özkaya'ya gün
dem dışı söz veriyorum. 
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Buyurun efendim (HP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; yasalar, özellikle anayasalar, uy
gulamada insan, devlet ve toplum ilişkilerini eşitlik, 
adalet ve genellik ilkeleri yönünden biçimsellik ve 
özde içerdiği oranda yaşamla bağlantı kurar, tartış
ma boyutunu aşarak toplumda güven kaynağı oluştu
rurlar. Bu kaynağı sağlayan kurumların başında mec
lisler, hükümetler, idarî ve yargı erkleri gelir. 

1982 Anayasasının başlangıç bölümünde olduğu 
gl'bi, 10 uncu madde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağı; 14 üncü maddede 
ise, sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar üzerinde 
egemenliğini sağlamak amacıyla kullanılmayacağı hük
münü açıkça yazmaktadır. 

Türk toplumunun sosyal yapılaşmasında ve siya
sal kuramsallaşmasında Odalar Birliği gfbi kuruluş
ların, yasalar üstü bir ayrıcalığı sürdürmekte diren
melerini uzun bir süredir gözlemekteyiz. 

Konunun 2 önemli bağlantısı vardır; birincisi, tüm 
dernek, sendika, oda, birlik ve federasyonların çalış
ma alanlarının politika yapma yasağı ile sınırlandırıl
mış olmasıdır. Oysa, Odalar Birliği Başkanı siyasî de
meç vermeyi olağan hale getirmiş, siyasal alanı yön
lendirme, hattâ parti kurma eylemlerini bu kuruluşun 
başında yapabilmeyi cesaret örneğine dönüştürmüş
tür. Böylesi siyasete bulaşma örneğini bir işçi sendi
ka lideri deneseydi, sendikanın hukukî varlığı ile li
derinin fizikî varlığının yargı mekanizmasının çark
larına çoktan takılmış olması bir varsayım değildir. 

Türkiye'de Anayasaya karşın, asilzade ya da zade
gan ayrıcalığının özentisi içinde bulunanlar olabilir. 
Ancak, bu sınıf egemenliğinin özlemlerinin Türk ve 
dünya kamuoyu önünde sergilenebilecek ortam bul
ması şaşırtıcıdır. Yasal kovuşturma engelini çoktan 
aşmış bu ayrıcalıklı yurttaşların konumu, bu Mecli
sin sorunudur. Milletvekillerinin yasama dokunul
mazlığına karşın bu ayrıcalıklı kişilerin millî ya da 
ulusal dokunulmazlığı mı vardır? Anayasanın yasak
ları yalnız işçiler, gençler ve parasal güçten yoksun 
olanları mı içermektedir? Bu bakış açısı ile Türkiye' 
yi siyasî mezar olmaktan kurtarabilir miyiz? 

İkinci önemli nokta da; sosyal ha'klarda aranan 
fırsat eşitliğinin siyasal alanda da ağırlık taşımasıdır. 
'Bu ağırlığın kaldırılarak demokrasinin taçlandırılması, 
egemen bir sınıfın kendini ödülleridirme'sidir, Sonuç
ta, bu eylemlerin ulusumuzun gözlen önünde yapıl
mış olması yasaları güven kaynağı olmaktan çıkarır 
ve işte o noktada yeni yasal arayışlar başlar. 

Demokrasiyi göstermelik olarak kâğıtlar üzerinde 
dizelerde saklayan millet meclisleri ve hükümetlerin 
yasalara saygınlık kazandırması, daha da önemlisi on
ları yeni arayışlardan arındırarak koruyabilmesi ola
nak dışıdır. Bu olaylardan sonra bu kişi Odalar Bir
liğinden istifa etse, yasa dışı eylemlerinin hesabı ör
tülü mü kalacaktır? 

İşte sayın milletvekilleri, bir ülkede iktidarlar bir
takım kişi ve ailelere parasal olanak sağlar ve güç
süzleri vergilerle ezerse, cezalar yalnız parasal gücü 
olmayan ve bu güç birliğinde yeri bulunmayanlara 
uygulanırsa, ne terör önlenir, ne de af ve Anayasa
nın değişikliği istemlerinin sonu gelir. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Bugün parlamentonun gücünü eşitlik ve adalet 
yönünde kullanırsanız, bu ilkelerin güvencesi altında 
her zaman bir güvenceli yeriniz olacaktır. Bugün bu 
gücü kullanamaz ve sermaye ile oy korkusu içinize 
düşerse, yarın siyasî yaşamın neresinde olacağınızı 
kimse kestiremez. Böylece örfî idarelerin uzayıp git
mesi haklılık kazanır ve sizler yalnız ona sığınmış 
olursunuz. 

Yüce Meclisin sosyal bir sınıf egemenliğinin ni
teliğini taşıyan böylesi davranışlardan ve siyasal ala
nı hukuk yoluyla arındırması dileğiyle saygılar suna
rım. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Muş Milletvekili Atilla SınTın, «Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 2 
nci Maddesinin değiştirilmesi Hakkında \Kanun Tekli-
ffoni geri aldığına dair önergesi (4/102) 

IBAŞKİAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi-
yarus:. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında İçtüzüğün 76 nci 
maddesine göre verilmiş bir önenge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka

nununun Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifini geri çekiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Atilla Sın 

Muş Milletvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Adalet Komisyonunda bulunan bu teklif geri ve

rilmiştir. -
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk 

ve 10 Arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki 
bazı görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

Bu kısmın 1 inci sırasındaki 10/7 esas numaralı İs
tanbul Milletvekili Namıl Kemal Şentürk ve 10 ar
kadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerindeki bazı gö
revliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk derece
sini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki 
öngörüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet lütfen yerini alsın. 
Bu önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca 1984 -
1985 kış sezonu için kömür ithali konusu başlı ba
şına bir mesele olmuş, ithal edilen kömürlerin tah
liye ve dağıtımında karşılaşılan güçlükler, geçirdiğimiz 
ağır kış şartları altında milyonlarca vatandaşımızın 
büyük sıkıntılarla karşılaşmasına sebep teşkil etmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin bugüne kadar çalış
maları sırasında meydana gelen boşluklar zaman za
man gerek Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
gerekse ilgili bakanlık olan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının denetim raporlarında ortaya konul
muştur. Şırnak Kömür Havzasındaki üretim sistemi
nin bozukluğuyla başlayan ve son ithal olayında or
taya çıkan gerçekler, Türkiye'nin genel ekonomik ve 
sosyal yapısı içerisinde Devleti tehdit eder mahiyet ta
şıdığı en yetkili ağızlardan da ilan edilmiştir. 

Nitekim Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
ve Devlet Bakanı Sayın Cemal Büyükbaş yaptığı 
açıklamada Devletin ekonomik varlığı ve Devlet iş
letmelerinin güvenliği bakımından çok önemli beyan
larda bulunmuştur. Sayın bakan, bir Devlet kuruluşu 
olan Türkiye Kömür İşletmeleri Müessesesi içinde, 
«Hainler» bulunduğunu, bunların bir kısmını kendisi
nin görevden aldığım, ancak bir kısım «Hainleri yö
netim kurulunun görevde tuttuğu» isnadında bulun
muş ve daha da ileri giderek suçluluğu bariz hale gel-

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

mış kimselerin görevde tutulduğu isnadını yapmıştır. 
Sayın Büyükbaş 19 Mart 1985 tarihli Güneş Gazete
sinde yayınlanan ve tekzip edilmeyen demecinde «Bu 
milleti kömürsüz bırakanlar, şirket batıranlar, mü
essesede siyaset yaparak hükümet çalışmalarına köstek 
olanlar»dan bahsederek halen görevde bulunan Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Sudi Türel'in 
«Konulara yabancı bulunması» sebebiyle meselelerin 
üzerine gidemediği ithamını ortaya koymuştur. 

Yalnız Türkiye Kömür İşletmeleri için değil, dev
letimizin idarî yapısı bakımından da fevkalade önem 
taşıyan bu iddiaların ortaya atılması, üzerinde önemle 
durulması gereken bir mesele olarak karşımıza çık
mıştır. 

Cumhuriyet Hükümetinde halen bakanlık iskemle
sini işgal eden bir sayın üyenin Devlet dairelerinde 
«Hain», «Milleti kömürsüz bırakan», «Şirket batıran», 
«Devlet hizmetine politikayı karıştıran», «Hükümet 
çalışmalarını köstekleyen» kimselerin bulunduğunu ke
sin olarak beyan etmesi ve daha da öte hizmetin ba
şında «Konuya yabancı» bir kimsenin bakan olarak 
oturtulduğu iddiasını ortaya atması, hukuk devleti ve 
idarenin güvenilirliği esasları içinde yüce Meclisimizi 
göreve çağıran beyanlar olarak kabul edilmesi gerekir. 

Yukarıda arz ettiğimiz anaesaslar ve talebimizin 
kabulü halinde yüce heyete detaylarıyla açıklayacağı
mız sebeplerden dolayı Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı ve Devlet Bakanı Cemal Büyükbaş tarafın
dan çok ağır şekilde itham altında tutulan TKl'deki 
görevlilerin tutum ve davranışlarının tespiti, Devlet 
hizmetini sabote edip etmediklerinin ve yukarıda sıra
ladığımız ağır ithamların doğruluk derecesinin ortaya 
çıkarılabilmesi için Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümü
zün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis Araş
tırması açılmasını yüksek takdirlerinize saygılarımızla 
arz ederiz. 21 Mart 1985 
Namık Kemal Şentürk Doğan Kasaroğlu 

İstanbul İstanbul 
Musa Öğün Ahmet Sarp 

Kars Diyarbakır 
İmren Aykut Yılmaz Hocaoğlu 

İstanbul Adana 
Faik Tarımcıoğlu Ebubekir Akay 

Bitlis Erzurum 
Abdulkerim Yılmaz Erdem Mehmet Kocabaş 

Mardin İçel 
Işılay Saygın 

İzmir 

— 303 — 



T\ B< M, M̂  B: 78 2 7 , 3 , 1985 O : 1 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu öngörüş-
mede görüşme usulümüz şöyle olacaktır : İçtüzüğü
müze göre Meclis araştırması açılıp açılmaması husu
sunda hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki 
birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir. . 

Şimdi, bu sıraya ve esasa göre söz veriyorum. 
önce hükümete söz veriyorum; buyurun sayın ba

kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Mil
letvekili Sayın Namık Kemal Şentürk ve 10 arkada
şı tarafından verilen Meclis araştırması önergesi tümü 
ile Devlet Bakanı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Sayın Cemal Büyükbaş'ın 19 Mart 1985 tarih
li bir gazetede yer alan ve tekzip edilmediği iddia edi
len bir demecine dayanmaktadır. 

Araştırma önergesi, Meclis Başkanlığına 21 Mart 
1985 günü verilmiştir. Aynı günlü gazetelerde de Sa
yın Büyükbaş'ın tekzibi yayınlanmıştır. 

Şirndi, bir bakanın makul sürede tekzip edilme
yen bir demecinin burada sözkonusu edilmesini anla
mak mümkündür. Ancak, tekzip edilmiş olmasına rağ
men bir Meclis araştırmasında ısrar edilmesinin an
lamını kavramakta müşkülat çektiğimizi ifade etmek 
isterim. Muhtemeldir ki, bu önerge ile yapılmak iste
nen, Kömür İşletmeleri Kurumunda değil, hüküme
tin içerisinde bir zaafın bulunup bulunmadığını araş
tırmaktır. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Var zaten. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, bizim anlayışımıza gö
re Bakanlar Kurulunun hiçbir üyesi bir kamu kurulu
şu veya kamu görevlisi hakkında bu tür beyanlarda 
bulunmak hakkına sahip değildir. (ANAP sıraların-. 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Beyanı var Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Hükümete düşen, bu durumda kişiler var
sa, onları bertaraf etmek; eğer böyle kurumlar var
sa, onları da ıslah etmektir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümet şikâyet yeri değildir; hükümet üyeleri 
de şikâyetçi olamazlar, şikâyetler varsa gidermekle yü
kümlüdürler. <MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Nitekim, sayın bakanımız da «Bu ifadelerin kendi
sine ait olmadığını ve böyle bir ifadesinin bulunmadı
ğını, bu ifadenin yazarın takdirini yansıtan bir ifa
de» olduğunu açıkça ifade etmiştir. 

EBUBEKİR AKAY (Erzurum) — Kendi sesin
den dinleyelim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Binaenaleyh, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
bir kamu iktisadî kuruluşudur. Yüksek Denetleme Ku
rulunun ve yüce Meclisin denetimine tabidir. Eğer 
orada bir usulsüzlük varsa, eninde sonunda sizlerin 
önüne gelecektir. 

Geçen sene yapılan kömür ithalatındaki gecikme
lerden ötürü, gerek eski bakanımız ve gerekse yeni 

"Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız, müfettiş tah
kikatı açtırmışlardır. Bu soruşturmalar halen devam 
etmektedir. 

Binaenaleyh, bu aşamada bir Meclis araştırması 
açılmasında yarar görmediğimizi bildiriyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi de Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üze

re Sayın Ayhan Fırat; buyurun efendim. (HP sıra
larından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malatya) 
— Sayın Başkan* Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
biraz önce Hükümet adına konuşan sayın bakanın, 
hadiseyi hükümetin şahsına dönük olarak telakki et
mesini son derece yadırgadım. 

Burada, bir bakanın sarf ettiği bir söz dolayısıyla 
Meclis araştırması istenmektedir. Bunu hükümetin tü
müne mal etmenin, ancak o istenen şeyden korkarak 
hadiseyi başka tarafa çekip, bunun neticesini önleme
ye matuf olduğunu, sözlerime başlarken belirtmek is
terim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 
bir gazetede yayınlanan ve bir devlet müessesesi olan 
TKİ içinde hainler bulunduğunu, bir kısmını kendi
sinin görevden aldığını, bir kısmının ise yönetim ku
rulunca görevde tutulduğunu, suçluluğu bariz hale 
gelmiş kimselerin halen görevde bulunduğunu ve ay
rıca bu milleti kömürsüz bırakanlardan, şirket batıran
lardan, siyaset yaparak müessesede hükümet çalışma
larına, köstek' olanlardan geniş şekilde bahsetmiş ve 
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Sayın Türel'in konulara yabancı olduğundan, konu
ların üzerine gidemediği ithamını yapmıştır. 

Bu konuda Sayın Kemal Şentürk ve 10 arkada
şının vermiş bulunduğu Meclis araştırması açılması 
istemi üzerine Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, çok boyutlu ve kamu görev
lileri için çok ağır bir itham nedeniyle Meclis araş
tırması açılması isteminin lehinde kanaat beslediğimi
zi öncelikle arz ederken, bu araştırmaya neden ge
rek gördüğümüzü de madde madde arz etmek, isti
yorum. 

Birinci konu, 1 milyon tonluk kömür ithaliyle il
gili olaydır. Mevzubahis 1 milyon tonluk teshin kö
mürü ithalatı için şimdi size Satın Alma Dairesi Baş
kanlığının 4 Ekim 1984 tarihli, makama yazılmış bir 
yazısından bazı paragraflar okuyacağım : 

«Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
nun 8.6.1984 tarihli, 149 sayılı kararı uyarınca, 1 
milyon ton kömür ithali için ihaleye çıkıldığı ve alı
nan teklifler neticesi 4 firma ile, 475 bin tonluk'op-
siyonu da dahil 175 bin ton olmak üzere 650 bin ton
luk alım sözleşmesinin yapıldığı malumdur.» Sayfa
nın altında, «Firmalar özellikle 18-50 milimetre eba
dında kömür hazırlamak ve yükleme limanına getire
bilmek için akreditif açılmasını müteakip 6 haftalık 
bir süreye ihtiyaç duyduğunu bildirmektedirler. Bu
na rağmen ilk sevkiyatlar için akreditif beklemeksi
zin kömür hazırlamaları hususu firmalardan istenmiş 
ve bu isteğe uymaları sağlanmıştır. 

İhalemize teminat vererek iştirak eden firmalar
dan HATKO, kurumumuza ve bakanlığımıza müra
caatla fiyatlarını indirdiklerini belirterek alım için 
tekliflerine uyulmasını istemişlerdir. ENKA firması 
ise, bakanlığımıza müracaatla, kömür teklifleriyle il
gilenmediklerini ifade etmişler ve tekliflerini geri al
dıklarını belirtmişlerdir. 

20.7.1984 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığında, sayın müsteşarın odasında yapılan bir 
toplantıya katılınmış ve Satın Alma Anayönetmeliği-
nin 64 üncü maddesi, gereği ihale zarf açımından son
ra, gerek fiyat ve gerekse nitelik değişikliği getiren 
HATKO talebinin dikkate alınmasının mümkün ola
mayacağı ifâde edilmişse de, Ekonomik tşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunca 1 milyon ton kömür ihale
sinin kararlaştırılmasına rağmen, kurumumuzca bu 
miktarın tamamlanamadığı, bu itibarla HATKO'nun 
yeni teklifiyle ENKA'nın ilk teklifinin ele alınması 
sayın bakanca da istenildiği vurgulanarak Koordinas
yon Kurulu kararına uyulması istenmiştir.» 
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• Muhterem arkadaşlarım devam ediyorum. Bunu 
i bir daire başkanı, genel müdüre yazıyor : 
I «20.8.1984 günü Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı, kurumumuza gelerek, sayın genel müdür 
I ve sayın genel müdür yardımcısı ile dairemiz başkam 
I ve Etüt Dairesi Başkan Yardımcısının bulunduğu top

lantıda HATKO ve ENKA teklifleriyle niçin ilgilenil
mediğini sormuştur. Cevaben, her iki firmanın da özel-

I likle toz kömür teklifi Verdikleri nedeniyle elimine edil
dikleri, HATKO'nun bilahara vasıf ve fiyat değişik
liği önerdiği; bunun ise, mevzuatımızın gereği ele alın-

I mayacağı ifade edilmiş ve sayın bakan; Türkiye'nin 
I kömürsüz olduğu, kış geldiği nedeniyle derhal kö

mür getirtmek gerektiğini, kurumumuzun çok geç kal
dığını ve bunun gibi beyanlarla erken gelecek her 

I kömürü almamızı emretmiştir. 
Yapılan sözleşmeler hatırlatılarak, ilk parti 50 bin 

ton kömürün 20 kasımdan sonra geleceği, bunun için 
I tabıma ihalesine çıkıldığı söylenmiş, bunun üzerine sa-
I yın bakan, 'Bütün bu konularda yönetim kurulunuz 

sorumluluk alacaktır, ben istediğiniz şeyi imzalarım, 
taşıma ihalesine çıkılmasına neden gerek görülüyor? 
Gerekirse, Yunan bayraklı gemilerle getirteceğiz' şek
linde hitap ederek cevap vermiştir. 

Aynı gün sayın bakan, ENKA ve HATKO firma
larım telefonla arayarak, derhal TKl'ye başvurarak 
teklif ettikleri kömürlerle ilgili sözleşme yapmalarını 

I istemiştir. Bunun üzerine, 29.9.1984 Cumartesi günü 
ENKA, genel müdürlüğümüze gelmiş ve ilk teklifle
rine göre kömür vermek istediklerini beyan etmişler* 

I se de, kendilerine ilk teklifin 0 -100 milimetre kömür 
olması nedeniyle kabul edilmediği, başka alternatif
leri olup olmadığı sorulmuş, ancak başka alternatif-

I leri olmadığı cevabı alınmıştır. 2.10.1984 - dikkat edin 
arkadaşlar, 2 gün sonra - günü sayın bakan, sayın 

I genel müdürümüzü makamına çağırmıştır. Satın Alma 
Dairesi Başkanıyla birlikte gidilmiş ve HATKO yet
kilileriyle Thyssen'den bir şahıs arasında kısa bir gö
rüşmede bakan, bu kömürün alımı için hemen görü
şüp, karara varılmasını emrederek, iki tarafın göster
diği bir odada görüşmelerini istemiştir. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının ısrarla, bu tekliflerle ilgileni
lerek sözleşme yapılması, akreditif açılmadan şevki
nin sağlanması C + F bazda alım yapılması emirleri 
nedeniyle Thyssen, HATKO ilk, ikinci ve üçüncü tek
lifleri, ihalenin ilk tekliflerini inceleyen altkomisyon 
üyesi Durmaz Yazgan tarafından incelenerek, fotoko
pisi ekte sunulmuştur.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, HATKO'nun teklifi 
I zaten şartnameyi de tutmuyorduk teklifleri, ebat yö-
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nünden toz' oranı yüksek olması nedeniyle, fazla ir
delenmeden reddedildiği halde, gerçekte uçucu madde
nin yüzde 36,8 olarak ve kükürtün de 1,7 verilerek 
şartname değerleri dışında kaldığı, fiyatının 50 dolara 
çıktığı bu raporun her tarafından yazılıyor ve netice
de görülüyor ki, erken teslimat yönünden de firma
nın avantajlı bir durumu yoktur, tik teslimat tarihi alı
nabilir kömür, Güney Afrika menşeli olduğuna göre, 
aralık sonudur ve o tarihe kadar 150 bin ton kömür 
diğer firmalardan teslim alınmış olacaktır. 

Bunu daire başkanı genel müdüre yazıyor, genel 
müdür bunu satın alma, komisyonuna havale ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın 8 kişiden müteşek
kil satın alma komisyonu raporunun bir kısmını oku
mak istiyorum : 

«ihalemize teminat vererek iştirak eden HATKO, 
kurumumuza ve başkanlığımıza müracaatla fiyat de
ğişikliği olduğunu bildirmiştir. 27.9.1984 tarihinde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında sayın müs
teşarın odasında yapılan bir toplantıya katılınmış ve 
Satın Alma Anayönetmeliğinin 64 üncü maddesi gerer 
ği ihale zarfı açıldıktan sonra gerek fiyat, gerekse ni
telik değişikliği getiren HATKO talebinin dikkate alın
ması mümkün olamayacağı ifadeye çalışılmışsa da, 
Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 1 
milyon ton kömür ihalesini kararlaştırmasına rağmen, 
kurumumuzca bu miktarın tamamlanamadığı, bu iti
barla HATKO'nun yeni teklifiyle ENKA'nın ilk tek
lifinin ele alınmasının sayın bakanca da istendiği vur
gulanarak, koordinasyon kurulu kararlarına uyulması 
istenmiştir.» 

Okumaya devam ediyorum, yine bir yerde; «1 
milyon tona tamamlanması isteniyorsa, kazanamayan 
bütün firmaların da yeni teklif vermeye davet edilme
leri ve teminatı olmayıp, değerlendirmeye alınmayan 
firmaların da, gözden geçirilmeleri gerekeceği izaha ça
lışılmış; fakat somut bir sonuç alınamamıştır.» deni
yor. 

Yine okumaya devam ediyorum : «Ben istediğiniz 
şeyi imzalarım. Taşıma ihalesine çıkılmasına neden 
gerek görülüyor? Gerekirse Yunan bayraklı gemiler
le getireceksiniz şeklinde hitap ederek cevap vermiş
tir.» Bunlar satın alma komisyonu raporunda yer 
alan cümleler. 

Okumaya devam ediyorum : «Sayın bakan 
2.10.1984 günü genel müdürü makamına çağırmıştır. 
Satın alma, dairesi başkanıyla birlikte gidilmiş ve 
HATKO yetkilileriyle Thyssen'den bir şahıs arasında 
kısa bir görüşme yapılmış, bu kömürün alımı için 
hemen görüşüp karara varılmasını emrederek, iki ta-
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rafın gösterdiği bir odada görüşülmesini istemiştir. 
Sayın bakanca, ele alınma nedeninin erken teslimat 
olduğuna işaretle HATKO teklifleriyle ancak çok er
ken teslimat yapabildikleri takdirde ilgilenileceği ifa
de edilerek istenilen spesifikasyonda ve özellikle 18/50 
mm ölçülerinde kömürü ne zaman verebilecekleri so
rulmuş, cevaben 15 Kasım 1984 tarihinden önce tes
limatın mümkün olmadığı anlaşılmıştır, erken tesli
mat da yoktur. (Devam ediyorum) Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının ısrarla bu tekliflerle ilgilenile
rek sözleşme yapılması, akreditif açılmadan şevkinin 
sağlanmadı C + F bazda alım yapılması emirleri nede
niyle (bakan emirleri nedeniyle) Thyssen yani HATKO 
ilk, ikinci ve üçüncü teklifleri, ihalenin ilk tekliflerini 
inceleyen altkomisyon üyesi Durmaz Yazgan tarafın
dan incelenmiştir» deniyor. Daha fazla uzatmayacağım, 
raporun son kısmında şöyle bir şey var : 

«HATKO tekliflerinde diğer alımlara faikıyet gös
terecek herhangi bir özellik yoktur. Fiyatlar birbiri
ne yaklaşık sayılabilirse de şimdiye kadar teklif edi
lenlerin en pahalısıdır» ve bu şekliyle bitiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu alımı geciktirdiği 
iddia edilen, vartan hainliği ile suçlanan insanların yap
tığı çalışmaya bakın. Koordinasyon kurulunun 1 mil
yon ton koklaşmaz kömür alımı, için verdiği karar 
günü 8.6.1984, bunun TKl'ye geldiği tarih 25.7.1984 
yani koordinasyon kurulu kararı 1,5 ay sonra, 

j 25.7.1984'te TKl'ye geliyor. Tabiî TKt bu kararı 
! ajır almaz göreve başlayacak değil mi? Hayır arka

daşlar, TKİ, koordinasyon kurulu karar verdiği gün
den 10 gün sonra göreve kendiliğinden başlıyor, ha-

: beri alır almaz, şifahî haberle. Bakın ne yapıyor : 
Bu kararın öğrenilmesi üzerine genel müdürün şi-

î fahî emirleri gereği hazırlanan idarî ve teknik şart-
!• namelerin, satın alma • komisyonuna sunulması... 
I Bakın arkadaşlar, haberi alır almaz 10 gün de şart-
\ name hazırlıyorlar, derhal. Ayın 23'ünde şartnameleri 
I komisyona gönderiyorlar; komisyona kabul ettiriyor-
1 

lar. Ayrıca şartnameleri ertesi hafta yönetim kurulu
na gönderiyorlar ve yönetim kurulundan çıkarıyorlar. 
Gazeteye ilan veriyorlar, Bakın, daha, karar gelmeden 
gazeteye ilan veriyorlar arkadaşlar. Hangi devlet gö
revlisi bu derece vatanını düşünür; istirham ediyorum. 
Daha karar kendilerine gelmeden gazeteye ilan veri
yorlar. işte ilan tarihlerini okuyorum : 14 -15 -
16.7.1984. 

«Sayın bakanın talimatları gereği kömür alımının 
kredili olarak ihaleye çıkarılması nedeniyle son tek-

. lif verme tarihi, şu tarihe bırakılmıştır» deniyor. Ga-
J zeteye ilan veriyorlar, 

306 — 



T, B. M. M, B : 78 

Muhterem arkadaşlar, bakın itham edilen insan
lar, daha ellerine emir gelmeden ne görevler yapıyor
lar? Ondan sonra bu devam ediyor ve neticede 650 
bin ton kömür alınır duruma geliyor. 350 bin tonu 
için de ENKA'dan ve biraz önce okuduğum gibi, 
HATKO'dan kömür alacaksınız deniyor. Nasıl bir 
seyir takip ettiğini okudum. Bu kömürler bugün hâlâ 
gelmemiştir. Birinci konu bu. 

Bu konunun meydana çıkabilmesi ve hakikaten o 
insanların, bu memlekette yaşayanlara eziyet edip.et
mediklerinin tespiti veya o insanlara teşekkür etmek 
gerekip gerekmediği bu araştırmanın neticesine bağlı 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, sürenizin bitimine 5 da

kika var efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Aman Sayın Bal

kan, konum çok efendim. 
• Sevgili arkadaşlarım, şimdi size ikinci konuyu an

latmak istiyorum. Bu konu, Yatağan meselesidir. Ya
tağan'da 2 santral kuruluyor. Biri Yeniköy, diğeri 
Kemerköy; Santralı. Burada sayın bakanlar defaaten 
söylediler, ikisi de 5 ünitelik. Bir bakan kömürü aşa
ğıdan yukarıya taşıdı; bir bakan yukarıdan aşağıya 
taşıdı. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 ünite için kömür var, 
10 ünitelik, 2 yerde santral kuruluyor. Bunun için de 
bu araştırma gerekli. Kısa kesmek için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 üncü olarak Sımak ve 
Silopi'de ikıi müteahhide 350 milyon teminatsız para 
verilmiştir, avans verilmiştir, bunların kaçtığı söyle
nir; bunun için de bu araştuma, gerekli. Kimdir bu 
müteahhitler? İhale açılmış mıdır, yoksa Hasan gel
sin ona verelim mi denmiştir, bunlar da araştırılsın. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Fırat bfendc var okur musunuz? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Lüzum yok. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, sabırlı olun, buraya memleket konularını 
getiriyoruz. 
• ATILLA SIN (Muş) — Ciddî konuları getirin bu
raya. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Memleketin ko
nusu bu arkadaşım, "devletin kuruşu, devletin. (ANAP 
suularından gürültüler, HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Fırat, Sayın Fırat 
Genel Kurula hitap edin efendim. 

27 , 3 « 1985 O : 1 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, dinleyin, Güney Ege'nin linyitleri için 4 mil
yonluk bir dekapaj ihalesi yapılmak istenmiştir,' mü
essese buna mani olmuştur; bunun için araştırma ya
pılması gerekir. 

ATILLA SIN (Muş) — O dekapajı kim doldur
muş? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, vaktim olmadığı için TKİ için bakın sayın 
genel müdürün... 

ATILLA SIN (Muş) — O bilgiyi verenler kim? 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Genel müdür ve

ren, genel müdür diyorum. Dinle... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bütçe konuşma
sında bakın sayın bakan ne diyor, dinle arkadaşım; 
cesaretin varsa dinle... (AI^AP sıralarından gürültü
ler) 

Bakın o müessesenin yetkilileri için bu bakan ne 
diyor, bu yalnız ve yalnız bir sahada vermiş olduğu 
misaldir, bu şekilde pek çok misal mevcuttur : 

«TKİ kuruluşunun çalışmalarından son derece 
memnunum, onlara güveniyorum» ve 3 ay sonra mı 
vatan hainliği ile itham ediyor? (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bakın Meclis tutanağını 
açıyorum, sayfa 529... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Demagoji yapıyor
sun, sayın bakan ona cevap verdi. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, size müdahale edenlere 
cevap vermeye çalışmayınız, siz kendi konuşmanızı ya
pınız efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım, peki efendim, vermiyorum. 
^ Okuyorum, Cemal Büyükbaş konuşuyor : «Biz, va
tandaşlarımızın kömür ihtiyacı için gerekli tedbirleri 
aldık. (3 ay önce söylüyor) Pozitif neticeye ulaştık.» 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)» 

Niye şimdi alkışlamıyorsunuz onu? 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap edin Sayın Fı
rat, oraya hitap etmeyin. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Okumaya devam 
ediyorum arkadaşlarım. Bir. kısmını geçiyorum fazla 
vaktim olmadığı için. Çok mühim bir konu daha ge
tireceğim, onun için acele ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın yine Sayın Cemal 
Büyükbaş sorulara özet olarak şu şekilde karşılık 
verdi : 
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«Bu yıl TKt'nin linyit üretim programı 22,5 mil
yon tondur. TKİ yıl sonu itibariyle bu üretimi gerçek
leştirecek görünmektedir. Kendisine Plan ve Bütçe 
Komisyonu da teşekkür etmiştir. İşte TKİ üretimi eli
mizdedir; artmıştır ve muvaffak bir idaredir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım altıncı konuya ge
liyorum : Neden Meclis araştırması gerekiyor? Bakın, 
Krolin diye bir rezalet var arkadaşlar. Burada dendi 
•ki; «Böyle bir kömür alınmadı.» 

Muhterem arkadaşlarım, Krolin, Soma'da devlet-
leştirilen bir kömür yatağıdır. Bu, Krolin Şirketine 
aittir. Kanuna göre 4 sene içinde buradaki enkazını 
ve artıklarını kaldıracak. Devlet buraya 25 milyar lira 
yatırım yapmıştır. Toprağın altında 5 milyon ton kö
mür hazır bekliyor. Bu firma şimdi artığını kaldır
mıyor. Onun üzerine müessese bakanlığa bir yazı ya
zıyor. 1983 senesinde yazdığı bu yazıda diyor ki: 
«1984'e kadar 2 sene süre, verildi. (O da hatalıdır) Bu 
artığı kaldırın, ülke kömür darboğazına gidiyor.» Mü-. 
essese bunu 1983 senesinde söylüyor, 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 2 dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayın efendim, lütfen. Bunun süresi var efen
dim. , ; 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanım is
tirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bakın, şimdi size çok orijinal 
bir yazı okuyorum. Bu yazı bakanlığa yazılıyor. Kim 
yazıyor? Kurum? Kim yazıyor? Görevine son verilen 
vatan haini yazıyor. 

Bakın ne diyor: «Yazımızda ise, 9.4.1984 tarihin
de 2 yıllık sürenin sona ermiş olmasına rağmen, söz 
konusu üretim artığı stoklar 'Krolıin Madencilik Li
mited Şirketince sahadan kaldırılmadığı ve bu ne
denle mağduriyetimizin giderilmesi için gereğinin 
yapılmasını İstiyoruz» diyor; bakın «(Ülkemizin 1984 
yılı içinde kömür arzındatoi darboğazı göz önüne alı
narak Kroılin (Madencilik Şirketince sahadan henüz 
kaildırılmaımış bulunan stokların çok acil olarak kal
dırılmasının temini hususunun gereğini emirlerinize 
arz ederim» diyor. (Hangi ayda? Eylülde. Konuyu 
görüyor; ita 1 sene önce de yazıyorlar, gene yazıyor
lar. Bakanlığın cevabı; Çok gariptir arkadaşlar, ba
kanlık cevap veriyor: «iSöz konusu sahada 1 inci 
stok bölgesinde bulunan 253 bin tonluk stok 2 nci 
stok bölgesine taşınması için 'ilgili şirkete 30.10.1984 
- 6 ay daha süre veriyor - tarihine kadar süre veril
miş olup, bu arada, süresi içinde taşınmadığı ıtak-
dirde bakanlığımıza bilgi verin» diyor. ' 

Muhterem arkadaşlarım, ülke kömür darboğazı
na girmiştir, 2 sene, 4 senedir bu firma bu memleketi 

darboğaza sürüklemiştir, bunu bakanlığa ikaz ediyor, 
yazıyor, bakanlık genel müdürlüğe sormadan şirke
te 6 ay daha süre veriyor. Simidi soruyorum: 1985*in 
3 üncü ayındayız; bu kömür kalktı mı? Kalkmadı 
arkadaşlar. Niye kalkmadı; izah edeyim. Çünkü 
Maden Kanunu gelecek, Maden Kanununda bu sa
ha 5 milyon ton hazur kömürüyle bu şirkete tekrar 
geri veriîeoek. İşte arkadaşlar sebep budur. (HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlıar) 

:Saym milletvekilleri, ben yasalara saygılıyım, za
mana da saygılıyım. Burada kesiyorum. Türk kamu 
teşekküllerinde görev yapan bütün kamu personeline, * 
namuslu kamu personeline, vatansever kamu pers-
soneline saygılar sunarım, yüce Meclise saygılar su
narım. 

Bu Meclis araştırmasının gerekliliğine inanıyo
rum. İnanan herkes, memleketin kuruşu için inanan 
herkes araştırmaya «evet» demelidir. 

Saygılar sunarım; sağolun, var olun. (HP ve MD>P 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

ismail Şengün; buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Şengül, sürenizi bildiğiniz için tekrarlamı
yorum efendim. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkanım, yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; Milliyetçi Demokrasi Partisinden 11 değerli 
arkadaşımızın verdiği araştırma önergesi üzerinde 
parti Meclis grubumun görüşlerini arz etmek istiyo
rum. 

Sayın Devlet Bakanımız müzakerelerin başında, 
bir bakanın kendi sorumluluğu altındaki bir kurulu
şu kamuya şikâyete hakkı olmadığını ifade ettiler. 
Bu görüşlerinde kendileriyle tamamıyla mutabıkız. 
Biz konunun daha çok TKİ ve kömür meselesi üze
rine teksif ettirilmesi gereğine inanmaktayız. 

BAŞKAN— Sayın Şengün, bir dakika efendim. 
Ayakta duran sayın milletvekilleri, lütfen yerle

rinize oturunuz efendim. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Çünkü sayın-

bakan da, müzakerelerin başındaki ifadelerinde TKİ* 
de sorunlar bulunmadığını söylemediler. Bu neden
ledir ki, biz MDP olarak, TKfnin kendisime has 
sorunlarının-ki, bunların pek çok olduğu dile getiril
mektedir - araştırılmasını istemekteyiz ve Meclis 
araştırmasında da bu nedenle isabet göçmekteyiz. 
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Değerli milletvekilleri, TKÎ kurumu bugün linyit 
ve asfaltit gibi, enerji hammaddelerini değerlendir
me ve üretme ve ayrıca kömür satma ve dağıtma 
görevlerini üstlenmiş bir kamu iktisadî kuruluşudur. 
Bir kamu iktisadî kuruluşunun görevindeki başarı
sının ölçüsü - bize göre, ülke ihtiyacı karşısında yıl
lık üretim miktarı ve ortalama maliyet fiyatıdır. Ül
kemizde yıllık linyit üretiminin seyri kısaca şöyle 
olmuştur: 1979 yılında değerli arkadaşlarım, 16,5 
milyon ton kömür üretilmesi planlanmış, ancak 11 
milyon ton gerçekleşmiştir. 1980'de 18,5 milyon 
ton programlanmış, ancak 13,5 milyon ton linyit 
üretilebilmiştir. 1982'de 21 milyon ton programlan
mış, 16 milyon ton kömür üretebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yıla kadar görüldüğü 
gibi, programlanan ihtiyaçlar göz önünde bulundu
rularak, öngörülen hedeflere kesinlikle varılamamış
tır. 1983 yılında ise, program 19,7 milvon tona in
dirilmiştir, kaydırılmıştır. Bir ülkede yıllar itibariyle 
linyit ihtiyacı artar, azalmaz; hele Türkiye gibi bir 
ülkede. O nedenle 1983 yılında 19,7 milyon tonluk 
programın gerçekçi bir hedef olmadığını yüce Mec
liste ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 1985 yılı için programla
nan hedef 29,3 milyon tondur. 1984 yılında gerçek
leşen 22 milyon ton gözönühe alındığında ne ölçü
de bu hedefe varılabileceğini takdirlerinize bırak
makla beraber, 1983 - 1984'te ancak yüzde 8,5 ar-
tırılabilen linyit üretiminin 1984 - 1985 döneminde 
23,4 gibi yüksek bir hedefe nasıl varılabileceğini an
lamak bizim için zor olmaktadır. Bu yıl bu artış 
nasıl sağlanacaktır? tşte bu nokta yüce Meclisçe 
araştırılmalıdır. 

1985'te talep 30,3 milyon ton. Şu halde, program
lanan gerçekleşse dahi, 1985 yılında yine 1 milyon 
ton linyit açığı ortaya çıkacaktır ve büyük bir ihti
malle ithal yoluna gidilmek zorunda kalınacaktır. 
İthal, linyit kaynakları gayet geniş olduğu ifade edi
len bu ülke için ne ölçüde bir çözüm yoludur? tşte 
bu nokta araştırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planın 
1989 hedefi 51 milyon ton linyittir. Bir diğer ifâde 
ile 1984 yılında ancak 22 milvon ton üretilen linyit, 
1989'da, yani 5 yıl içinde 29 milyon ton artış sağlan
mak suretiyle 51 milyon tona çıkabilecektir. Bu 
miktar üretim için darboğazların nasıl giderilebi
leceğinin araştırılması gerekir kanısındayız, tşte 
Araştırma önergesini destekleyen görüşlerimizden 
birisi de bu noktadır. 
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Şimdi kısaca asfaltit konusuna geleceğim. 1980 
yılında bu ülkede 560 bin ton asfaltit üretilmiş, 1981' 
de yine 560 bin ton, 1982'de ise, fevkalade bir sıçra
mayla 860 bin ton asfaltit üretilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1983'te bu miktar maalesef 
750 bin tona düşmüştür; fakat asıl önemle tebarüz 
ettirmek istediğim noktaya şimdi gelmekteyim; maa
lesef 1984 yılında asfaltit üretimi 225 bin tonda 
kalmıştır; 750 binden 225 bin tona inmiş bulun
maktadır. 

Bu düşüşün geçmişteki ve şimdiki sebepleri ne
lerdir? Bizim gördüğümüz bize akseden şu iddialar 
mevcuttur; Yerüstü işletmeciliği - buna açık işletme
cilik . de denmektedir - için TKİ kurumunun, özellik
le doğu bölgelerinde yeterli makine ve teçhizatı ol
maması nedeniyle 1978 yılından itibaren dekapaj ve 
kömür kazı işlemlerinin bir kısmı ihale yoluyla mü
teahhitlere yaptırılmaya başlanılmıştır. TKÎ'nin ge
rekli ön hazırlıkları tamamlanmadan bu iş saha
sında ilk defa müteahhide açılması olumsuz sonuç
lara yol açmıştır ve doğuda müteahhitlerin dekapaj 
çalışma prensipleri hiç oluşmadığı için, kurum da de
neyimli bir kontrole gidemediği için bir takım olum
suz, ters sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Dekapaj ihaleleri, toplam ihale bedeli bakımın
dan Türkiye şartlarına göre yüksek hacimlere varan 
ihalelerden olduğu ve bir dekapaj amelivesi çok fazla 
ihtisası gerektirmeven bir işlem olarak ele alındığı 
için, aşırı uzmanlığı gerektiren bir işlem olarak gö
rülmediği için, maalesef 1985 yılında, biraz önce 
ifade ettiğim miktara inmek durumunda kalınmıştır. 

Dekapaj müteahhitliği ile ilgili olarak, daha işin 
başında birtakım yolsuzluklar gündeme gelmeye baş
lamıştır. öne sürüldüğüne göre, bütün çıplaklığıyla 
görülen olumsuz sonuçların meslek ve müessese 
taassubuna dayalı olarak örtbas edilmeye çalışıldığı 
belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak teftiş raporları 
mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, özellikle doğu işletmele
rinde ortaya çıkan olumsuz sonuçları kısaca yüce 
Meclise şöyle arz etmek. mümkündür: Doğu Linyit-

. leri İşletmesi ki, Van Erciş'tedir ve Alpagut Dodur-
ga Linyitleri İşletmesi Müesseselerine yapılan bazı 
dekapajlarda hiçbir kömür bulunamamıştır. Çünkü, 
bu dekapajlar, Devlet Su İşlerinin su sondajlarına 
dayanılarak yapılmış dekapajlardır. Tabiî ki, bunun 
sonucunda kömürün bulunmaması ihtimali de gayet 
yüksektir ve nitekim kömür bulunamamış dekapaj 
boşuna yapılmıştır. 
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Bolu Linyitleri İşletmesi, Ege Linyitleri işletme
si, Sivas Kangal, Güneydoğu Anadolu İşletmele
rinde dekapaj işlerinde fazla ödemelerde bulunul
muştur. Yukarıda ibelirtilen müesseselerdeki yolsuz
luklarla ilgili tahkikatların bir kısmı tamamlanmış, 
bir kısmınınki hâlâ devam etmekte. 

TKt camiasında bilinen bu olayları bir tarafa 
bırakarak 1984-1985 kış sezonunda kömür ihraç po
tansiyeli olan ülkemizi kömür ithal etme zorunda 
bırakan Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyit İş
letmeleri Müessesesinin kuruluşundan bu yana, Şır-
nak ve Silopi ocaklarındaki dekapaj işleriyle müte
ahhitlerine uygulanan ayrıcalıkları da kısaca gözden 
geçirmekte yarar görüyoruz. 

Şırnak ve Silopi ocaklarında ihale edilen işleri 
ayrı ayrı incelemeye gitmiyoruz değerli milletvekil
leri. Ancak bu ocaklarda uygulanan ve tespit edil
miş ayrıcalıklı işlemleri aktarmanın konunun daha 
net aydınlatılması bakımından yararlı olacağını sanı
yoruz. 

Yeryüzü sathı, olduğundan daha yüksek gösteril
mek suretiyle daha işin başında müteahhit firmalara 
hiç bir iş yapmadan maddî çıkar sağlanmış mıdır; 
soruyoruz? 

Başlangıç noktalarını kaydırmak veya oynatmak 
suretiyle işin devamı sırasında müteahhit firmalara 
yapmadığı bir işi yapmış gibi göstermek suretiyle 
maddî çıkar sağlanmış mıdır; soruyoruz. 

Yetersiz iş makineleri olan müteahhitlere bizatihi 
Türkiye Kömür İşletmelerince makine ve ekipman 
yardımı yapılmış mıdır; araştırılmasını istiyoruz. 

Ölçüm ekiplerinin devreye sokulması halinde yapı
lan fazla ödemelerin ortaya çıkma •ihtimalinin 'belirmesi 
üzerine, sözleşme dışı, teknik bir izahı olmayan ve 
yolsuzluğa müsait bir uygulama yapılarak kamyon 
sefer, sayısına dayalı hakediş tanzimi yapılmış mıdır; 
öğrenmek istiyoruz. Bu uygulama ile geri dönüşü ol
mayan, çok fazla ödemelere sebebiyet verilmiş midir; 
araştırılmasını istiyoruz. 

Kamyon sefer sayısı ile Ödeme imkânlarının da 
ortadan kalkması sonucu, firma talepleri geri çevril-
meyerek bu kez de avans ödemeleri başlatılmış mı-. 
dır; öğrenmek istiyoruz. 

Şantiyeler için gerekli olan akaryakıtlar bile avans 
mahiyetinde TKl'ce karşılanmış mıdır; bilmek isti
yoruz. 

Yükümlülüğündeki işin devamında acze düşen 
bazı firmalara makinelerini iş çevrelerinden çekme
leri izni verilmiş midir ve aym müteahhit firmalara 

daha yüksek fiyatla yeni işler verilmiş midir; öğren
mek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri; 1989 yılı için asfaltit üre
tim hedefi yaklaşık 1 milyon tondur. 5 yllık bir dö
nemde, 1980 yılındaki 225 bin ton üretim nasıl 750 
bin ton daha artırılacaktır; araştırılması gerektiği ka
nısındayız. 

TKt yıllardır maliyeti yükselmiş ve programlanan
ların altında üretimi ancak yapabilmiş bir kuruluş 
olarak görülmektedir. Kömürün her mevsim aceleye 
getirilmek suretiyle, linyit işletmeciliği şeklinde üre
tilmesinin yapıldığını bilmekteyiz. Linyit işletmeciliği 
tercübe ve devamlılığı gerektirir. Kurum bu aslî gö
revini normal bir uygulamaya dönüştürmek için idarî 
finansal ne gibi değişikliklere muhtaçtır; araştırılma
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, 5 dakika daha süre
niz var. 

İSMAİL ŞENGÜN '(Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Kurum yapması gereken dekapajm ancak 1/3'ünü 
yapabilmektedir değerli milletvekilleri. Dekapaj iha
le edilerek linyit üretmenin sakıncaları yıllarca ifade 
edilmesine rağmen, konu üzerinde gereğince durul
mamıştır. Sonuçta linyit üretimi ihtiyacı karşılamaz 
boyutlarda kalmıştır ve ithale gidiş kaçınılmaz olmuş
tur. 1984'te 600 bin ton linyit ithal siparişinin 390 bin 
tonu gerçekleştirilmiş, gerisi iptal edilmiştir. 

Bu arada, limanda bekleyen gemiler için günlük 
6 bin ila 22 bin dolara varan cezaî Ödemelerde bu
lunulmuştur. TKt bir üretim kuruluşu olmaktan çok, 
bir kontrol kuruluşu görünümüne girmiş, ancak maa
lesef biraz evvel sorduğumuz suallerde ortaya çık
tığı gibi, bu kontrolü de gereği gibi yapamamıştır. Ay
rıca iş yaptırma otoritesi de zayıflamıştır. 

TKİ, programlanan termik enerji santrallarının da 
muntazaman çalışması için gerekli ve artmakta olan 
enerji için yeni kömür sahaları bulmak zorundadır. 
Yeterli sayı ve derinlikte sondaj yapmalıdır. Ancak, 
sondaj makine ve ekipmanı yeterli seviyede değildir. 
Bu seviye nasıl tutturulacak; 5-10 yıl ilerisi nasıl 
garanti edilecektir; araştırılmalıdır. 

TKİ için ithalat çözüm değildir, kalıcı tedbirlere 
ihtiyaç vardır. 

TKİ, mülteahhiltlere yaptırdığı dekapaj yanında, 
kendi asgarî üretimini emniyete alacak ve fakat faal 
bir makine parkına, ağır iş makineleri parkına kavuş
malıdır. Bu nasıl sağlanır; araştırılması gerekir. Şu 
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anda TKt makine parkının yaklaşık 1/3'ü muattal
dır, çalışmamaktadır, çalışamamaktadır; millî servete 
yazıktır. Atıl parkı harekete geçirecek önlemler neler
dir; araştırılmalıdır. Dekapaj, mevsimlik ihtiyacı gi
dermekle kalmamalı, ileri yılların ihtiyacı da düşünü
lerek yapılmalıdır. Güven verici bir linyit, asfaltit 
üretimi bu ülke insanlarının en doğal, en tabiî hakkı
dır. 

TKt, Doğu illerimiz ihtiyacını Batı illerinden kar
şılayamaz. Oltu - Balkaya ocaklarından 1 milyon ton 
linyit üretilebileceği ifade edilmektedir ve bunlarla 
da Doğunun ihtiyacının karşılanması mümkündür. 
Bunu sağlamak ise, yeterli organizasyonu gerektirir. 
Bu organizasyonun şartları nelerdir, nasıl olmalıdır, 
araştırılmalıdır. 

TKt'nin yatırım projeleriyle ilgili yeterli ön çalış
malar yapamadığı ifade edilmektedir. Bu ne derece 
doğrudur, ne gibi tedbirler alınacaktır; bunlar da araş
tırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bü noktada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Temmuz 1984 
tarihli 90 inci Birleşiminde onaylanan ve 1985 yılın
dan itibaren uygulamasına geçilen'Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının 248 inci paragrafını okuyorum : 
«Beşinci Plan dönemlinde, birincil enerji hammaddele
rinden kömür, ham petrol ve tabiî gaz yatırımlarına 
ağırlık verilecek, yatırımlardaki gecikmeler önlenecek
tir» denmektedir. Yine 'Beşinci Planın 249 uncu parag
rafının 11 inci bendi de şöyle def: «Bilinen kömür sa
halarında, üretimin optimal düzeye ulaştırılması için, 
bunların teknik işletme projeleri tamamlanacak, bu 
projelerle uyumlu olarak gerekli idame, modernizas
yonu ve tevsiata yönelik yatırımlara öncelik verilecek
tir. Taşkömürü üretimi bir anaplan uyarınca gelişti
rilecektir.» 

Değerli Milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının bu tedbirleri amir hükümlerdir. Bu ted
birlerin gerçekleşmesi zorunlu olduğu kadar ülkenin 
büyük yararları içindir de. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamızı bitirirken 
eğer basında ifade edildiği şekilde, bir suçun işlendiği 
tahkik edilmeden ve kesin bir sonuca varılmadan sa
vunmasız Türk memuru itham edilmişse, bunun devlet 
adamlığı vasfına uygun düşmeyeceğini, yine basına 
yansıdığı kadarıyla hükümetin iki sayın bakanının 
alışılmışın dışında birbirlerini itham etmesini de hay
retle karşıladığımızı bu olayı hükümet içinde bir ko
ordinasyon eksikliğinin işareti olarak gördüğümüzü 
belirtirken, çok ağır şekilde itham altında tutulan 
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TKt görevlilerinin tutum ve davranışlarının tespiti, 
devlet hizmetini sabote edip etmediklerinin, yukarı
da sıraladığımız ağır ithamların doğruluk derecesinin 
ortaya çıkarılması için ve ayrıca ülkede kış aylarında 
her yıl depreşen sorunu, ülke sanayiinin darboğazı 
linyit ve diğer kömürler meselesinin yüce Meclisçe 
aydınlanması için arkadaşlarımızca önerilen araştır
ma önergesinin ele alınmasını, kabulünü ve sonuçta yü
ce Meclise yaraşır orta ve uzun vadeli çözümlerin or
taya konmasını grubum adına yüce takdirlerinize su
nar, saygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Şimdi de Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 

Artukoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NECÎP OĞUZHAN 
ARTUKOĞLU (Burdur) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Meclis araştırmasını talep eden 
önerge hakkında Anavatan Grubu adına görüşlerimi 
yüce heyetinize arz etmek için huzurunuzdayım. An
cak, benden evvel konuşmuş olan muhalefete mensup 
değerli hatipler önergenin 1 inci fıkrasında açıklan
mış olan anamevzuun, anakonunun dışına çıkmışlar
dır. Araştırma talepleri kömür ithali meselesinden 
doğan, o meseleyle ilgili olan aksaklıkların dışına taş
mıştır. 

ıBu itibarla bu araştırma taleplerinin daha ziyade, 
hiç olmazsa ilgili bakandan bir sözlü soruyla daha 
evvel .veyahut da bundan sonra bilgi üstemeleri su
retiyle tatmin edilebileceğini huzurunuzda ifade et
mek isterim. Bu itibarla arz edeceğim mütalaa sınırlı 
bir mütalaa olacaktır, önergenin kapsadığı mevzua 
taalluk edecektir. 

Aziz milletvekilleri, meselenin teferruatına geçme
den evvel hemen 'belirteyim ki, hem bu önergenin 
hem de 20.3.1985 günü bir Halkçı Partili üyenin gün
dem dışı konuşmasının mevzuunu teşkil eden gazete 
haiberi hakkında Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı ve Devlet Bakanı Sayın Cemal Büyükbaş'ın 
20.3.1985 tarihinde basına verilmiş ve 21.3.1985 tarihli 
gazetelerde neşredilmiş Ibir tekzibi ve tavzihi vardır. 
Bu beyanat muvacehesinde işbu önerge ve mezkûr gün
dem dışı konuşmada ileri sürülen ve bir gazetede çık
mış olan ağır tabirlerin söylenmiş olması varit değil
dir. 

Meclis araştırmasıyla ilgili bu önergede 1984 -
1985 kış mevsimi için kömür ithalinin başlıbaşına bir 
mesele olduğu ve bundan doğan güçlüklerin geçirdi
ğimiz ağır kış şartları altında milyonlarca vatandaşı-
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mızın büyük sıkıntılarla karşılaşmasına yol açtığı ifade 
edilirken, 20.3.1985 günkü Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 75 inci tçtimaında gündem dışı konuşan sayın 
üye «İthal kömürünü zorlayan kimdir, lüzumlu muy
du? İthal kömürü gelinceye kadar Türkiye'de kömür 
açığı kapanmıştır» şeklinde beyanda, bulunmuştur. 
Birbirleriyle çelişkili gibi görülen bu mütalaalar bu 
mevzuda hükümetin almış olduğu tedbir ve bunun 
tatbikinde karşılaşılan güçlükleri açıkladıktan sonra 
vuzuh kazanacak ve yüce heyetiniz tenevvür edilmiş 
olacaktır. 

Hükümetimizin kuruluşundan önceki son iki -
iklbuçuk yılık dönemde Sımak kömür istihsal man
zumesi iyi işletilmemesi sebebiyle bozulmuş ye kömür 
istihsal edilemez hale gelmiştir. 1984 - 1985 kış mev
siminde bu eksikliğin hâsıl edeceği sıkıntıyı gidermek 
maksadıyla hükümetimizin 8.6.1984 tarih 149 sayılı 
İktisadî İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca 1 
milyon ton teshin kömürüyle, 150 bin ton kok kö
mürü ithaline ve fiyat farkı olursa, sübvanse edil
mesine, telafi edilmesine; ithalat işlerinim ilgili TKÎ 
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Umum Müdürlük
lerince yapılmasına, mevzuun ilgili devlet bakanlığı 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca takip edil
mesine, diğer kuruluşların bu (bakanlıklara gerekli ko
laylığı göstermesine karar verilmiştir. Kararlar daha 
o gün TKÎ ve TTK Umum Müdürlüklerine şifahen 
ve bilahara yazılı olarak talimatlanmıştır. 

ithal kömürünün yerli istihsal kömüründen çok 
pahalı olduğu ve dışarıya ödenen döviz ile teçhizat 
ithal edilseydi bu kömürü dahilde istihsal ederdik yo
lunda yapılan siyasî maksatlı konuşmaların ve neş
riyatın sahipleri hükümetimizin kışın karşılaşılacak 
sıkıntıyı önlemeyi planladığını, zaman darlığını ve 
kömürün dahilde tonunun 35 bin Türk Lirasına, ha
riçte 28 bin Türk Lirasına mal edilebildiğini, her iki 
ahvalde de devlet sübvansiyonunun yapıldığını insafla 
göz önünde bulundurmalıdırlar. Hükümetçe kömür 
ithali için verilen bu talimat üzerine her iki kuruluşta 
şartname hazırlama ve ihale işlerine aynı zamanda 
başlanmıştır. Bir taraftan Sımaktaki kömürün istihsal 
işi yeniden ihaleye çıkarılmış, diğer taraftan ithal 
işlemleri ilgili bakanlarca yakından takip edilmiştir, 

Ayrıca, vatandaşın kışın kömürsüz kalmaması için 
alınacak diğer tedbirler 27.7.1984 tarihinde İstanbul' 
da Başbakan Sayın Turgut özal'ın devlet bakanları 
Sayın İsmail özdağlar ve Sayın Alptemoçin'le, zama
nın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Büyükbaş 
ve. ilgili genel müdürlerin iştiraki ile yapılan toplantı
da TKİ ve TTK, Demir Çelik İşleri, Devlet Demir

yolları vesaire kuruluşların yapacakları işler tespit 
edilmiş.... 

YILMAZ İHSAN HASTÜÎRK (İstanbul) — Ne 
zaman? 

NECÎP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) 
27.7.1984'te efendim. 

Ayrıca, ithal kömür gelinceye kadar 150.000 tonu 
taşkömürü havzasından olmak üzere, Seyitömer ve 
(Tunçbilek havzalarından sağlanacak istihsal fazlası kö
mürün Doğu vilayetlerine şevki uygun görülmüştür. 

Bu mevzuda matbuatta, devamlı şekilde hükümet 
ile bürokrasinin ve hükümet üyelerinin münasebetleri
ni bozmayı hedef alan neşriyatın artmasına mavazi 
olarak, Meclis içerisinde de dikkati çeker şekilde yo
ğunlaşan faaliyetlere şahit oluyoruz. Bizim temenni
miz, objektif olmayan; fakat indî olan bu tutum ve 
davranışların demokrasimiz için zararı olmamasıdır. 

TKİ kuruluşunda ön Soruşturma neticelenmiş olup, 
teferruatlı soruşturma devam etmektedir. Durum böy
le iken, muhalefetin gazete haberlerine göre konuyu 
Meclise getirmesi siyasî maksat taşımaktadır. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mu
halefet değil milletvekilleri getiriyor. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU ^Devamla) — 
Evet efendim, tavzih ediyorum «milletvekillerinin ge
tirmesi». 

TKİ ile ilgili konular tetkik edilmektedir, muha
lefetin biraz insaflı olması gerekir, 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İk
tidar partisine bu (Mecliste İçtüzük öğreteceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
(NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 

Bu sebeplerle, Anavatan Partisi Grubunun bu önerge
ye ret oyu vereceğini yüce heyetinize saygılarla arz 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artükoğlu. 
Önergedeki 1 inci imza sahibi Sayın Namık Kemal 

Şentürk; buyurun efendim. (HP ve <MOP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Şentürk, grup adına konuşanlardan farklı ola
rak süreniz ilO dakikadır efendim; buyurunuz. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek önergemizle 
ilgili olarak sayın hükümet adına yapılan açıklama
dan, gerek parti grupları adına yapılan konuşmalar
dan, hele Anavatan Partisi Grubu adına âdeta zor
lanarak konuşmasını yürüten arkadaşımızı dinledik
ten sonra, bu önergede ne kadar haklı olduğumuzu 
bir kere daha anlamış olduk. (HP ve MDP. sıraların
dan alkışlar) 
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Sayın Mesut Yılmaz Beyefendi, meseleyi incele- | 
meden tekzip edilen bir konu üzerine önerge verilmesi-
ıni bir nevi anlayamadığını ifade ettikleri için, evvela 
bu konuda Sayın BüyükJbaş'ın «tekzip» diye ifade J 
edilen açıklamasını aynen okuyacağım. Biliyorsunuz 
mevzu 19 Martta gazetelere intikal etti; 20 Martta 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Sudi Türel 
hemen bir açıklama yaptı; 48 saat sonra da asıl konu 
sahibi Sayın Büyükbaş bakınız ne diyor: 

«Devlet Bakanı Büyükbaş ise, dün yaptığı yazılı 
açıklamada, (TKİ yöneticilerini bu kez de basına 
maksatlı haber sızdırmakla suçladı. Büyükbaş şöyle 
dedi: «TKÎ kuruluşu hakkında rapor hazırlattığım 
ve teftiş yaptırdığım doğrudur. Bu sebeple bazı TKİ 
mensuplarının memuriyet sınırını aşarak basına 
maksatlı ha'ber sızdırmalarına da karşılık vermedim. I 

. Anlaşılan, bazı kişilerin ortalık kızıştırma merakı faz
la. Şunu belirtmek isterim: Her şeye rağmen emrim-
dekii hiçbir memur hakkında «hain» sıfatını kullan
madım, kullanmam. Bu ifade yazar veya muhabirin 
kendi takdiridir. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum ki, bu açıklama 
bir tekzip yerine daha çok bir teyittir. Sayın bakan 
bu açıklamalarında neler söylemiş? Milleti kömürsüz 
bırakan, şirket batıran, devlet hizmetine politikayı ka
rıştıran, hükümet çalışmalarını köstekleyen kimsele
rin bulunduğunu ve suçluların görevden alınması için 
de Sayın Başbakana sunmak üzere rapor hazırladığını I 
ifade etmiş ve teyit etmiş. O halde yukarıdaki ifade 
tekzip mi, teyit mi takdirlerinize sunarım, I 

Şimdi müsaade ederseniz kısaca konuya ait görüş
lerimizi bir kere de şifahen dile getirelim. Türkiye 
Kömür işletmesinin yurt ekonomisi içindeki önemi- I 
nin ve büyük yerinin izahını lüzumsuz addediyorum. I 
özellikle dünyanın hâlâ bir petrol kavgası içinde bu- I 
lunduğu bu dönemde kömür madeninin güçlü enerji 
kaynağı, enerji hammaddesi olduğunda herhalde I 
müttefik bulunmaktayız. I 

Bilindiği gibi, Türkiye idarî yapı olarak konuyu 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu adı altında topla- I 
dığı teşekküle emanet etmiştir. 1957 yılından beri I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak 
hizmet veren bu anaünite 38 yıldır muhtelif zaman- I 
larda eleştirilere muhatap olmuş bulunmaktadır. Da- I 
ha önce belirttiğimiz gibi, ekonomimizin anakuruluş- I 
larından biri olan bu millî müessesemizin üzerine I 
titremek, eylem ve işlemleri üzerinde ısrarla durmak, I 
yüce Meclisimizin ihmal edemeyeceği bir görevdir I 
kanısındayız. | 
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Önergemizde de arz ettiğimiz gibi, teşekkülün iş
lemleri - Hükümet adına açıklamada bulunan sayın 
bakanımızın da ifade ettiği gibi - ilgili bakanlığın, 
Yüksek Denetleme Kurulunun devamlı gözetim ve 
denetimi altında bulunmaktadır. Doğrudur. Bu de
netim organları, zaman zaman teşekkül içindeki iş
lemlerin, tatbikatın bazılarının kanun, tüzük ve yö
netmeliklere aykırı olduğunu tespit ederek geniş çaplı 
araştırmalar ve hatta soruşturma taleplerinde bulun
muştur. Keza basınımızda da zaman zaman müessese 
ile ilgili olarak ortaya konulan konular, olaylar, iddia 
ve ihbarlar üzerine ilgililerin eğilmiş ve sorunları çö
züp konuyu sonuçlandırmış olmalarını ummak isteriz. 

Değerli milletvekilleri, önergemizde söz konusu 
bir millî müessesemizin işlemlerini, aktüel hale getiren 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanımızın bir be
yanatına, bir açıklamasına ağırlık vermiş bulunmak
tayız. Yüksek malumları olduğu gibi, Sayın Büyükbaş, 
Türkiye Kömür işletmelerindeki bir kısım görevlileri 
çok ağır töhmet altında bulundurmaktan çekinmemiş
tir. Anayasamızın 112 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
«Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin 
eylem ve işlemlerinden sorumludur» demektedir. Bi
naenaleyh, bu sıfatlara layık görülen Türkiye Kömür 
işletmeleri görevlilerinin eylem ve işlemlerinden Sayın 
Büyükbaş'ın da eş sorumluluğunu düşünmek zorunda
yız. Burada üzerinde durmak istediğimiz esas mesele, 
şu anda başka bir bakanlık koltuğunu işgal eden Sayın 
Büyükbaş'ın, bir kısım devlet memurlarına, kamu gö
revlilerine reva gördüğü sıfatlardır. 

Hiç kimse kusur işlemekten uzak değildir sayın 
arkadaşlarım. Doğru yaptığı kadar yanlış ve hata da 
yapabilir. Bunun mümkün olduğunu kabul eden bir 
Zihniyete sahibiz. Ancak, adlî mercilerin kararı ol
madan da hiçbir devlet görevlisinin suçlu ilan edile
meyeceğinin idraki içinde olmamız icap eder. Müesse
se görevlileri hakkında iddialar sabit olabilir; bu ayrı 
bir konudur. Ancak, cumhuriyet hükümetinin bir ba
kanının kendi memurları hakkında kullandığı rencide 
edici, çirkin ifade ve ithamlar fevkalade üzücü ve 
düşündürücüdür. Bakınız, bu ithamları tekrar oku
yorum: «Şirket batıranlar, devlet hizmetine politika 
karıştıranlar, hükümet çalışmalarım köstekleyenler, 
memleketi kömürsüz bırakanlar.» 

Sayın milletvekilleri, devletin idarî yapısını bin-
bir mahrumiyete rağmen, üstün bir feragatle sırtlayan, 
taşıyan, devletine sadakatle hizmet etmekte olan, bir 
kısmımızın içinden geldiği haysiyetli, fedakâr me-
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murdarımızı aksi varit olmadıkça heplimiz kadar şerefli 
iasanlar olarak kabul etmek zorundayız. Bürokrasi
den şikâyet etme ayrı şey, kamu görevlilerini kötüle
me ayrı şeydir. Bürokrasiden şikâyet ederek oy alabi
lirsiniz; ama memuru kötüleyerek ve suçlayarak hiçbir 
yere varamazsınız, bir bakıma devleti tahrip etmekten 
başka. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 112 nci mad
desinin birinci fıkrası, Bakanlar Kurulunu, hüküme
tin genel siyasetini birlikte yürütmekten sorumlu kıl
mıştır. Buradaki amaç, hükümet üyeleri arasında bir
lik, beraberlik ve ahengin mevcut olmasıdır. 

Bu kısa dönemde maalesef şanssız. uygulamalarla 
karşılaştık. Sayın Arıkan - Tanrıyar çekişmesi daha 
tutanaklardaki mürekkebini kurutmamışken, bir yeni
sine muhatap olduk. Sayın Büyükbaş evvela, evvelce 
yaptığı bakanlığa bağlı müesseselerde suçluların gö
revden alınması için hazırladığı 15 sayfalık raporu, 
Başbakana vereceğini ifade ediyor. Herhalde vermiştir. 
Peki. aynı kabinede sorumluluk yüklenmiş olan kişi
ler olarak, kabine üyesi ilgili arkadaşıyla görüşerek, 
bilgileri kendisine aktarıp, gereğini temin edemez miy
di? Demek ki, ona itimat edememektedir. Nitekim, 
Sayın Büyükbaş, halen kendi yerini işgal eden bakan 
arkadaşını iyi niyetli; fakat konunun yabancısı; o 
sebeple meselelerin üzerine gidemeyecek, kadroyu ta
nımadığı için atlatılabilecek birisi olarak ilan etmek
tedir. Ben bu beyanları, yakın tanıdığım Sayın Sudi 
Türel'e layık görmüyorum. (Alkışlar) Evet, Sayın 
Türel ciddîdir, gayretlidir ve de mutlaka iyi niyetli
dir; ama bağışlasınlar, bağışlayınız, bildıiğim kadarıy
la saf değildir. 

Sayın milletvekilleri, arz ve izaha çalıştığımız ne
denlerle önergemizi lütfedip kabul ediniz ki; hacmi, 
hizmeti, yurt ekonomisindeki yeri büyük kuruluşumuz 
hakkındaki tereddütler, söylentiler, iddialar, ithamlar 
kalksın. Bunlar neler midir? Benden önce konuşan 
hatiplerin açıklamalarınla sadece bazı hususları ilave 
edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, süreniz doluyor efen
dim, lütfen toparlayın. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

Mesela, kurum tarafından ihale suretiyle yaptırı
lan dekapaj ve üretilen kömürün madencilik bakımın
dan belirli bir açık işletme yönetimine uygun yürütü
lüp yürütülmediği; makine parklarının yeterli ve ağır 
iş makinelerinin tamamen faal ölüp olmadığı; deka-
pajların iptidaî tarzda mı yapıldığı; bekleme, gecikme 
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j ve tedbirsizlikler nedeniyle meydana gelen heyelan, 
göçük, su baskını ve benzeri sebeplerin tahribat ve 
zarara ve ihtilafların büyümesine vesile olup 
olmadığı iyice belirlensin. 

Önergemizi lütfedip kabul ediniz ki; teşekkülün 
modern teknolojik imkânlara ne derece kavuşmuş ol
duğunu öğrenelim. Bu kadar geniş rezervlere ve im
kânlara rağmen niçin kömür ithaline mecbur kalın
dığını, darboğazların sebepleri ve bunların telafisi 
için gerökli gayretin gösterilip gösterilmediğini; son 
1 milyon tonluk koklaşmış tesin kömürü ithal mace
rasının; İskenderun Limanına gelip, limanın tahliye 
kapasitesıi kifayetli olmadığı için ibirisi boşaltılırken 
diğerindeki kömürlerin yanmaya başladığı, tahliye 
bekleyen bir üçüncü geminin ciddî kömür sıkıntısı 
içerisine düşen İstanbul halkının ihtiyacı için İstan
bul'a getirilebilmesi konusundaki karşılaşılan ve ya
şanan güçlüklerin iç yüzünü bilelim. Bir kısım işlet
melerde, ezcümle Şırnak, Afşin - Elbistan, Güney 
Anadolu linyitleri gibi, müteahhitlere fazla dekapaj 
ödemeleri ve benzeni suiistimal söylentilerinin gerçek 
olup, olmadığı, bu konularda açılmış olan soruşturma 
sonuçları, toz kömür mubayaaları, basında; «Kö
mürde resmî kazık» «Suçüstü tamam kazığa devam» 
gibi başlıklarla yer alan çirkin olaylar gün ışığına çık
sın ve nihayet önergemizi lütfedip kabul ediniz ki, 
bütün bu aksaklıkların müsebbibi suçlanan bazı yö-
netici ve görevliler midir, işin içinde kasıt ve hizmeti 
sabotaj var mıdır belirlensin, Sayın Büyükbaş'a iddia 
ve ithamlarını hukukî zeminde ispat fırsatı ve imkânı 
verilmiş olsun; böylece idarî ve siyasî sorumluluk 
varsa belirtilsin. 

Değerli.milletvekilleri, görüldüğü gibi bu önergeyi 
vermekteki maksadımız, bütün iddialara rağmen, ha-
lisanedir. Bu millî müessesesimizi ve orada çalışan 
kamu görevlilerini şaibeden kurtarmak, kamunun gü
venini pekleştrimek ve böylece rahat ve huzur içeri
sinde rasyonel bir tarzda hizmete devamını sağlayarak, 
yurt ekonomisine azamî katkıda bulunma amacının 
gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Yüce Meclisimizin siz sayın üyelerinin de aynı gö-
j rüş ve hassasiyet içinde olduğundan asla şüphe et

miyoruz ve bu inançla önergemizin kabulü istikâme-
I tinde tecelli edeceğine inandığımız müspet oylarınızın 

beklentisi ile sözlerimi bitiriyor, saygılar sunuyorum. 
(MDP ve HlP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 

I üzerindeki öngörüşme tamamlanmıştır. 
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Biliyorsunuz, usulümüze göre bu önergeyi oyları
nıza sunacağım. Oylama, Tüzüğümüz hükmü gere
ğince, işaret oyu ile yapılacaktır. 

Önerge kalbul edildiği takdirde yapılacak işlemi, 
oylamadan sonra gayet tabiî arz edeceğim. 

Şimdi oylamaya geçiyoruz: Meclis araştırması 
önergesini kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir efendim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 Ar
kadaşının; Yunanistan ve Ege sorunu konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/7) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de bu 
kısmın (ikinci sırasındaki 8/7 esas numaralı, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 arkadaşının Yunan
istan ve Bge sorunu konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 iinci maddeleri uyarınca bil 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerinde 
ömgörüşmeye başlıyoruz. 

(Bu konuda hükümet?.. Burada. f 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

' Yunanistan ve Bge sorunu hakkında Anayasamı
zın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci mad
deleri gereği yüce Meclîste hür genel görüşme açılma
sı hususundaki teklifimizi arz ederiz. 
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NATO müttefikimiz ve ne garip aynı zamanda 
düşman komşumuz Yunanistan'la, Türkiye arasında, 
geçmişten günümüze yansıyan birçok sorunumuz 
mevcuttur. Türkiye, Yunanistan ile arasındaki anlaş
mazlıkların barışçıl bir ortam içerisinde ve uluslara
rası anlaşma ve hükük ilkelerine dayalı olarak çözü
mü için her zaman gayret etmiş ve bundan böyle de 
aynı gayreti sürdürecek bir devlettir. 

Ancak NATO müttefikimiz ve komşumuz Yu
nanistan'ın Papandreu yönetiminin aynı anlayış ve 
gayret içerisinde olduklarını son günlerde gelişen ve 
tırmanış kaydeden olaylar ve tavırlar karşısında söy
lemek artık mümkün değildir. Öyle ki, Yunan yöne
timi, savaş istemeyen Yunan halkına rağmen, Türk 
Devletinin üzerinde çok önemle durduğu konuları 
sıkça gündeme getirerek, savaş çığlıkları atmayı âde
ta beceri ve politik zafer olarak saymaktadırlar. 

TBMM Anayasa gereği savaş ilânına karar vere
cek en büyük organdır. Papandreu yönetiminin, son 
günlerde dozunu arttırarak sürdürdüğü ve Türkiye' 
ye karşı savaş ilan edecekmlşçesine uzlaşmaz görün
tüler ve tereddütler yarattığı bu günlerde, yüce Mec
lisin muhtemel olayların ve bunun sonucunda verile
cek kararların öncesinde sağlıklı bilgilendirilmesi ve 
alınacak tavırların belirlenmesi amacı ile Yunanistan 
ve Ege sorunu hakkında Anayasamızın 98 inci ve İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereği bir genel 
görüşme açılması gereklidir. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze 
göre görüşme usulü aynı efendim. Bu bakımdan ön
ce hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki bi
rinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz vereceğim. 
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Önce hükümete söz veriyorum, buyurun Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
- - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti hükümetlerinin ve bu çerçevede hükümetimi
zin izlediği dış politika, üzerinde milletçe ittifak ha
linde bulunduğumuz temel bir anlayışı yansıtmakta
dır. Bu anlayışı dünyada ve bölgemizde barış ve 
istikrar, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı esaslarına 
dayalı yapıcı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi yönün
den çaba gösterilmesi şeklinde tanımlamak mümkün
dür. Türkiye'nin, Yunanistan ile mevcut ilişkilerini 
de bu temel anlayış çerçevesinde mütalaa etmek ye
rinde olur. 

Ege ve Balkanlardaki komşumuz ve NATO için
de ittifa'kın güneydoğu kanadında birlikte yer aldı-

« 
ğımız Yunanistan ile ilişkilerimiz halen tatminkâr 
olarak vasıflandırılması imkânsız bir dönemden geç
mektedir. Yunanistan'a karşı izlediğimiz politika yu
karıda kısaca değindiğim temel anlayışa aykırı bir hu
sus ihtiva ötmediğine göre, bu duruma yol açan ne
denleri herhalde Türkiye'nin tutumunda aramak ve 
bulmak imkânı yoktur. Aynı ittifak içinde yer alsa
lar dahi, her komşu iki ülke arasında olduğu gibi, 
Türkiye ile Yunanistan arasında da zaman zaman 
bazı görüş ayrılıkları olması mümkündür; ancak iyi 
niyetle ve yapıcı bir zihniyetle bu görüş ayrılıkları
nın giderek birer sorun haline dönüşmesi önlenebi
lir. Yunanistan'la aramızda oluşmasına hiç'bir katkı
mız bulunmayan bazı sorunların mevcut olduğu bir 
gerçektir. Bu sorunlar çok da uzak olmayan bir geç
mişte iki ülke arasında sürdürülen müzakerelere ko
nu teşkil etmiştir. Söz konusu görüşmeler hem karşı
lıklı tutumların daha iyi anlaşılmasına, hem de iki 
ülke arasındaki ortamın yumuşamasına katkıda bu
lunmuştur. Maalesef, halihazır Yunan Hükümetinin 
iktidara gelişini takiben aldığı ilk kararlardan birisi 
de bu görüşmeleri kesmek olmuştur. Oysa, sorunları 
görmezlikten gelerek ve diyalogtan kaçınarak bir çö
züme ulaşılması ve yanlış anlamaların önlenmesi 
mümkün değildir. Hükümetimiz İktidara geldikten 
sonra Yunanistan'la ilişkilerin düzeltilmesi, iyi kom
şuluk ve işbirliğine dayalı yeni bir zemine oturtul
ması için elinden geleni yapmıştır. Esasen geçmişe 
baktığımızda en acı tecrübelerden' sonra dahi iyi ni
yet ve sorumluluk duygusu içinde hareket edildiği 
takdirde iki ülkenin işbirliği yönünde önemli mesa
feler alınabileceğini görmekteyiz. 

Sayın Başbakanımızın gerek huzurunuzda, gerek 
başka vesilelerle vaki beyanlarında Yunan Hükümeti-
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ne gönderdiği barışçı mesajlar, niyetlerimiz ve tutu
mumuz hakkında en ufak bir tereddüde yer bırakma
yacak kadar açıktır. Bu mesajın özü şudur : Tür
kiye'nin Yunanistan'ın bir karış toprağında bile gö
zü yoktur. Türkiye, Yunanistan'la iyi komşuluk ve 
işbirliğine dayanan ilişkiler kurmak istemektedir. Aynı 
ittifaka mensubiyetin gereği de budur. Sorunlarımıza 
müzakerelerle çözüm getirebiliriz. Bunun için güç 
konulardan değil, ekonomi, turizm gibi kolay konu
lardan başlayalım. Bu konularda kaydedilecek geliş
melerin yaratacağı güven ortamı, diğer sorunların 
çözümünü de kolaylaştıracaktır. Ancak Ege'deki sta
tükoyu zedeleyecek emrivakiler! kabul etmeyeceği
miz de bilinmelidir. 

Yunan Hükümeti, Türkiye'ye karşı izlediği tutu
mu, hayalî bir Türk tehdidi iddiasına dayandırmak
tadır. Bu tür maksatlı iddiaların iki ülke arasındaki 
ilişkilerin iyileştirilmesini engellemekle kalmayıp, pek 
çok ortak yanı bulunan Türk ve Yunan milletlerinin 
birbirine bakış tarzında yersiz önyargılara da yol aça
cağını gözden uzak tutmamak gerektiği kanısında
yız. 

Türk Hükümeti olarak, Yunanistan'a karşı izle
diğimiz olumlu tutumu sözde bırakmadık; Vizeyi tek 
taraflı olarak kaldırmak suretiyle somut ve önemli bir 
iyi niyet jesti de yaptık. Ancak bütün bunlara rağmen 
Yunan Hükümetinden olumlu bir karşılık göremedik. 
Bu da, Yunan Hükümetinin, Türkiye ile ilişkilerini 
normalleştirmeyi istemediğini ve mevcut durumun sür
dürülmesinde özellikle iç politika bakımından yarar 
gördüğünü göstermektedir. Bu vesileyle, tehdit teş
kil ettiği iddia olunan Türkiye'nin, iki ülke arasında
ki sorunları müzakereler yoluyla çözmek istemesine 
karşılık, tehdit edildiğini iddia eden Yunanistan'ın ıs
rarla müzakerelerden kaçınmasındaki çelişkiye de işa
ret etmek isterim. 

Yunan Hükümetinin bu olumsuz tutumu kendi bi
leceği bir iştir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, 
Türkiye'nin dış politikasındaki birinci öncelik Yu
nanistan'la olan ilişkiler değildir; Türkiye'nin çok 
yönlü dış politikasında Yunanistan'ın sadece muay« 
yen bir yeri vardır. 

Yunanistan'la mevcut ilişkilerimiz hakkında hükü-
metim'izce yüce Meclise türlü vesilelerle bilgi sunul
muş ve konu etraflı bir şekilde müzakere edilmiştir. 
Halihazır aşamada ilişkilerde genel görüşme açılma
sını gerektirecek yeni bîr unsur mevcut değildir. 

Bu itibarla genel görüşme açılması herhangi bir 
yarar sağlamayacağı gibi, dış politika önceliklerimiz 
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bakımından bazı yanlış anlamalara da neden olabi
lecektir. Ancak, Türk - Yunan ilişkilerinde yüce Mec
liste genel görüşme açılmasını gerektirecek yeni bir 
gelişme olduğu takdirde, hükümetimizin sayın millet
vekillerinin değerli görüşlerinden yararlanmak iste
yeceği de tabiîdir. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi grupları adına konuşacak sayın milletve

killerine söz vereceğim. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa

yın Kâmran inan; buyurun efendim. (MDP sırala
rından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN "(Bitlis) 
. — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anamuhale-

fet partisi 30 mensubu tarafından 12 mart günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Ege' 
deki gelişmeler hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önerge, 'bir tesadüfle bugünkü gündeme alınmış 
'bulunuyor ve bu suretle de tamamıyla usulî tesadü
fün 'beklenmeyen ve hesapta olmayan şu iki neticesi 
ortaya çıkmaktadır : 

Birincisi, bu müzakere günün Sayın Başbakanımı
zın Amerika Birleşik Devletlerine yapmakta olduk
ları resmî ziyaretin birinci gününe tesadüf etmesi
dir. Tabiatıyla bu yönüyle dün bu kürsüden açıkla
mak imkânını bulduğumuz millî birlik ruhunun mu
hafazası bakımından ve esasen de önergede hassasi
yetle belirtildiği cihetle hükümetin ve politikasının 
bu safhada tenkidi bahiskonusu değildir ve öyle sa
nıyorum ki, anamuhalefet partisi mensuplarının da 
niyeti bu olmaktan ziyade, meselenin ciddiyetini par
lamento önüne sermek suretiyle Hükümetin aksiyo
nuna ve hareketine yardımcı olmak ve meselenin öne
mini ve millî karakterini ortaya sermektir. 

İkinci bir neticesi, yine hesapta ve hatırda olma
yan bu görüşmelerin, 'komşumuz ve sözde müttefM-
miz Yunanistan'ın millî gününe tesadüf etmiş bulun
masıdır. Endişem şudur ki, herhangi bir vesileyi, bu
lunmayan bir bahaneyi icat ederek yaygaraya başla
yan, ithamlarda bulunan komşumuz hükümeti ve sa
yın başbakanının bunun da, bu tesadüfü de, «Bizim 
millî günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
müzakereyi açmakla yeniden Yunanistan'ı tehdit kam
panyasına başladı» gibi dünya kamuoyunu bir yeni 
gürültüye boğmasın. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, filhakika sayın Hükümet 
sözcüsü devlet bakanımızın biraz önce belirttiği ,gi-
bi, Yunanistan ile ilişkiler hakkında çeşitli vesilelerle 
ve bilhassa 16 Aralık 1984'te burada yapılan bütçe 
müzakereleri vesilesiyle konuşulmuştu. Ancak me
sele çok önemli gelişmeler geçirmiş ve geçirmekte
dir. Böylece görüşmelerinde, Yunanistan ile ilişkiler 
konusunda burada hükümetin veyahut da sayın üye
lerin beyanlarından sonra meydana gelmiş çok önem
li bir gelişme vardır; o da Yunan Hükümetinin ken
di 'savunma ve Dış Politika Konseyinin 8 Ocak 1985' 
te aldığı bir karar ve yeni savunma konseptidir. Bu, 
NATO konsepsiyonunu, ortak savunmayı tümü ile 
reddeden ve Yunan Silahlı Kuvvetlerinin Varşova 
Paktına karşı savunma hattından çekilerek Türkiye* 
ye karşı (bir diğer NATO müttefiki devlete karşı) 
mevzilendirilmesi gibi her bakımdan son derece önem
li ve ciddî bir durum meydana getirmiştir, Sayın 
önerge sahiplerinin de belirttiği gibi, gerçekten kom
şumuz Yunanistan, dünyada bir taraftan Türk tehli
ke ve tehdidi politikasını yürütürken, diğer taraftan 
Ege'de savaş tehlikesini yaratmakta ve bir sürtüşme 
ve ihtilafın meydana gelmesi için âdeta zorlama 
yapmaktadır. Eğer Türk hükümetleri ve Türk Silah
lı Kuvvetleri karşı tarafın bu bahane ve macera ara
ma huyunu bilmese ve gerekli ihtiyatı tedbirleri al
masa, her an bir çatışmanın şartlan mevcuttur. Bil
diğimiz bütün manevralarda, hatta manevra dışı, sa
vaş gemilerimizin Ege'de normal seyri sırasında mut
laka yanı başında Yunan savaş gemisini bulursunuz. 
Türk uçaklarının manevra dolayısıyla veyahut da 
NATO ortak vazifeleri dolayısıyla Ege üzerinden 
yaptıkları uçuşların her birisinde, mutlaka yanı ba
şında bir Yunan savaş uçağını veya iki tanesini bu
lursunuz ve bu hal bu olayların devamı yanlız Türki
ye'de değil, dünyada ve son olarak sayın arkadaşları
mızla birlikte gördüğümüz Amerika Birleşik Dev
letleri yetkililerinde de Ege'de bir sürtüşme tehlike
sinin mevcudiyeti endişesini doğurmuştur ve. Yunanis
tan bu sürtüşmeyi tahrik etmekle birlikte, Türkiye'ye 
karşı, (kendi müttefiki olması gereken ve olan bir 
devlete karşı) tek başına büyük bir silahlanma progra
mını başlatmış bulunmaktadır. Çeşitli beyanları; «Var
şova Paktından tehlike gelmediği, tehlikenin Türki
ye'den geldiği» ve artık: dünya kamuoyunun bile din
lemekten yorulduğu iddiaların yanı başında fiilî du
rumlar yaratılmaktadır. 

Ege Denizinde bütün Türkiye ile ve NATO müt
tefikleriyle manevraları reddettikten başka, kendi 
kuvvetlerini Türkiye'ye karşı kullanabilmek amacıy-
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la her gün kendi kıt ekonomi 'kaynaklarından kendi 
gücünün üstünde fedakârlıklar yaparak ısilahlanma 
ve teknolojiyi ileriye götürmektedir. Mevcutlara ve 
esasen hükümetin de bildiği ve birçok vesilelerle mil
letlerarası yayınlarda da çıkan Eğede bir deniz ve hava 
meselesine ilaveten, Yunan Hükümeti 10 milyar dolar
lık yeni bir savunma programının ilk dilimini tatbike 
koymuş ve 2 milyar dolarlık ilk siparişle de, 40 tane 
F -16, 40 tane Mirage 2000 ve ona ilaveten henüz ti
pini tespit etmediği 20 yeni uçağı sipariş etmiş bulun
maktadır. 

Bundan başka, deniz kuvvetlerinde, şimdiye kadar 
mütemadiyen bize karşı bir iddia olarak ileri sürdü
ğü çıkarma gemilerini geliştirmekte, mevcutlara ila
veten, karşılığı bizde bulunmayan son derece modern 
2 firkateyne ilaveten 4 tane yeni firkateyn sipariş et
mekte ve mevcut kruvazörlerinden 4 tanesini moder-
nize etmek planını tatbike koymuş bulunmaktadır. 

Daha önceki vesilelerle Yunan silahlı kuvvetlerin
deki imkânların tiplerini size arz etmek fırsatını bul
muştum, bunu burada tekrar etmek istemiyorum 
ama, hadise şudur : Yunanistan, mutlak surette Eğe
deki ve Kıbrıs'taki genişleme politikasından, maale
sef Türkiye'nin ve Türkiye ile beraber kamuoyunun 
ve müttefiklerin bütün ikazlarına rağmen, vazgeçmiş 
değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Devleti ve Milletiyle, Yu
nanistan'ın Türkiye'ye karşı genişleme emellerini, ar
tık tekrar edile edile herkesin dilinde yerini bulmuş 
olan «Megalo Idea» ya karşı devamlı olarak maale
sef tedbirli ve hazır olmak mecburiyetindedir. Bir ta
lihsizliktir; aynı ittifak- içerisinde 18 Şubat 1952'den 
beri bulunmamıza rağmen ve bu komşu memlekete 
karşı 1920'lerde gösterdiği ve giriştiği kendi boyunu 
aşan Anadolu maceralarının elim ve acı neticelerine 
rağmen Türkiye Cumhuriyeti elini uzatmış ve işbir
liğini teklif etmiş bulunmasına ve bunu samimiyetle 
sürdürmekte olmasına rağmen, bu komşumuzu bir 
türlü tarihî hayallerinden büyük Aleksandr'ın plan
larından, İskender'in planlarından vazgeçiremedik. 
Maalesef bilenen bir hadisedir; Yunan kilisesi büyü
me ve genişleme eğitimi üzerine kurulmuştur. Yine 
maalesef bilenen ve tezahürleri her gün görülen bir 
hadise; Yunan silahlı kuvvetlerini eğitim sistemi, ge
nişleme ve Türkiye'ye karşı husumet politikası üzeri
ne geliştirilmektedir. Buna mukabil Türkiye Cumhu
riyeti kuruluşundan bugüne değin, kendi millî hudut
ları, Misakı Millî hudutlarının dışına taşmamak pren
sibini hassasiyetle yürütegelmiş ve hiçbir Devletin, 
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hiçbir kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığı
nı yalnız beyan etmekle değil, millî politikasının tat
bikatıyla ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Yine bir vesileyle ifade etmiştim ama, bazı ger
çeklerin tekrarında daima fayda vardır; o da kom
şumuz Yunanistan'ın bugünkü millî gününün başla
dığı tarihten, yani 1821 - 1827'den bu. yana, Türkiye 
aleyhine 800 misli genişleme göstermiş bulunması ve 
3042 Ege adasının tümünün Yunanistan'ın hüküm
ranlığına geçmiş bulunması bu devamlı politikanın 
neticesidir ve Kıbrıs'a el atılmış bulunması da bu po
litikanın devamı ve tatbikidir değerli milletvekilleri. 
Aslında 1974 yılı 20 Temmuzundan bu yana devam 
eden Yunanistan'ın bu bitmeyen kini, husumeti ve 
örkesinin kaynağı, genişleme politika ve hamlelerine 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından milletlerarası anlaş
malardan (1959 -1960 Zürih ve Londra Anlaşmala
rından) doğma hakkını kullanarak genişlemesine set 
çekmiş bulunmasındandır. Set kâfi gelmiyor. 

Yine burada ifade edildi, 100 defa zabıtlara geç
se yeridir, Sayın Papandreu her konuşmasında «İstan
bul, Bozcaada, Gökçeada ve Kıbrıs, Yunanistan'ın 
ilgi sahasının içinde» demektedir. Anadolu yarımada
sının hakikî sahipleri her gün Yunan basınında iş
lenmektedir. Basın Yayın Genel Müdürlüğünün her 
gün elinize geçen basın bültenlerinde, gerek Kıbrıs -
Rum ve gerekse Yunan basınının bütün satırlarım 
okuyun; her gün her satırında Türkiye'ye karşı bir 
zehir ve Türkiye'yi bir nevi çember içerisine almak, 
Türkiye'yi içinden bölmek, Türkiye'yi çökertmek ve 
kendi emellerine ulaşmak politikası yatmaktadır. As
lında sayın hükümet kabul buyursunlar ki, bu tehli
keli durum, bu elektrikli durum, bu her an bir çatış
ma ve ihtilafa yol açması mümkün ve muhtemel du
rum karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ge
nel bir müzakere ile durumu değerlendirip, Yunanis
tan'a karşı yeni bir politika tespiti, millî bir politika 
tespiti zamanı gelmiştir. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz 1974 sabahı, o 
anakadar bazı ileri görüşlü Devlet adamları dışında 
hiç kimse, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta bir darbe ve emri
vaki yapacağını beklemiyordu; oldu. Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, daha önce Büyük Millet Meclisinin 
kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak ve milletlerara
sı anlaşmalardan doğma Garanti Anlaşmasının 3 
üncü maddesinden doğan hakkını kullanarak, 20 Tem
muz 1974 sabahı adaya çıkmıştır. Benzeri durumlar 
temennimiz değildir ve olmaması için her türlü gay-
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reti millet, devlet ve hükümet olarak göstermeye de
vam ediyoruz; ama bununla ilgili olarak İngilizcede 
mevcut olup, Türkçede karşılığı bulunması pek zor 
olan bir söz vardır, Sayın Papandreu için, «unpredic-
table» yani ne yapacağı belli. olmayan bir zattır ve 
bu yıl kendilerinin seçim yılı olması itibariyle bu za
tın her türlü çareye, tedbire ve (beni affedin) akılsız
lığa başvurması ihtimalleri mevcuttur. Benzeri dar
beyi politik bakımından kendi içinde yaptı. Kend\ 
Sayın Cumhurbaşkanlarını, 50 yıllık Devlet ve siya
set hayatını kendi memleketi için vermiş olan kendi 
Cumhurbaşkanlarını, yeniden seçilme desteği vaadi
ne rağmen, 2 gün içerisinde geri alıp, ki kendi Cum
hurbaşkanının ve 1974 Harekâtından sonra demok
rasinin dönüşünde büyük hizmeti dokunan ve Türki
ye'nin de kendisini saygı ile andığı, ancak içişleri ol
ması itibariyle daha fazla deşmek istemediğim bu iç 
politika gelişmeleri içinde, bu zatın nelere muktedir 
olduğunun mesajı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bütün bu ihtimalleri Devlet ve millet 
olarak gözönüne almamız lazım. Bizim bir tarafımız 
var. Büyük bir taraftır ama, çok ihtiyatlı değil. Türk 
Devleti ve milleti olarak Yunanistan'ı hiçbir zaman 
ciddiye almadık. Bu iddialarım doğrudur; çünkü ha
reketleri, davranışları gerçekten çok defa ciddî değil
di; ama husumet sahibinin de ne yapacağı bilinmez. 
Binaenaleyh, ciddiye alarak tedbirini düşünmek ve 
almak zaruretindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi buradan şu noktaya 
dikkati çekmek gerekiyor konuyla ilgili olması ba
kımdan. Bu olaylar gelişirken, birdenbire Bulgaristan 
ile Türkiye arasında beklenmedik bir gelişmenin baş 
göstermiş bulunmasının sebeplerini araştırmak, üze
rinde durmak lazımdır. Biliyorsunuz, Kuzey Atlantik 
ittifakının bir üyesi ve o ittifakın hudutlarının üçte-
birini savunmak yükümlülüğünü üstünde bulunduran 
Türkiye'nin, diğer müttefikleri ile, Batı Avrupa müt
tefikleriyle kara bağlantısı Balkanlar üzerindedir. Bir 
kanadı Yunanistan, bir kanadı Bulgaristan. Yunanis
tan, değil karadan, havadan bile; değil askerî, sivil 
uçağın dahi geçmesini bloke etmektedir. Geriye bir 
Bulgaristan kalıyor. O da, bu koridoru da kapatmak 
suretiyle Türkiye için, bir nevi bulunduğu bölgede 
kendi müttefiklerinden tecrit edilmiş bir ada ve (ta
biri sadece coğrafî yönden de bir benzetme olarak 
arz ediyorum) bir nevi husumet çemberi içerisinde 
bir Batı Berlin havası da getirilmek isteniyor. 

Bütün bunları, hükümetin ve hükümetle beraber 
anayasal kuruluşların gereken şekilde incelediklerine 

ve tedbirlerini aldıklarına eminiz. Ama Türkiye ba
kımından, üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kendi hükümetiyle birlikte hassasiyetle düşünmesi ge
reken gelişmeler olmaktadır; güneyimizde olmakta
dır, Atina ile Şam arasındaki bağlantıda olmaktadır. 
Girit Zirvesinden doğma, Tripoli'nin işin içerisine çe-

. kümesi hadisesi olmaktadır ve derhal onun uzantısı 
olarak, senelerden beri fevkalade iyi komşuluk ilişki
lerini yürütmekte bulunduğumuz Bulgaristan'la bek
lenmedik anda ve beklenmedik şekilde bir hadisenin 
tezahürü vardır. Bütün bunlar birbiriyle irtibatsız 
değildir. 

Bütün bunların bir izahı, bir sebebi vardır ve esa
sen bütün bunların kökü, yalnız bugüne değil, 12 Ey
lül 1980 öncesine kadar giderek, Türk Devletinin 
kendi içinden çökertilmesi suretiyle buna karşı emel
leri olanların, emellerinin tahakkukuna zemin hazır
lanmasıdır. 12 Eylüldeki vaki müdahale ve ondan 
sonra milletçe alınan bütün tedbirlere rağmen, bu 
çemberler, henüz kırılabilmiş değildir. Bu çemberler, 
dünyanın her tarafında ve etrafımızda aksine daral
tılma istidadı göstermektedir. 

Binaenaleyh bu vesileyle eğer sayın hükümet ve 
iktidar partisi uygun görürlerse, bu sınırlar ve çerçe
ve içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve 
Türk Milleti önünde bunları ortaya sererek neler ol
duğunu belirtmek ve işlemekte fayda görürüm. Bu 
çok hassas, millî bir meseledir değerli arkadaşlarım. 

Daha birkaç gün önce, Kuzey Atlantik ittifakı 
(NATO) Genel Sekreteri Lord Carrington, 18 Mart
ta Londra'da yabancı basın mensuplarına verdiği kon
feransta yaptığı konuşmada, «Eğede durum çok cid
didir» diyor. Lord Carrington gibi bir Devlet ada
mı, NATO Genel Sekreteri gerçekten ciddî sebepler 
bulunmazsa bunu söylemez ve o derece ciddidir ki, 
«Eğede ve Türk - Yunan kuvvetlerinin her seviyesin
de artık ortak manevra yapmak imkânını kaybet
tik. 

Binaenaleyh bir ittifakın icapları yerine getirile
memektedir. Bu durumda yarın bir ortak savaş halin
de, ordular arasında yapılması gereken işbirliğinin 
imkânlarını kaybetmiş bulunuyoruz» diyor. Genel 
Sekreter bunu söylerken; diğer taraftan yeni savun
ma konsepti Yunanistan'ın, ki filhakika henüz kon-x 

sept tatbike konulmuş değil, aldığımız bilgilere naza
ran henüz kendi kuvvetlerini Türkiye hudutlarına tü
müyle kaydırma gibi bir fiilî durum meydana geti
rilmiş değil, ama konsepti millî politikası olarak ilan 
ettiğine göre; ben Türkiye Cumhuriyeti olarak bu 
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konseptin icaplarına göre tedbirlerimi almak mecbu
riyetindeyim değerli milletvekilleri. 

Bunu yalnız biz hissetmiyoruz. Gayet enterasan 
bir okuyucu mektubu buldum, 23 - 29 tarihli Econo-
mist Dergisinde. Sayın Karamanlis'in başına gelen
lerle ilgili olarak, ingiltere'de yaşayan ve Rum asıllı 
olduğu adından belli Philip Apostolides adındaki bir 
şahıs yazdığı bir mektupta diyor ki: «Acaba bu ha-
reketde, yani Sayın Yunan Başbakanı tarafından ya
pılan bu hareketde, bir ay önce Eğede Türk tehdit 
ve tecavüzü olduğu şeklindeki delice laflardan birisi 
olmasın?» «Laflardan birisi olmasın» diyor, doğru
dur; ama fiil orada, fiiliyat bir tarafında oldu değer
li arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, meseleyi askerî bakımdan, politik 
bakımdan, ekonomik bakımdan çok yönleriyle ele al
mak lazım. 

Hükümet biliyor, Güney Kıbrıs'a asker kaydır
ması başladı, ileri teknolojide silah şevki başladı, hat
ta o derecede başladı ki, bir Güney Kıbrıs Rum der
gisinde Fransa'ya bir çatış var. Diyor ki, «Bir taraf
tan kendilerinden zırhlı vasıta sipariş ettik, 20 tane 
alıyoruz; bir taraftan Fransız Televizyonu (tarafsız 
bir yayın yaparak) adada Türklerin de hakları bu
lunduğu iddiasını ileri sürüyor. Nasıl olur; hem ken
dilerinden savaş malzemesi alıyoruz, hem de bunu 
yapıyor?» demekte değerli milletvekilleri. 

Binaenaleyh Bulgaristan olayı, Türkiye'nin bir 
nevi tecrit edilmesi, güneydeki gelişmeler ve bunun 
maalesef kendi millî topraklarımız üzerinde terörist ak
siyonu olarak her gün acı tezahürlerini gördüğümüz 
ve kurbanlar verdiğimiz hadiseler zincirini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin de kendi hükümetiyle bir
likte değerlendirmesinde fayda vardır değerli millet-, 
vekilleri. 

öyle ümit ve temenni edilirdi ki, hükümetin, daha 
8 Ocak 1985% ertesi günü, yeni savunma konseptin-
den hemen ertesi gün, bu mesele kendi parlamentosu 
önüne getirilmek suretiyle bu yeni, ama akıl ve man
tıktan uzak, ittifakı reddeden konsept karşısında Türk 
Hükümetinin ve dolayısıyla parlamento ve milletinin 
yeni konseptine olacaktır, bunu tespit zamanıdır, de
ğerli milletvekilleri. 

Buradan bir başka hassas konu daha doğuyor : 
Bir taraftan Yunanistan Varşova Paktını adeta mütte
fik olarak görürken, ki bunu biz söylemiyoruz, Batı 
basınının hepsinde mevcuttur, Yunanistan bir nevi 
NATO içerisinde bağlantısız, tarafsız memleket ha
line gelmiştir. Kimisi, (Bunu sadece yabancı basın 

| nakli olduğu için söylüyorum; saygımız var) Yuna-
I nistan'ın NATO içerisindeki rolünü, bir vakitlerin 
I Varşova Paktı Yugoslavya modeline benzetiyor, ki-
I misi Varşova Paktı Romanya modeline benzetiyor. 
I Bir taraftan bağlantısız altı memleketle beraber - ki, 

bir bakıma Bayan Nehru'nun yerini almak iddiasıyla -
I Batı savunmasına ve dünya savunmasına karşı vazi-
I yet alır ve bütün tutumu ile, Balkanların nükleer si

lahlardan arındırılması olsun, Amerika Birleşik Dev-
I letlerinin yeni füzelerini SS 20'lere karşı yerleştirme, 
I NATO - 79 planı çerçevesinde olsun, Güney Kore 

sivil uçağının 1 Eylül 1983'te düşürülmesi olayı ol-
I sun, bütün bunlarla bir nevi Doğunun adeta sözcüsü 

hüviyetini kazanan bir devletin içinde bulunduğu Ku
zey Atlantik İttifakında savunma sırlarının paylaşıl
ması artık caiz midir? Bu suali hükümet ve millet ola
rak, parlamento olarak kendimize sormak mecburiye
tindeyiz. Askerî komitede bulunuyorlar. Askerî komi
te 16 üye memleketin - ki İspanya henüz tam üyesi 
olmamıştır birleşik askerî sistemin, yalnız siyasî kıs
mına girmiştir, diğer ikinci kısmını referanduma tabi 
tutacaktır - orada bütün üye memleketlerin ortak sa-

I vunma; ama ortak savunma ile beraber kuvvet he-
I defleri ve savunma planlarının en ince yönleri görü-
I şülmektedir; Yunanistan'ın bulunduğu bir yerde biz 
I bunu artık paylaşmak güvenine sahip miyiz? Kendi 
I savunma konseptini bana karşı husumetle tescil ve tes-
I pit etmiş olan bir devletle ben savunma sırlarını pay

laşmak durumunda mıyım? Hatta ben, yalnız ben de
ğil bütün diğer Batılı müttefikler, Amerika Birleşik 
Devletlerinin bu konuda gösterdiği öfke ve hassasiyet 
her gün basında geniş bir şekilde yer almaktadır ve 
bu konuda eminim ki hükümet, Kuzey Atlantik İtti
fakında meseleyi Savunma Planlama Komitesinde ol
sun, Konseyde olsun ele almıştır, almaktadır. Neler 
söylendi, neler yapıldı ve yapılmaktadır; bunun da 
parlamentonun ya böyle bir toplantısında veya bir 
kapalı toplantısında gerekirse bilinmesinde fayda var
dır değerli milletvekilleri. Aslında Anayasamızın Tür
kiye Büyük Millet Meclisine verdiği en büyük kuv
vetlerden birisi, memleketin bir savaş tehlikesi karşı
sında bırakılması halinde, devletin ve milletin savun
ması yolunda kendi hükümetine yetki vermesidir. Bu 
yetkiyi verecek olan yüksek organın, bu yetkinin ve
rilmesini gerektirecek bütün şartları, bütün gelişme
leri çok önceden bilmesi ve bütün elemanlara sahip 
olması gerekir. Bu, demokrasinin ve devlet idaresinin 
icabıdır ve bu icapları hep beraber yerine getireceği-

| mizden de eminim ve getirmemiz de lazımdır. 
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Değerli milletvekilleri, bütün bu elemanları yan 
yana koyduğunuz takdirde ve ne yapacağı belli olma
yan karşı taraftaki sayın hükümetin, Türkiye Hükü
metinin Sayın Başbakanının her vesileyle uzattığı eli; 
barış, müzakere, diyalog elini ısrarla geri çeviren, hat
ta belki bir vasıta olur diye Atina'da görevli yabancı 
basın mensuplarını Ankara'ya kadar davet ederek on
lar aracılığıyla dünya kamuoyuna, (ki bu Amerika'da 
New York Times'de dahi yer aldı) Sayın Başbakanın 
o vesile ile yaptığı en son beyan; buna rağmen her 
şey sistematik bir şekilde geri çevrilmekte, geri çev-
dildikten sonra bir de husumet beyanı ilave edilmek
tedir. Bu tablo karşısında değerli milletvekilleri, tabi
atıyla (bizde bir söz vardır, burada saygı dozunu mu
hafaza ederek arz edeceğim) «Deliye ayak uydurul
maz» Doğrusu uydurmayacağız ama, delinin veya 
hesapsızın ne yapacağı da bilinmez ve bütün dünya
da macera şeklindeki silahlı ihtilafların çoğu bu şe
killerden, bu durumlardan doğmuştur. Hesapsızca dav
ranışlar, hesapsızca veya yanlış yapılmış hesapların 
veya bir sille vurup kaçmak şeklindeki kurnazlıkların
dan doğmuştur ve bunu hesapta bulundurmak, bu
nun tedbirlerini düşünmek lazımdır. 

Ege'deki kuvvet dengelerinin detaylarına girmeyi 
bu safhada doğru bulmuyorum. Hükümetin o konu
da gerekli tedbirleri süratle düşündüğünü ve Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle birlikte almakta bulunduğuna 
inanmak isterim ve eminim. Ama, durum bizim An
kara'da günlük işlerimizle meşgul olurken, Ege su
ları sandığımız kadar sakin değildir ve o Ege suların
da başka niyetler besleyen, Ege sularını bir nevi ihti
laf suları haline getirmek isteyen kuvvetler maalesef 
çoktur değerli milletvekilleri. Bu bakımdan, zanne
diyorum demin arz ettiğim, Sayın Başbakanımızın se
yahat durumu akılda tutulmak suretiyle Danışma Ku
rulunun hükümetle de mutabık kalarak tespit edece
ği bir tarihte bu meselenin enine - boyuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bütün elemanlarıyla tespiti 
ve görüşülmesinde büyük fayda vardır. 

Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Perle, gene 
bir Yunan gazetesi olan Katimerini'ye verdiği müla
katta diyor ki «Yunanistan'ın bu davranışlarının iç 
politika mülahazalarından geldiğinden eminiz» Bu, 
bizzat bir Yunan gazetesinde ve Amerikan Savunma 
Bakanlığının değerlendirmesi. Diğer taraftan NATO 
Başkomutanı General Rogers, bir diğer Yunan dergi
si «Politica Temeta» başlıklı bir dergiye verdiği bir 
mülakatta, 1980 yılında ilgili hükümetlerle (Yani za
manın Yunan hükümeti dahil olmak üzere) Ege'deki 

komuta • kontrol konusunda varılmış ve NATO Sa
vunma Planlama Komitesince tasdik edilmiş olunan 
Rogers Planında da gerekli bütün bilgileri vermek
te ve burada Türkiye'nin haklı olduğunu açık bir şe
kilde ortaya koymakta; fakat 1981'de gelen Yunan 
hükümetinin bu mutabakatı reddettiğini açık bir şe
kilde ifade etmektedir. Bunları genişletmek çok müm
kün. Aslında, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğümüz 
son zamanlarda iyi hizmetler yapıyor. 

8 Ocak 1985 tarihli Yunanistan'ın yeni savunma 
konseptinden sonra. 

BAŞKAN — Sayın inan, lütfen toparlayınız efen
dim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredersiniz 
Sayın Başkanım. 

Batı basınında bu konseptle ilgili olarak çıkan bü
tün makalelerin toplandığı bir fasikül vardır. Hepsi
ne örnekler verseniz, Sayın Başkanın bütün müsaade 
sınırlarını aşacak şekilde saatler doldurur. Fevkalade 
önemli bir gelişmedir; ama bir bakıma üzülerek arz 
edeyim : Meselenin birinci muhatabı olması gere
ken memlekette, mesele en az bir şekilde işlenmiştir. 
Bu çok üzücüdür. Die Welt Gazetesinin dahi - bu
günkü gazetelerinizde tercümesini görüyorsunuz -
dünkü bir yayınında, Yunanistan'ın yaptığı bu akıl 
dışı davranışları ve Türkiye'nin tercih edilecek bir 
devlet olacağına şüphe edilmemesi hususunu mütema
diyen işlemesi, birçok Batı basınında «Yunanistan 
hâlâ NATO üyesi midir?» şeklinde sualler sorulma
sı, BBC'de benzeri yayınların yapılması, Almanya'nın 
Sesi Radyosunda aynı komanterlerin yapılması karşı-' 
sında asıl bu konsepti analiz etmesi gereken, bu kon-
septin politik ve askerî NATO içerisinde ve 2 taraflı 
olarak bütün neticelerini çıkarması, tedbirlerini al
ması, kamuoyunda münakaşasını yapması, parlamen
tosunda görüşmelerini yapması gereken Türkiye, âde
ta mesele kendi dışındaki bir olaymış gibi davranmak
tadır ve bu yönü beni düşündürüyor. Bu, belki bir ke
re daha Türkiye olarak, Yunanistan'ı, yani 9 milyon
luk komşumuzu, yani her 7 yılda bir tane Yunanis
tan'ı ilave ettiğimiz Büyük Türkiye olarak ciddiye al
madığımız Yunanistan'ı; ama değerli arkadaşlarım 
zehrin bir damlası da bazan bir devi, bir fili öldürebi
lir, binaenaleyh, zehrin daima panzehirini düşünmek, 
tedbirini almak gerekir ve aslında barışın korunması 
için de bu gerekir. Türkiye'nin temel gayesi de barı
şın korunması olduğuna göre, bansın korunması için, 
barış düşmanlarına karşı her türlü .tedbiri almak ge
rekir. 
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Hükümete ve Sayın Büyük Millet Meclisine şunu 
arz etmek istiyorum : Seçim yılı olması itibariyle 
Ege'de veya Kıbrıs'ta bir emrivakiden duyduğum en
dişeyi her yerde dile getiriyorum, burada da dile ge
tirmek birinci vazifemdir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın înan. 
Sayın milletvekilleri, şimdi de Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın Cüneyt Canver; buyurunuz efendim. 

HP GRUBU ADINA CÜNEYT CANVER (Ada
na) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; arkadaş
larımızla hazırladığımız bu genel görüşme önergesinin 
takdir buyurursunuz ki görüşülmesinin bugüne gel
mesini büyük bir tesadüf olarak, hiç düşünmediğimiz 
bir gelişme olarak yorumluyoruz. Hele hele Yunanis
tan'ın millî bir günü olabileceği ihtimalini, içişleri 
hakkında fazlaca bilgi sahibi olmadığımız için, bile
mezdik kuşkusuz. 

Her zaman; parti, partiliden; parlamento, parti ve 
partiliden; vatan, hepsinden üstündür, bilinci içinde 

" olduğumuz asla hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye, sıcak sava
şın hiç eksilmediği, hatta sınırlarına kadar gelip da
yandığı ve zaman zaman kendisine yönelik tehditle
rin de var olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Bu ko
numu itibariyle Türkiye, her zaman uyanık olmak ve 
dışarıdan gelecek tehlikelere karşı önceden önlemle
rini almak, gerekli hazırlıkları önceden yerine getir
mek durumunda olan bir ülkedir. Özellikle komşu
larımızdan Yunanistan ile geçmişten günümüze yan
sıyan birçok önemli sorunumuz mevcuttur. Son gün
lerde gerek Türk ve gerekse Yunan basınında bu ülke 
ile aramızdaki problemler daha sıkça gündeme gel
meye başlamıştır. 

Yunanistan ile aramızdaki sorunlar hakkında kuş
kusuz hepimizin bildiği birçok husus vardır. Ancak, 
yüce Meclisin bu konuları geneli ve özeli ile inceleye
rek, tartışarak, yapılan hataları saptayarak bir sonu
ca varabilmesi; gelecekte bir karar vermek zorunda 
kalınırsa sorunları tüm boyutları ile önceden tartış
mış olmanın avantajı içerisinde, olabildiğince az hata 
yapmasını temin amacı ile bu genel görüşme talebin
de bulunduk. Türkiye'mizin gerek iç ve gerekse dış 
politikadaki sorunlarının en sağlıklı görüşüleceği ye
rin yüce Meclis olduğu konusundaki inancımız doğ
rultusunda, bu önemli ve ulusal konuyu yine yüce 
Mecliste görüşmenin en doğru yaklaşım olduğuna 
inanıyoruz. 
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i Sayın üyeler, Yunanistan ile aramızdaki sorunlar 
nelerdir? Sorunların sıcak bir savaşa dönüştürülme-

I den giderilmesi olası mıdır? Yunanistan NATO müt-
I tefikimiz olmasına ve NATO'ya dönüşüne kayıtsız 
I şartsız rıza göstermemize karşın bizden ne istemekte

dir? Onların isteklerine karşı ne yapmalıyız veya neyi 
yapmamalıyız? Bu ve benzeri soruların yanıtını vere
bilmek ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri 

I sağlam temellere oturtabilmek için Yunanistan'ı bil-
I meli ve tanımalıyız. Bnuun için de Yunanistan'daki 

sosyo - psikolojik yapı araştırılarak Papandreu ola
yının nasıl ve neden doğduğunu incelememiz gerekir. 

I Yunanistan ile aramızdaki sorunlar şu başlıklar al
tında saptanabilir : NATO içindeki sorunlarımız Ege 

I sorunu, buna bağlı olarak kıta sahanlığı, adalar, hava 
I sahası sorumluluğu; Batı Trakya Türklerinin duru-
I mu, burada bulunan soydaşlarımıza yapılan haksız 
I ve insanlık dışı muameleler. 

I Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların, Tür
kiye'nin 1952 yılında NATO'ya girmesi ile daha ziya- , 

I de su yüzüne çıktığı, tarafların anlaşmazlıklarının 
arttığı gerçeği çok ilginçtir. Türk - Yunan dostluğu bi
ze Atatürk'ün mirasıdır. Atatürk - Venizelos işbir-

I ligi sonucu birbirine yakınlaşan Türic ve Yunan ulus-
I lan ve yönetimlerinin, Türlüye NATO'ya girdikten 
I sonra sorunlarının artması ve yönetimlerin giderek 
I 'birbirlerinden uzaklaşması son derece gariptir. NATO' 
I ya üye olduğumuz andan itibaren Ege'deki Türk ve 

Yunan hak ve sorumluluk dengesi sanki Türkiye 
I için tüm önemini yitirmiştir. Tüllüye, NATO»ya 
I üye olduktan sonra tüm gücünü NATO'nun ortak sa-
I vunması için harcayan bir ülke durumuna gelmiştir. 
I Gerçekte öteki ülkeler de aynı görüşle hareket et-
I miş olsalardı, bu tutumumuz kınanılacak değil, övü-
I lecek bir tutum olurdu kuşkusuz. Ancak, böyle olma-
I di. Biz, yalnızca NATO'nun ortak savunma sorun-
I larını düşünürken, Yunanistan, ortak savunma ile faz-
I la ilgilenmeyerek NATO çerçevesinde alınacak aske-
I rî önlemlerin Ege'deki durumunu Türkiye aleyhine 
I güçlendirecek nitelikte olmasına önem verdi. Türki-
I ye, uzun yıllar bu duruma seyirci kaldı. Özellikle 
I Amerikan yardımına ve NATO'ya savunmasını, hatta 
I ekonomisini dayandırmış bir ülke olan Türkiye'nin, 
I Ege*de Yunanistan lehine meydana gelen bu değişik -
I İlklere, «Bu yardımlar kısılmasın» gerekçesiyle st-
I siz kaldığını, bütün NATO ülkeleri gözlediler. 
I Türkiye'nin Ege'de haklarının kaybolmasına, Ege' 
I deki dengenin Yunanistan lehine değişmesin,, diğeı 
] müttefiklerimizin itiraz etmeleri beklenemezdi. Iti-
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razın, haklan kaybolan, Türkiye tarafından yapılması 
gerekirdi ve ne yazık ki Türkiye bunu yapmadı. Böy
lelikle Batı âleminde, bizim sessizliğimizin katkısı 
ile Ege'de Yunanistan'a, Türkiye'nin zararına da ol
sa. artan haklar verilmesi bir gelenek halini aldı. 

Buradan çıkan en önemli sonuç şudur : Bu gele-. 
nek yıkılmadıkça, yalnızca Türk - Yunan ilişkilerin
de değil, Türkiye - Batı ilişkilerindeki güçlükleri de 
yenmek kolay olmayacaktır. Bu geleneği yıkmak için 
de bugün bile ciddî bîr çaba içerisinde olduğumuz 
söylenemez. Tersine, Türk Hükümetinin tek taraflı 
iyi niyet gösterileri, Yunan tarafının cüretini artır
maktan başka hiçbir işe varamamaktadır. Yakın bir 
geçmişte Ege'deki sorumluluk alanlarının saptanma
sını beklemeden, kıyılarımıza yakın Yunan adaları
nın nasıl ve ne zaman silahsızlandırılacağı sorunu 
aydınlığa çıkarılmadan, Yunanistan'ın NATO'mm as
kerî örgütüne dönüşünü ka'bul ötmemiz, yine tek ta
raflı olarak ve karşılıksız 714 sayılı Notamı, Ame
rikalı General Rbgers'm şahsî taahhüdüyle 1980 yı
lında kaldırmamız da aynı hatalar zincirinin birer 
halkası olup, bu ödün geleneğinin sürdürülmesinde 
yardımcı olan ve yanlış kararlardır. 

Türkiye'nin, Ege'deki Yunan adaları üzerinde her
hangi bir egemenlik iddiası yoktur. Türkiye ulusal 
bağımsızlık savaşından galip çıkmasına rağmen, Ata
türk'ün doğum yeri ve özgürlük hareketimizin beşiği 
Selanik ve bugünkü sınırlarıyla Batı Trakya'yı ve 
12 adanın tümünü Yunanistan'a bırakmıştır. Atatürk, 
Yunanistan'la dostluğu, galip hakkına tercih etmiştir. 
Yunanistan bunu asla unutmamalı. Bu itibarla Türk -
Yunan ilişkilerine, Yunanistan'ın uygun bulduğu bir 
anda çekilmiş bir fotoğrafa bakılarak karar verile
mez. 'JLürK - Yunan ilişkileri bir film gmı oaştan so
na izlenerek değerlendirilmelidir. 

Yunanistan'ın NATO içerisinde Türkiye'ye karşı 
izlediği politikaya şöyle bir ad vermek olasıdır : Ol
dubitti politikası. Türkiye ve Yunanistan NATO^a 
girdiklerinde varılan ilk anlaşmalara göre; Ege'de tek 
bir karargâh -ki o da İzmir'de- kurulacaktır. Ay
rıca Yunanistan, Türk karasularına kadar deniz so
rumluluğunu taşıyacak ve Türkiye'nin hava sorumlu
luğu da Ege'nin ortalarından geçecek. Bu anlaşma 
böyle devam ederken, 1963 "te hepimizin hatırlayacağı 
Kıbrıs katliamı meydana gelince, bu katliamın hesabı 
sorulacağı yerde, hem suçlu hem de güçlü misali, Yu
nanistan'ın NATO'ya, «Türkler bize uçuşları hak, 
kında yeterli bilgi vermiyorlar» iddiasıyla başvurma
sı üzerine, NATO, Türkiye'nin hava sorumluluğunu, 

I karasularımızın sınırına kadar çekiyor. Ancak, Yu
nanistan'ın başvurusu üzerine, NATO makamları bu 
kararı fiilî bir durum ile uygulamaya koyuyor. Yani, 
hukukî statüde hiçbir değişiklik yapılmıyor. O sıra
da, yine aynı gerekçe ile yani yardım kesilmesin diye, 
hiç itiraz, edilmeden bu yeni oldubittiye uyuluyor. 

I IBunun üzerine Yunanistan, Türkiye'nin sessiz kal
masından yararlanarak, bu kez de Ege'de kıta sahan
lığı sorununu ortaya atıyor. Yunanistan böylece, Tür
kiye'ye Ege'de geçiş hakkından başkaca hiçbir hak ta
nımak istememekte, yalnızca Ege'de sahili olmayan 
devletlere tanınan hakları tanımak istemektedir. Kısa-

I cası Yunanistan, kendini nazım devlet olarak görü
yor. Kuşkusuz bu oldubittiler, yönetimler arası sür
tüşmelere neden oluyor, ancak Türkiye karşı ve ıs-

I rarlı tavır alamayınca, Yunanistan bildiğini okumaya 
I devam ediyor. Bu durum, Kıbrıs^ta Sampson darbesi 
I oluncaya kadar sürüyor. Sampson darbesine karşı yü

rütülen Türk Barış Harekâtından ülkemizin başarılı 
I çıkmasına rağmen, Yunanistan'ın sanki Kıbrıs'ta 
I Sampson darbesi başarıya ulaşmışçasına bir çözüm 
I istemesinin nedeni, Türkiye'nin hak ve sorumluluk-
I larına sahip çıkmakta gösterdiği ihmal ve sessizlik ge-
I leneğini bugün bile sürdürmesidir. Gerçekten Rum 
I ve Türk toplumunun eşit haklarla masaya oturmasın-
I dan yana olmayan Yunanistan, Türkleri azınlık ola

rak kabul edip, eskiden olduğu gibi ödün isteme alış
kanlığını devam ettirmekte, başta Amerika olmak üze-

I re diğer müttefiklerimiz de Papandreu'nun istediği 
I biçimde bir çözüme Türkiye'nin razı olmasını iste-
I mek'te hiçbir sakınca görmeemk'tedîrler. Kıbrıs için 
I öngörülen; ancak büyük bir şans eseri son anda bozu-
I lan son yapılan görüşmeler de aynı şekilde ödün ge

leneğinin az kalsın bir parçası halini alacak ve Yu-
I nanlının kaprisi uğruna Kı'brıs elden çıkacaktı. 

I Yunanistan'ın bu hırçın, haksız ve hep ödün iste-
I me politikası karşısında NATO müttefiklerimizin bi-
I ze karşı tutumu -ise son derece ilginç. Amerika ve 
I diğer müttefikler, Yunanistan'a, «Anlaşmalara uygun 
I olarak adalarını silahsızlandır» demek yerine, âdeta 

«Canım bu Yunanlı şımarıktır, sen şu adaların da sî-
I Iahlaridırılmasına göz yumuver» demektedirler. Böyle 
I bir talebin, şimdiye kadar izlediğimiz sessiz ve yan-
I lış politikalar olmasa, yapılması mümkün değildir. 
I Türkiye'nin geçmişte ve halen Yunanistan ile iliş-
I kilerinde çok ve gereksiz cümert davranması, bugün 
I tek taraflı iyi niyet ve ödün politikasını sürdürmesi, 
I müttefiklerimizin hep Türkiye'den ödün istemesi so-
I nucunu doğurmaktadır. Amerika'da, Türkiye'nin ken-
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dişinden alacağı yardım kesilmesin diye, Yunan'ın 
hırçınlıklarına göz yumacağı kanısı egemendir. An
cak, gerçekte Türkiye ne kadar ödün verse de, Ame
rikan kongrelerinden çıkan hiçbir yardım kararı, 
Yunanistan'a karşı Türkiye'nin lehine olmamıştır. 
Amerikan Kongresince kabul edilen 7/10 oranı, bi
zatihi Yunanistan'ın lehine bir orandır. Çünkü Yu
nanistan, ülkesi için yegâne tehlikenin Türkiye oldu
ğunu dünyaya ilan etmiş ve komşusu Bulgaristan ile 
anlaşma yapmış bir ülkedir. Türkiye ise, çevresinde 
daha fazla tehdit olan ve bu nedenle daha fazla or
duya sahip bir ülkedir. Türkiye aldığı yardımı çeşitli 
orduların arasında paylaştırırken, Yunanistan yalnız
ca tek bir ordu -ki o da Türkiye'ye karşı olan bir 
'ordu- için tüm bu yardımı tüketmektedir. 

Bu neden böyledir? Böyledir, çünkü; Amerika için 
Türkiye'yi memnun etmekle Yunanistan'ı memnun 
dtmek aynı şey değildir. Yunanistan, Amerika'dan 
alacağının yüzde lOö'ünden yüzde 95'ini atsa, yüzde 
5'irii alamadığı için feryat eder. Biz ise, Yunan yüz
de 100'ünü alamadı diye seviniriz, nedense hiç aklı
mıza yüzde 95'i hangi ölçülere göre verdi-diye Ame
rika'ya soru sormak gelmez. Bu durum Büyük Ata
türk'ün, içte ve dışta tam anlamıyla bağımsızlık il
kesini gerçekleştirmemiş Türkiye'nin acı dramıdır. 

Türkiye'nin NATO*ya girdiğinde Ege'de kuvvet 
dengesi lehine iken, 1985 yılında aleyhine dönmüştür. 
Ayrıca Yunanistan ile aramızdaki sorunlar savaş teh
didine varacak boyutları bulmuştur. Görülüyor ki, 
bu savunma paktı içerisinde yer almasına rağmen, si
lah gücü yeterince artmayan, ambargo gibi yaptırım
larla cezalandırılan Türkiye için NATO çok önemli 
kazanımlar sağlamamıştır. Hatta 1982 yılı Nisan ayın
da Federal Alman Hükümeti sözcülerinden Rötar 
Rüehl'un yaptığı açıklamada olduğu gibi, NATO ol
masa idi Yunanistan Türkiye ile sürtüşmezdi de de
nebilir. Ancak NATO Güneydoğu kanadına NATO 
dayanışmasına önem veriliyorsa, nfüttefiklerimiz Tür
kiye ile Yunanistan arasında eşit mesafede kalmaya 
özen göstermelidirler. Kibrıs'taki ve Ege'deki hakla
rımızı koruyabilmenin tek yolunun NATOMan ayrıl
mamız olduğunu kanıtlayıcı nitelikte davranışlardan 
sakınmalı, denizde, havada Türk Yunan askerî güçleri 
arasındaki dengenin, 1952 yılı dengesine dönülmesi 
sağlanmalıdır, özellikle NATO yetkili makamları, bu
gün Türk - Yunan askerî güçleri arasında kıyas ya
pıp, gerçekte kimin kimi tehdit etttüğini saptamalıdır
lar. Bu saptama yapıldıktan sonra yardım oranlan 
da 1952 yılındaki dengenin sağlanabileceği şekilde 
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yeriiden ayarlanmalıdır. Kuşkusuz, ağlamayan çocu
ğa meme vermeyecekleri bilindiği için, Türkiye dış 
politikasında keskin tavırlar koyarak bu lehine olu
şumu sağlamalıdır. 

Yunanistan ile aramızdaki tüm tarihî gerçeklerin 
bu bölümüne rağmen Yunanlı bizim hakkımızda ne 
düşünmektedir : Selânikli Profesör Konstantopulos 
Türk - Yunan ilişkilerinin nasıl düzeleceğini soran bir 
Türk öğretim görevlisine şöyle demektedir : «Bak 
genç arkadaşım, İkinci Dünya Savaşında Almanlar
dan Ege adalarını istediniz, İstanbul'da Rum bırakma
dınız, anayasal düzeni iade etmek için diye Kıbrıs'ı 
işgal ettiniz ve hâlâ oradasınız.» Tabiî bu profesör, 
öğretim üyesi, «1974 Kıbrıs müdahalesi olmasaydı, 
Kıbrıs tümüyle Yunanistan'a bağlanmayacak mıydı? 
1919'da Batı Türkiye'yi işgal eden sizler değil misi
niz? sorularını ise yanıtsız bırakmayı tercih ediyor
du. 

IBu açı'klamadan da anlaşılacağı gibi Yunanlı, Tür-
kiye*yi kendi güvenliği açısından tehlikeli bulduğu gi
bi, yalnızca 'bizi suçlayarak ve sürekli hırçınlık poli
tikası izleyerek kendisini savunmaya ve yeni yenî 
haklar elde etmeye çalışmaktadır. 

Neden Yunanistan Türkiye'ye böyle önyargılı dav
ranmaktadır? Büyük Atatürk - Venizelös zamanında 
başlatılan dostluk, süreç içerisinde yeniden düşmanlı
ğa dönüştürülmüştür; neden? Bu soruların yanıtını 
ise, Yunan halkının sösyo-psik'ölojik yapısında aramak 
gerekir. Yunan halkı, Batı Avrupa'nın, savaşlarda hep 
kaybeden, masada ise üç büyüklerce hep kurtarılan 
ülke olmanın ezikliği içerisindedir. Komşumuz Yu
nanistan için Türkiye, büyük ve her an aktüel bir teh
likedir. Topluma yön veren belli başlı güçler; basın, 
okul, kilise, sürekli bu tehlikenin varlığını işlemek
tedirler. Türkiye'de ise, sorunun boyutları Yunanis
tan'daki kadar geniş değildir. Türk halkının kafasını 
meşgul eden ilk 10 sorun arasında Yunanistan'ı say
mak olası değildir. 

Eski efendisini doğal düşmanı olarak kab.ul eden 
Yunanistan, megalö ideasının da tek engeli olarak 
Türkiye'yi görmektedir. Biraz daha derinden incele
diğimizde, tipik bir Akdeniz halkı sayılabilecek olan 
Yunan toplumunun, tarihinde sürekli bir parçalan
mışlık görüyoruz. Bu durum, ancak bir dış düşman 
imajı karşısında, o da geçici olarak bir birleşmeye 
terk ediyor kendini. Yunan toplumunun kalıcı ola
rak birleşmesine neden olan tek öge Osmanlılar. Çün
kü, dili ve dini farklı bir işgalcinin sürekli varlığı, 
Rum - Ortodoks kilisesinin de yardımıyla ortak bir 
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tepki yaratmış, gücü deniz ticaretinden kaynaklanan 
önemli bir Yunan burjuvazisi ortaya çıkarak milli
yetçiliğin önderi olmuş. 

Görülüyor ki, tarihsel kökeni olan Türk aleyhtar
lığı, Yunan toplumu için, toplumsal tutkala dönüş
müştür. Yunanlıların üzerinde anlaştıkları biricik ko
nu, Türkiye, Türk düşmanlığı ve Türk tehdidi, top
lumdaki birikimi oya çevirmenin yanında, toplumda 
eksik olan birlik ve beraberliği sağlamak için de kul
lanılıyor. 

Muhtemel bir savaşı kaybedecek bile olsa, Batılı 
büyük devletlerin masa başında nasıl olsa kendisini 
kurtaracağına inanan Yunanistan, Türk tehdidi sömü
rüsüne devam etmeyi millî bir politika haline getir
mekte sakınca 'görmemektedir. 

Lozan'da kurtarılan, 1947'de 12 ada kendisine he
diye edilen Yunanistan geçmişin bu rahatlığı içerisin
de, aynı politik çizgisini bugün de sürdürmektedir. 
îşiin ilginç yanı, Yunan ulusunun kimlik arayışını 
Türk düşmanlığı ve tehdidi ile özdeşleştiren Papand-
reu'nun Sosyalist PASOK Partisinin sağcı bir Nea 
Demokratlardan nasıl olupta daha şoven milliyetçi 
olduğudur. Panhelenizmin bu büyük hatasını gören 
iki Yunanlı önderden biri Venizelos, ne yazık ki me
zarda, diğeri Klerides ise sürekli kızakta. 

Türkiye'nin NATO'ya girmesi ile azalması ve çö
zümü beklenen Türk - Yunan sorununun tam aksine 
giderek içinden çıkılmaz hale gelişinde Türk yetkili
lerinin uzun yıllar sessiz kalması yanında, Yunanis
tan'ın izlediği ve millî bir politika haline getirdiği 
Türk düşmanlığı ve Türk tehdidinin de önemli bir yer 
tuttuğu açıktır, önce Ege sorunu ile patlayan bu an
laşmazlık, daha sonra bunun yanı sıra ve buna bağlı 
olarak kıta sahanlığı, 12 mil meselesi ve Batı Trakya 
Türklerinin gördüğü eziyet ile tırmanışa geçmiştir. 

Gelelim Papandreu'ya : Amerika Birleşik Devlet
leri Savunma Bakanı VVe'inberger Yunan Başbakanı
nın şımarıklığından yakınarak «Papandreu ne istedi
ğini bilmiyor» demektedir. Tersine, Papandreu Yu
nanistan'ın millî politikasını iyi öğrenmiş biri, feryat 
ederek, Amerika'ya karşı görünerek, hatta Amerika' 
yi tehdit ederek, ama adım adım isteklerine ulaşan 
biri. İstediği açık; Ege*de, Kıbrıs'ta Yunan üstünlü
ğüne dayalı çözüm yolundaki çabalarına müttefikleri
nin gerektöği gibi destek olması. 

Sayın üyeler, bir taraftan Amerikan Savunma Ba
kanı Wdinberger Yunanistan'a çatıyor ve biz âdeta 
Amerika ile arası bozuldu diye Yunanistan'a kıskıs 
gülerken, bir yandan da Amiral Smoll Atina'ya gi-
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diyor, Yunan makamları ile birlikte Limni'nin NATO 
planlarına alınmasını sağlamak için. Hükümeti uyar
mayı bir görev sayıyoruz, bu tür senaryolara kanma
yınız, yine ortada oldubittiler var, dikkatli olunuz. 

Papandreu karasularım 1'2 mile çıkaracağını ilan 
ötmesine karşılık, Türkiye'nin bu karârı savaş ilanı 
sayaoağını açıklaması son derece onurlu bir davranış. 
Ancak, Papandreu bu açıklamalardan sonra Sovyet
lere gidiyor, kanımızca 12 mil ile ilgili olarak Rusya' 
ya güvence vermeye çalışıyor. Bu ziyaretin ardından 
Bulgaristan olaylarının cereyanı, Yunanistan'ın Tür
kiye ile Batı Avrupa arasındaki -hava ve karayolu bağ
lantısını kestirerek zor durumda bırakmak istemesi 
oyununım bir parçasıdır. Hükümeti bu konuda da 
Vüce Meclîse bilgi vermeye davet ediyoruz. Keza 
Papandreu yönetimi, özellikle son .günlerde Batı Trak-
va'da yaşayan ve kendi istekleriyle Yunan Devletinin 
sınırlan içerisinde kalan Türkleri, anayasal ve yasal" 
haklan elinden ahnarak göçe zorlamaktadırlar. 

Türk Hükümetinim Bulgaristan olayları karşısın
da çaresizliğini gören Papandreu'nun, yakın bir gele
cekte aynı baskılan Batı Trakya'da yaşayan Türkler 
üzerinde uygulamaya başlamasına şaşmamak gerek. 

<Bu'îgrisltaın'i'n hesabını Türkiye 70 milyona gelin
ce igörmeyi düşünen sayın hükümetimiz, Yunanistan' 
da yaşayan soydaşlanmıza yapılan baskıla rai hesabını 
kaç milyona geldiğimizde görmeyi düşünmektedirler? 
Bunu da açıklamalarını istiyoruz. (HP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, Yunan Hükümeti Amerika'mın dav
ranışından biraz hoşnut oÜmadırcM şekiTsel yollar ile, 
örneğin Amerika Birleştik Devletlerinin elçisini kabul 
etmeyerek belli ediyor. Türk hükümetleri ise, aleyhi-
rmze davranışları bile lehlimize hareketlermiş gibi ka
muoyuna yansıtmaya çalışıyor. 

ISoykırwnı ile suçlanmamızı, topraklarımızdan bir 
'bölümünün 2 500 yıllık Ermeni vatanı diye söz edil
mesini bile içimize sindirdik. Bu halimizde ixir uydu 
iztehıimi vermekten başka hiçbir özeliğimizin olma
ması ne kadar ac». 

211 Eylül 1984 tarhıinde Ermeni meselesi vüründen 
Amerika ile ilişkilerimizi azaltacağımız hükümetçe 
ilan ediliyor, ancak bugün Amerika'dayız, Bir dış po-
.Mltika olsa ofisa bu .kadar tutarsız ve onur kırıcı olur. 

•Sayın. üyeler, dış politikamızda Şark kurnazlığını 
'bir tarafa bırakalım. Yunariîstan'ın Amerika ile arası 
îyi değiil, bundan yararlanalım diyorsanız bu olası 
değil; Çünkü Rum lobisinin Amerikan Kongresi üze
rindeki eğiniğini kaybettiği iddiası geçicidir. Ame-
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rikan Kongresi Yunanistan'da sol bir iktidarın varlı
ğını hazmedemiyordur, yoksa Papandreu'nun kükre-
yen farelerini değil. 

Sayın üyeler, Türk Devletine bağımsız ve onurlu 
bir dış politika izlemek yaraşır, yoksa Yunanıisitan'ın 
Amerikan Kongresinde yitirdiği geçici prösitij kaybın
dan istifade edebilmek için Amerika Birleşjik Devlet
lerinin gözüne girmek değil. Ne yapmalıyız : 

II. Hakılarımıza el uzatıilldıığtnda kesin ve keskin 
tavırlar koymalı, kararlı ve kişilikli bir dış politika 
'izlemeliyiz. 

2, 'Haklı davalarımızı desteklemeleri için Batılı 
ülkelerde olduğu kadar Ortadoğu ülkeleri, Sovyet Bllo-
ku, Üçüncü Dünya Ülkeleri arasında propagandaya 
önem vermeliyiz. 

3.. Amerika'nın uydusu görünümünden sıyrılma-
. h ve bu ülkeyle her anlaşmamızı yeniden gözden ge
çirmeliyiz. 

4, NATO içirideki durumumuzu değerlendirip, 
Türk - Yunan askerî güçleri arasındaki dengenin 
1952 yılı dengesine dönüşmesini temin amacıyla yar
dım oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etmeli
yiz. 

5. Bulgar olaylarıyla birlikte Batı Trakya'da ya
şayan Türklerin de durumunu çeşitli uluslararası 
kuruluşlara getirmeli ve bunları birlikte savunmalı
yız, 

'6. Sovyet Blokunu tedirgin edecek biçimde Batı 
ile işbirliği yapmaktan kaçınmalıyız. 

7, Türkiye'nin Batı'dan kopup Amerika ve yal
nızca Arap devletleriyle işbirliğine girdiği izlenimini 
yaratmamalıyız. 

<8. Yunanistan'a karşı sessiz politikayı terk edip 
her platformda aramızdaki sorunlarda haklılığımızı 
ve kararlılığımızı ortaya koymalıyız. 

Kısacası, Türkiye'nin hep ödün veren dış politi
kasına dur diyecek bir politika izlemeliyiz ve bu amaç
la da Dışişleri Bakanlığı nezdinde 'süreklilik arz eden 
ve uzman kişilerden oluşan bir merkez teşkilatı kur
malıyız. 

Sayın üyeler, bağımsızlık ve egemenlik müttefik
lere karşı da korunmalıdır. Devletler de nüfuzlarını, 
hak ve sorumluluklarını ciddî bir direnişle karşılaşın
caya kadar genişletmekten alıkoyamazlar kendilerini. 
İttifak, dostluk bu eğilimi gîdermez. Büyük Atatürk' 
ün de belirttiği gibi; bir devletin dış politikasıyla iç 
politikası arasında yakın bir bağ bulunduğunu asla 
hatırdan çıkarmamalıyız, tç politikada izlenilen ödün 
politikasının içte hak ve özgürlüklerin kullanımının 

kısıtlanması, dış politikamızcla ise hak ve özgürlükle
rimizin savunulimaması sonucunu getireceğini bilmeli
yiz. İtidal ile aczi 'birbirinden ayırmalıyız. 

Konuşmamı büyük Atatürk'ün dış politika ile il
gili olarak söylediği sözlerle tamamlamak istiyorum. 

(BAŞKAN — Toparlamaya çalışın Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — İşte sözleri : 

«Her taarruza karşı daima mukabil taarruz düşün
mek lazımdır. Mukabil taarruz İhtimalini düşünmeden 
ve ona karşı emniyete şayan tedbir bulmadan hare
ket edenlerin akıbeti mağlup ve münhezim olmaktır, 
münkariz olmaktır. Siyaseti hariciyemizde ahar bir 
devletin hukukuna tecavüz yoktur; ancak hakkımızı, 
'hayaitınıızı, memleketimizi, namusumuzu müdafaa edi
yoruz ve edeceğiz. Bizi dava-i millîmizi takipten yıldı
racak hiçbir va'sıta, hiçbir kudret mutasavver değil
dir. Millî davamız bizim hayatımızîdır. Hayatına sui
kast edilen en zayıf mahlukun bile bu kasta karşı is
yan ve nefretle son nefese kadar kendisini müdafaaya 
çalışmasından daha tabiî hiçbir şey yoktur.» 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yıllardan be
ri süregelen, ulusal bir sorunumuz haline dönüşen 
Yunanistan ve Ege sorununun yüce Mecliste tartışıla
rak millî bir dış politika oluşturulmasını temin ama
cıyla genel görüşme açılmasını Halkçı Parti Grubu 
adına talep ddiyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 
ı(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
'Sayın milletvekilleri, şimdi de, Anavatan Partisi 

Grubu adına Sayın Fethi Çelikbaş'ı kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; anamuhalefet partisi mensubu arkadaşlarımı
zın genel görüşme açılması maksadına matuf olarak 
verdikleri takrir, benden evvel iki muhalefet partisi 
sözcüsü» tarafından izah edildi. Fakat takrir sahip
lerinin konuşmaları, nihayet genel görüşme açılma
sına matuf olmaktan ziyade, sanki genel görüşme 
açılmış da, onun için nasıl bir program tatbik et
melidir gayesine yönelikti hatta onu da çizdiler; ne 
yapmalıyız diye birtakım maddeleri tasrih ettiler. 
Halbuki konu bu değil arkadaşlar. Genel görüşme 
açılsın mı, açılmasın mı; evvela hududunu çizelim 
mevzuumuzun; konumuz budur. 

19 Aralık 1983'te okunan ve yüce Meclisin 24 
Aralık 1983'te itimadına mazhar olan, Sayın özal'ın 
başında bulunduğu Cumhuriyet Hükümetinin Prog-
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ramında şöyle deniyor: «Hükümetimiz Yunanistan'a 
dostluk elini uzatmaktadır. Bunu yaparken uzun 
vadeli çıkarlarımızın ortak olduğu ve aramızdaki ih
tilafların barışçı yollardan ve- hakkaniyet esasına 
göre zamanla halledilebileceği kanaatini hareket 
noktası olarak almaktayız.» 

Aradan 13 ay geçtikten sonra, 12 Mart Salı günü 
Atina'da vazife gören yabancı basın ve ajans tem
silcilerini ve Türkiye'deki yabancı ajans ve basın 
temsilcilerini davet eden Sayın Başbakan, bu davet 
sırasında bakınız aynı politikayı hükümetin politi
kası yoktur diyen arkadaşların bilhassa dikkatine sun
mak istiyorum-nasıl tasrih etmiş bulunmaktadır. «Mü
teaddit defelar sadece barış ve işbirliği peşinde oldu
ğumuzu gösterdik. Bir karış Yunan toprağında bile 
gözümüz yoktur. Ancak bu barışma yanlısı Türk 
tutumu yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye yasal hak
larını ve çıkarlarını korumaya kararlıdır ve her tür
lü emrivalkiye de karşı koyacaktır.» (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Arkadaşlar, dış politika ibarelerle dile getirilir, 
dış politika kolay kolay üzerinde her kelime ile oy
nanabilecek bir politika değildir. Kaldıki, Türkiye 
gibi etrafında birtakım olayların ceryan ettiği bir 
ülkede, başka bir ülkeye karşı dış politika tayin et
mek sanıldığından çok daha güçtür; ama bu politi
ka demin gösterdimki kararlı bir politikadır. Hiçbir 
emrivakiyi Cumhuriyet Hükümeti kabul etmeyecek
tir. Bu bir politikadır ve bunu müteaddit kereler söy
lemişlerdir. 

Diğer taraftan sayın arkadaşımız, mesela 1947 
yılında 12 adaların Yunanistan'a bırakıldığından 
bahsetti: Rahmetli İnönü Hükümette iken kendisin
den dinlemiştim; «Her politik kararı, o kararın ve
rildiği zamanın şartları içerisinde değerlendiriniz» 
demişti, ki çok doğrudur. 

Arkadaşlar, 1947'nin şartlarını yok farz ederek, 
bugün bu lafları söylemek kolaydır. Bu itibarla geç
miş hükümetlerin - bırakınız bu hükümeti - Ata
türk zamanından beri, yani Venizelos'u takip eden 
tarihten beri bütün Cumhuriyet Hükümetlerinin icraa
tını pasif, hareketsiz vesaire olarak tavsif etti arka
daşınız. Hükümetlerin politikasını, politikanın uy
gulandığı zamanın şartları içerisinde değerlendirmek 
fevkalade doğru ve isabetlidir. O şartları gözden uzak 
tutarsanız, laf etmek gayet kolay olur. 

Şimdi bu sözlerden sonra; Türkiye'nin Yunan
istan'a karşı politikası belli, Yunanistan'ın bugün 
içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurulur

sa geel görüşme açılsın mı, açılmasın mı müzakere
sini yapmak lazım gelmez mi? Bugün Yunanistan'da 
• bazı Avrupa çevrelerinde ifade edildiği gibi - muh
temelen bir anayasa krizinden dahi bahsedilmekte
dir. Bu işin mütehassısları «Karamanlis'in, itidal un
suru olarak bir devlet başkanının, oyuna gelerek is
tifa etmek mecburiyetinde kalması Yunanistan'ı bir 
macereya sürüklemek tehdidiyle karşı karşıya bı
rakmıştır» demektedirler. Bu durum karşısında, Tür
kiye'yi daima iç politikada bir malzeme olarak kul
lanan Papandreu'ya karşı, acaba Türkiye bu sırada 
genel bir müzakere açarak, bir tahlisiye simiti uzat
mış olmaz mı? Bu itibarla Yunanistan'ın içinde bu
lunduğu şartları da dikkate alarak, bu görüşmenin 
açılıp açılmayacağına karar vermek lazım gelir. 

Yunanistan'da, bugünkü öğle ajansında Yeni De
mokrasi Partisinin erkânından Rallis, «gizli oyla se
çilmesi lazım gelen cumhurbaşkanının, gizlilik ihlali 
dolayısıyla tanınmayacağını» beyan etmiştir. «Papand-
reu, renkli birtakım kâğıtlar vermek suretiyle bu giz
liliği ihlal ediyor. Eğer bu şekilde seçim yapılırsa 
cumhurbaşkanı gizli oyla seçilmiş sayılmayacaktır» 
diye bugünden şikâyet başladı. E., devamlı olarak 
Türkiye'yi tehdit mevzuu olarak ele alan ve bunu iç 
politikasında devamlı bir değerli malzeme gibi kul
lanan bir sosyalist hükümet başkanına bu malzeme
yi vermek, bunu kullandırmak bugün için akıl kârı 
mıdır arkadaşlar? (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Kaldıki, arkadaşlarımız takdirinde Yunan Mille
tinin Türkiye ile daima dostane münasebetler içinde 
olduğunu doğru olarak tespit etmişler; o milleti de 
düşünün. E.. Yunan Hükümetini, bugün Türkiye'ye 
dost olan halkından ayırt etmekte Türkiye'nin men
faati yok mudur? 

Bu itibarla muhterem arkadaşlar, neresinden ba
karsanız bakınız şu sırada, sayın çok değerli arka
daşım tnan'ın ortaya attığı sebeplere ilaveten, Yu
nanistan'ın içinde bulunduğu şartlar bakımından se
çimlerin ekimde değil, belki haziranda öne alınması 
ihtimali de bahis konusu orada; bütün bu şartlar 
dikkate alındığında, bugün Yunanistan ile aramız
daki münasebetlerin genel görüşmeye mevzu edil
mesi, sadece Papandreu'nun ekmeğine yağ sürmeye 
yarayacaktır arkadaşlar. Türkiye'nin menfaati her 
halde bu olmasa gerek. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın yeni bir konu; Yunan Anayasasına göre 
meclis başkanı oy kullanamaz. Meclis Başkanı olan 
Alevras, cumhurbaşkanı istifa edince cumhurbaşkanı 
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vekili oluyor, «Oy kullanacağım» diye ifade ediyor. 
İkinci tur seçimde oy kullanmamış, 29 martta üçün
cü tur seçimler başlayacak, «O seçimde oy kullana
cağım» diyor. Buna da itiraz ediyorlar, «Anayasaya 
aykırı 'bir davranıştır» diyorlar. Şimdi aralarında 
böyle çeşitli mühim konularda ihtilafa düşen ve 
Batı âleminde bir itidal unsuru, bir muvazene un
suru olarak tanınan bir kişinin işbaşından ayrılma
sıyla, maceracı olduğu herkesçe bilinen, bugünden 
yarına ne yapacağı belli olmayan bir ikisinin nihayet 
bütün aralarındaki ihtilafı görmemezlikten gelerek 
onun eline Türkiye bakımından yeni bir malzeme 
verilmesinin isabeti var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, bu bakımdan, böyle *bir 
anda Türkiye, Yunanistan ve Ege münasebeti üze
rinde genel görüşme açılmasının, bırakınız bizim za
viyemizden yararlı olup olmadığı hususunu, sadece 
bugünün Yunan Hükümetinin Başkanına yardımcı 
olacağı kanaatini taşıdığımızdan buna müspet oy 
vermeyeceğiz ve öyle tahmin ediyorum ki, Sayın 
tnan'ın konuşmalarından sonra, Milliyetçi Demok
rasi Partisip de bugün böyle bir takririn kabulüne oy 
vermeyecektir, konuşmadan bunu istidlal etmiş bulu
nuyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İnerken, «Oy vereceğiz» dediler. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın İnan'ı 
dinlemişsiniz. 

MÜNİR YAZICI (Manisa) — Sizin aklınız er
mez. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Bir noktaya 
daha temas etmek istiyorum; cumhuriyet hükümeti
nin bugüne kadar takip ettiği soğukkanlı politika, 
dış âlemde, beynelmilel âlemde müspet neticeler ya
ratmıştır arkadaşlarım; bunu gittiğimiz her yerde 
müşahede etme imkânını bulduk. Bunu teslim etmek: 
bir hakkaniyet gereğidir. (ANAP sıralarından alkış
lar) Hatayı söyleyiniz, ama doğruyu da takdir eder
seniz, o zaman vazifede bulunan kişiler daha şevkle 
vazifelerine devam ederler; ama, doğruyu tenkit 
eder, doğruyu yererseniz o zaman Türkiye'de me
suliyet kabul edecek pek az insan <ortaya çıkar arka
daşlar. 

Bu bakımdan, Türkiye ile Yunanistan ve Ege 
arasındaki münasebetler üzerinde arkadaşlarımızın 
verdiği genel görüşme açılması isteği, bugün için fev
kalade isabetsizdir. Bu sebeple grubumuz bu isteğe 
aleyhte oy kullanacaktır. Bunun, ancak bugün işba
şında olan ve maceraperest olduğu herkesçe bilinen 

bir kişinin işine yaramasından öteye 'bir değer taşı
mayacağı kanaatiyle bunun reddini arz ve teklif edi
yoruz. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çeliikbaş. 
Sayın milletvekilleri, şimdi de önergedeki birinci 

imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
söz hakkımı Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bür-
ke'ye veriyorum. 
. BAŞKAN — Buyurun Sayın Bürke. (Alkışlar) 

Sayın Bürke, süreniz 10 dakikadır efendim. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 
Başkan, çok değerli Yüce Meclisin üyeleri; benden 
evvel konuşan arkadaşların değinmedikleri bir - iki 
noktaya değinmek istiyorum. 

Şunu burada ifade etmekle gurur duyacağım ki, 
bugüne kadar gerelc Osmanlı İmparatorluğu zama
nında, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dev
rinde, ne çekti isek bu komşumuz ve müttefikimiz
den çektik. Bunun hareketlerine; «Bırakalım söyle
sinler, onlara yardımcı oluruz» düşüncesiyle susar ve 
cevap vermezsek, bu azgın kişiler daha Türkiye Cum
huriyetinin başına çok büyük dertler açacaktır. Her 
zaman sustuk, çiçek gönderdik kabul etmediler, vize 
kaldırdık kabul etmediler. Karşılığında bize ne ver
diler? Sonunda çok sakin olan Başbakanımızı kızdır-

. dılar, Başbakan dedi ki, «Gerekirse sıcak duruma da 
vaı?ız» Sıcak durum nasıl yapılır arkadaşlar, bunu 
bitiyor musunuz? Sıcak durum geldiği zaman Türkiye 
Cumhuriyetinin âkibeti ne olabilir? Sıcak duruma 
hazır mıyız? Sıcak duruma hazır olabilmemiz için 
güç dengesi nedir? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Biz bunları öğrenmek istiyoruz sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, bir dakika efendim. 
Diğer hatipleri dinlediğimiz gibi, lütfen Sayın Büt-

ke'yi de dinleyelim efendim, sabırla dinleyelim efen
dim. 

Sayın Bürke devam ediniz. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Sıcak 
duruma hazır değiliz demedim. Sıcak duruma hazır 
mıyız acaba dedim; bütün arkadaşlar bundan emin 
mi? (ANAP sıralarından «Hazırız» sesleri, gürültü
ler) 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Türkiye her za
man hazırdır. 
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MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Bugün 
Batı Anadolu'nun ve İstanbul'un hava savunması sağ
lanmış mıdır arkadaşlar? Bunu biliyor musunuz? Bu
na emin miyiz? (ANAP sıralarından «Eminiz» ses
leri) 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Bunu bize sorma, 
biz eminiz. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Papandreu'ya 
sual sor. 

BAŞKAN — Sayın Bürke soru sormayınız, ko
nuşmanızı yapınız efendim. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Sade
ce eminiz, ama işin detayına girdiğimiz zaman, bu
rada bu milletin ne kadar yüce olduğunu, bu devle
tin ne kadar güçlü olduğunu tekrar etmeyi ben fazla 
olarak mütalaa ediyorum; ama gelişmiş olan tekno
loji karşısında eğer Silahlı Kuvvetlerimize büyük 
destekte bulunmaz isek, hazır olmaz isek, emrivaki
lere kurban gideriz. Bunu itiraf etmekte de fayda 
mülahaza ediyorum. Biz bunu öğrenelim, bunu bize 
anlatsınlar, bunu tartışalım peklinde böyle bir genel 
görüşme açmak istedik. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Neyi dinleyeceğiz 

Sayın Başkan?. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — El

bette ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorumlu
luğunda Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği, her türlü 
tedbir alınmak üzere sağlanmaktadır. Bundan şüphe 
etmiyoruz; ama yeterince sağlanması için Silahlı 
Kuvvetlerimize, güvenlik kuvvetlerimize destek ol
mak zorundayız. Daha geçenlerde «Ordu - Hükümet 
İşbirliği Semineri» yapıldı. Herhalde bunun amacı, 
Ordunun emrivakilere kurban gitmemesi ve memle
ketin savunması amacına yönelikti; ihtiyaçların kar
şılanması amacına yönelikti. 

Sayın arkadaşlarım, kısaca tarihe bir göz gezdi-
rirsek; Yunanistan ile ilişkiler ve Ege sorunları, Tür
kiye'nin ezelî ve ebedî gündeminde bulunmuştur, bun
dan sonra da bulunacağa benziyor. Kurtuluş Sava
şı akabinde imzalanan anlaşmalarla Yunanistan ile 
ilişkilerimiz yarım asra yakın süre, zaman zaman iyi
ye yorumlanabilecek bir seyir izlemiştir. Bunda en bü
yük rolü, büyük Atatürk'ün gücü sağlamış ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin sağlamlığı ve bütünlü
ğü de etken olmuştur. Olayları değerlendirebilme
miz için biraz daha geçmiş tarihe dönelim. 

18 inci asrın sonlarında Rusya'da, Odesa'da bir 
dernek kuruluyor, bu derneğin adı, «Eterya» bilaha-

I ra, «Etniki Eterya» şeklinde gelişiyor. Bu derneğin 
I tabiî başkam Rus Çarı Aleksandr ve bu derneğin ku-
J rucuları, biri Bulgar olmak üzere iki Rum tüccar. 
i Etniki Eterya, 1814'te (Yunan Millî Cemiyeti olarak 
j Türkçeleştirebiliriz) önce bir edebî kuruluş olarak 
1 faaliyete geçiyor. Ama, aslında bu, bir ihtilal derneği 
1 şeklinde kuruluyor. Temel gayesi şu : Doğu Roma 
j İmparatorluğunun kalıntıları olan Yunan evlatları, 
] Osmanlı Devletinin elinde ve onursuz olarak yaşa-
j maktadırlar. Bunlar kurtarılmalı ve bu topraklar 
ı tekrar Yunanlılara verilmelidir, anaamacına yöne-
I lik. Bu cemiyet bir asra yakın Rus çarlarının deste-
j ğini görmüştür. Ruslar bu cemiyetin, biraz evvel arz 
i ettiğim gibi tabiî başkanı durumunda olmuşlardır. 
1 Etniki Eterya faaliyet programı 10 madde üzerinde 
1 toplanmıştır. 

I Bunlar; Yunanistan'ın bağımsızlığının kazandırrl-
1. ması, ki bu yapıldı bi'lahara, Batı Trakya ve Selanik' 
I in ilhakı, Ege ardalarının.tamamının alınması, 12 ada-
1 nın alınması, Girit'in alınması, Batı Anadolu'nun il-
I 'haki, Pontus-Rum Devletinin kurulması, Kıbrıs'ın 
S ilhakı, İmroz ve Bozcaada'nın alınması ve İstanbul'un 
i alınmasıyla «Megalo ldea»nın gerçekleştirilmesi. 
1 Sayın milletvekilleri, bu cemiyetin faaliyetleri, 
| Büyük Yunanistan «"Megalo İdea» fikri doğrultusun-
| da ısrarla sürdürüldü ve hâlâ sürdürülmektedir. Et-
I niki. Eterya faaliyetleri, Osmanlı Devletini içten ve 
İ dıştan yıpratarak Divan-ı Hümayuna da girmiştir. 
I Hatırlarsınız 2 nci Mahmut devrinde, Haret Efendi 
J DİVan:ı Hümayunda başkâtip iken neler yapmıştır; 
jl Osmanlı İmparatorluğunun içerisinden hareket ede-
] rek ve Fener Patrikhanesini de örgütlemek suretiyle, 
| içeriden Osmanlı İmparatorluğunu yıkmaya ve za-
| man zaman da kargaşalıklar, isyanlar çıkarmak sure-
j tiyle savaşlara itmekte muvaffak olmuşlardır. İlk sa-
j vaş Etniki Eterya'dan sonra 1828 yılındaki Osmanlı 
| Rus Savaşıdır. İşte bu savasın akabinde 1830 yılında 

Yunanistan bağımsızlığına kavuşmuştur. Bunun ar--
j kasından Mora isyanları başladı. Etniiki Eterya gide

rek güçlendi; 1896 yılında bir bildiri yayınlayarak 
esas .amaçlarının «Megalo İdea» olduğunu ve ezelî 
ve ebedî düşmanlarının Türkler olduğunu ilan etti. 

I Görüldüğü üzere, Yunanistan asırlardır değişme-
I yen genişleme politikasını her fırsattan faydalanarak 

ve bütün dış güçleri arkasına alarak Türkiye aleyhine 
kullanmıştır. Yunanistan, şu sıralarda Türkiye'den bir 
şeyler koparabileceği kanaatini tekrar taşımaktadır. 
Her Türk 'Devletinin zayıflığında Yunanistan bir şey-

I ler yapmaya çalışmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Bürke, 5 dakika süreniz var 
efendim. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Aca
ba şu sırada da böyle bir izlenim mi taşıyor? Halen 
Yunanistan Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk Federe Cumhuri
yetinin kurulmasının önlenmesi çabalarını sürdürmek
tedir. Amerika askerî ve ekonomik yardımlarını kı
sıtlamak veya koşullarını ağırlaştırmaya çalışmakta
dır. 

Ege'yi havadan ve satıhtan Türkiye'ye karşı ka
patma çabaları içerisindedir. Türkiye'yi ekonomik 
bunalıma sürükleme çabasındadır. Batı ve Avrupa ile 
ilişkilerini koparmak istemektedir. Ermeni ve kurt 
meselelerini tahrik ederek Türkiye'yi iç bunalımlara 
ve iç savaşlara itmektedir. 

'Din istismarı ile Türkiye'de mezhep ve tarikat 
kavgaları yaratmaya çalışmaktadır. Türk Silahlı Kuv
vetleri ve Batı Anadolu savunmasının güçlenmesine 
mani olmak istemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Rum lobilerini daha 
da güçlendirerek, Türkiye aleyhine Amerikan kamu
oyu yaratmaya çalışmaktadır. Müslüman ülkelerle 
ilişkilerini geliştirerek Türkiye'yi İslam devletleri içe
risinde de yalnız bırakmaya çalışmaktadır. 

Bunları biliyoruz ve gereken önlemler de alınmak
tadır şeklinde düşünebiliriz. Bütün bu iyimser düşün
celere rağmen sözde müttefikimiz ve komşumuz Yu
nanistan'ı bir maceradan alıkoyabilecek daha etkin 
önlemler yok mudur? Mesela; NATO içerisinde Yu
nanistan'ın karşısına çıkılamaz mı? Silahlı kuvvetle
rimizi yeterince güçlendirerek, caydırıcı rolünü da
ha da artıramaz mıyız? Batı Anadolu ve Trakya'nın, 
İstanbul'un hava savunması pasif ve aktif olarak ye
terli değil ise, eğer eksik ise, bunu güçlendiremez 
miyiz? 

Ege için FIR, ihbar, önleme hatları, karasuları, 
kıta sahanlığı meselelerinde acaba hukukî yönlerden 
bazı girişimler yapamaz mıyız? Yunanistan Yüksek 
Adalet Divanına gidiyor, biz gidemez miyiz bu gibi 
durumlarda? 1981'de kesilmiş olan görüşmeleri tek
rar başlatamaz mıyız? Adalardaki silahlanmanın ne 
boyutlarda olduğunu acaba kesin olarak biliyor mu
yuz? Bütün milletvekillerinin bunu bilmesinde fayda 
var mıdır, yok mudur? Yunanistan'a karşı bir oldu
bittiye gelindiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika 
Birleşik Devletlerinden aldığı silahları kendi savun
masında acaba rahatlıkla kullanabilecek mi? Böyle 
bir kısıtlama var mı yok mu? Böyle bir kullanmaya 
gidildiği zaman, karşımıza bu silahları verenler veya

hut da satanlar çıltoacak mıdır, çıkmayacak mıdır? 
Türkiye NATO dışı bir devletten saldırıya maruz kal
dığında, Yunanistan bir müttefik olarak ne tavır ta
kınacaktır? Yunanistan bundan faydalanma cihetine 
gidebilir mi? Bunları değerlendirmekite fayda müla
haza ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarken böyle 
bir genel görüşmenin açılmasında millî dış politika
mız açısından hükümetle birlikte olduğumuzu göster
mek ve çareleri beraber tespit ederek hattı hareketi
mizi, dış politikamızı yeniden, belki hükümetin ak
lına gelmeyen, fakat Büyük Millet Meclisinin değer
lendireceği önlemlerle de takviye ederek ve süsleye
rek yeni bir önlemler paketine gidelim düşüncesin-
deydik. Sayın arkadaşlarımız bunun bir Meclis araş
tırması veyahut da Meclis soruşturması olduğu şek
linde bir değerlendirme yaptılar zannediyorum. Böy
le bir değerlendirme olsaydı öyle gelinirdi. Zamanı 
geldiğinde elbetteki böyle bir değerlendirme yapılır. 
Burada Meclisi bilgili kılmak, milletvekillerini birçok 
hususlarda, gerekirse gizili toplantıda, aydınlatmak su
retiyle kalkılarmı sağlamak şeklinde amaçladık. 

Yunanistan'ın tüm uluslararası anlaşmaları çiğ
nemesi, NATO'yu, AET'yi, Birleşmiş Milletler karar
larını göz göre göre çiğneyerek bağırıp çağırmasına, 
'dünya barışını tehlikeye düşürmesine hâlâ ne kadar ku
lak tıkayacağız, ne zaman sesimiz çıkacak, bunu öğren
mek isteriz. Bu şımarık Yunan Başbakanını sustura-
mayacak mıyız, susturmak için çareler yok mu? 

El uzatmamız fayda vermedi, vize kaldırmamız 
karşılık görmedi, «sıcak duruma da varız» dendi yi
ne etkilenmedi; o halde arkadaşlarım yüce 'Meclisi
mizin olaylara el atması zamanı gelmiştir kanaatin-
yiz. 

Yunanistan'ı gizli ve açık himaye edenleri açık 
olarak bilmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, lütfen toparlayın efen
dim, süreniz çok geçti. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Bir 
cümle kaldı efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Dış 

politikamızı hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, 
Büyük Türk Milletinin millî haysiyet ve onuruna ya
raşır şekilde yeniden ele alalım. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi onaylamadan hiçbir kurum ve devletin 
emrivakisinin vatanımızda uygulanmamasını sağlaya-. 
hm. Gelin konuyu burada inceleyelim, gerçekleri öğ
renelim, ' fikirlerimizi tartışalım. Ancak böyle güçlü 
olabiliriz. 
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Yüce Meclise, milletvekillerine saygılarla arz ede
rim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
!MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkanım, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Yok efendim, söz falan yok. 
'MUSA ATEŞ (Tunceli) — içtüzüğe göre söz 

hakkım olmadığını biliyorum; ancak kamuoyuna bir 
hususu hatırlatmak ve soru niteliğinde bir şey arz 
ötmek istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, olmaz. Yazılı gön
derin. (Alkışlar) 

'MUSA ATEŞ (Tunceli) — İktidar grubunun sa
yın sözcüsünü dinledikten sonra, bu önergemizin ka
bul edilmeyeceği kanaatine varmıştık. Bu önergeye 
imza atanlardan 'birisi olarak ifade etmek istiyorum ki, 
^(Merdeki Türkiyen'in vaziyeti belli iken... 

BAŞKAN — Oldu efendim, tamam efendim... 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Türkiye ile savaşan 

ve tüm güçlü devletler tarafından desteklenen Yuna
nistan ordusu kendiliğinden gösteremediği cesaret ve 
atılganlığı 'bu güçlü devletlere dayanarak gösterme
ye çalışmış, ancak kendilerini denize döktürmek'ten 

V. — SORULAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, res

mî makam otolarının özel hizmetlerde kullanıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksa/in yazdı cevabı (7/340) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut Özal 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
D. Fikri Sağlar 

tçel 
1. 'Birleştirilen bakanlıkların : Bakan, müsteşar 

ve müsteşar yardımcılarına ait resmî makam otoları 
ne olmuştur?-

2. Bu makam otolarının resmî plakaları sökülüp 
yerine sivil plakalar takıldığı ve otoların özel hiz
metlerde kullanıldığı iddiaları mevcuttur. Bu iddia
lar konusunda ne diyorsunuz ve geçerlilik payını açık
layınız?. 

3. İddialar konusunda size ve ilgili mercilere in
tikal eden olaylar var mıdır?. Bu gi'bi durumlar araş
tırılmış ve soruşturma açılma durumu olmuş mudur? ] 

kurtaramamışlardır. O günkü durum 'böyle olunca, 
bugün bir durum olursa sonuç da elbette böyle ola
caktır. İzlenecek politikaya ışık tutmak üzere önerge
mizin kabul edilmesini talep ediyorum. Kamuoyuna 
arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından «bravo» ses
leri, gülüşmeler ve alkışlar) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bu, millî duygu
ların tezahürüdür, lütfen gülmeyelim. 

BAŞKAN ^- Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Sayın milletvekilleri, lütfen susalım artık. 
'Sayın, milletvekilleri, genel görüşme önergesi üze

rindeki bu öngörüşme tamamlanmıştır. Şimdi, ge
nel görüşme isteyen bu önergeyi oylarınıza sunaca
ğım. Oylama İçtüzüğümüzün hükmü gereğince işa
retle yapılacaktır : Bu önergeyi kabul edenler işaret 
etsinler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri çalışma süremiz hemen he
men dolmuştur. Bu nedenle, gündemdeki konuları sı
rasıyla görüşmek için 28 Mart Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapatma Saati : 18.55 

» • 

VE CEVAPLAR 

4. Akaryakıt israfını önlemek ve resmî araçların 
belli bir disiplin içinde kullanılmasını sağlamak için 
zamanında ne gibi önlemler alınmıştır?. Alınmamışsa 
böyle bir şeyi düşünüyor musunuz?, 

T.C. 
Devlet Bakanı 27.3.1985 

Sayı : 2.02.2171 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkan-, 

lığının 28.1.1985 gün ve 7/340-2683-10847 sayılı ya
zısı. 

'b) Başbakanlığın 30.1.1985 gün ve K.K. Gn. Md. 
18/106-598/01392 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesindeki hu
suslarla ilgili, istenilen bilgliler aşağıya çıkartılmıştır. 

Birleştirilen Bakanlıklardan eski Gümrük ve Te
kel Bakanlığının 0025 No. lu makam otosu, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının 0036 No. lu makam otosu, İmar 
ve Iskâfi Bakanlığının makam otosu, Köyişleri ve. 
Kooperatifler Bakanlığının makam otosu, Sosyal Gü
venlik (Bakanlığının makam ve müsteşar otosu ve. Ti-
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caret Bakanlığının makam otosu Başbakanlığın 
15.12.1983 gün ve 28665 sayılı emri ile Devlet Bakan
lıklarında kullanılmak üzere Başbakanlığa devredil
miştir. 

Alınan 5 adet makam otosundan bir tanesi Ulaş
tırma Bakanlığına makam otosu olarak devredilmiş, 
'bir tanesi ise Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne iade 
edilmiştir. Kalan 3 adet oto ise Sayın Devlet Bakan
larının yedek otosu olarak Başbakanlik Garajında hiz
mete hazır durumda tutulmaktadır. 

Bakanlıklara bırakılan diğer otolar, Müsteşarlıklar 
ve ilgili kuruluşların 'hizmetlerinde kuflanılmaktadır. 

Bakanlıklarda resmî plakalar sökülüp, yerine si
vil plakalar takılmak suretiyle özel hizmetlerde kul
lanılan feski Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıla-
rina ait makam otoları bulunmamaktadır. 

Vaki iddialar konusunda Başbakanlığa ve Ba
kanlıklara bugüne kadar intikal eden herhangi bir 
olay yoktur. 

Resmî araçların 'belli bir disiplin içerisinde kulla
nılarak akaryakıt israfının önlenmesi bakımından 237 
sayılı Taşıt Kanunu Hükümleri ile Başbakanlıkça 
yayınlanmış bulunan 24.11.1984 tarih ve 5105-00250 
sayılı ve 1980/75 numaralı genelge emirleri çerçeve
sinde 'hareketle POOL (Havuz) sistemi uygulaması 
sürdürü'lmdktedir. 

Bu sirkülere uyularak Başbakanlıkta, akaryakıt 
israfını önlemek ve tasarrufu sağlamak amacı ile 
benzin istasyonu kurulmuş 'bu şekilde dışardan ben
zin alımı kaldırılmış-, ve bunun sonucu olarakta bü
yük .tasarruf sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Öksay 
•Devlet Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 24.11.1980 

O ve M Daire 
Başkanlığı 

Sayı : 5105 - 00250 

Konu Resmî Taşıtların Bakım, Tamir ve Kullanıl
ması. 

Genelge 
1980/75 

Resmî taşıtların 'bakım, tamir ve kullanılmaları 
aşağıdaki şekilde yürütülecektir. 

1. Kuruluşlar, binek taşıtlarını bir araya toplaya-
yarâk POOL Sistemine göre kullanacaklardır. (237 
Sayılı Kanunun 1 ve 2 Sayılı cetvellerinde gösterilen
ler hariç.) 

Bunun için; 
a) Bakanlık, Bakanlık Bağlı Kuruluş ile Bölge ve 

îl Teşkilatlarında POOL Sistemini yürütecek sorum
lu bir birim (İdarî İşler, Levazım ve benzeri gibi) 
belirlenecektir. 

b) Taşıt tahsisleri. Ek l'deki Taşıt Talep For
muna göre Ek 2'deki Taşıt Görevlileri Formu ile ya
pılacaktır. Görev Emri 'bulunmayan taşıtlar trafiğe 
çıkarılmayacak, aksine davranışta 'bulunan şoför ile 
tahsis eden ve taşıtta 'bulunanlar sorumlu tutulacak
tır. 

c) Taşıt talepleri zarurî işler için yapılacak, te
lefon ve yazışma ile sonuçlandiırılabilecek hizmet 
için taşıt talep edilmeyecektir. 

d) Taşıtlar Görev Emri Formunda gösterilen gü
zergâh dışına çıkmayacak, dönüşte Görev Emri For
mu ilgiliye teslim edilecektir. 

Form üzerindeki bilgiler yetkililerce hergün de
ğerlendirildikten sonra aylık olarak muhafaza edil
mek üzere saklanacak, günlük çıkış ve dönüş bakım
larını yapmayan, çıkış ve dönüş Km.'sinden fazla ben
zin ve yağ sarfiyatı yapan şoförler hakkında gerekli 
işlem yapılacaktır. 

e) Göreve çıkan iher taşıtın ön camının sağ alt 
köşesine 'büyük harflerle yazılmış «GÖREVLİ» Lev
hası konulacaktır. (237 Sayılı Kanunun 1 ve 2 Sayılı 
cetvellerindekiler hariç.) 

f) Bütün taşıtların ön kapılarına «REÖMÎ HİZ
METE MAHSUSTUR» ibaresi düzgün bir şekilde 
yazılacaktır. 

2. Taşıtların tamir ve 'bakımları, kuruluşun ken
di imkânlarıyla veya diğer resmî kuruluşların imkân
larıyla yapılacak, piyasada" yaptırılmayacaktır. 

Bunun için; 
a) Her Bakanlık, Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar

la diğer Kamu Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teş
kilatlarındaki taşıtların 'bakım, onarım ve tamiri var
sa kuruluşun kendi kademe ve atölyesinde yapıla
caktır. 

b) Kendi kademe ve atölyesi olmayan kuruluş
lar taşıtların bakım, onarım ve tamirlerini varsa bağ
lı olduğu Bakanlığın diğer kuruluşlarının kademe ve 
atölyelerinde yaptıracaklardır. 

c) İllerde, kendilerinin veya bağlı olduğu Bakan
lığın diğer kuruluşlarında da kademe ve atölyesi bu
lunmayan kuruluşlar taşıtlarını, diğer kamu kuruluş
larının kademe ve atölyelerinde yaptıracaklardır. Bu 
gibi kuruluşların taşıtlarının bakım, onarım ve ta
mirlerinin hangi kuruluş kademfe ve atölyesinde yap-
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tırılacağı Valilerin Başkanlığında ilgili kuruluş yöne
ticilerinin iştirakiyle yapılacak toplantıda tespit edi-
lerek, Valilerin direktiflerine göre yürütülecektir. 

d) Her taşıt için bir sicil kartı açılacak, taşıtların 
yapılan tamir ve değişiklikleri bu karta işlenecektir. 
(Ek : 3) 

3. Şoförlerin ihmal ve kusurlarında» meydana 
gelen hasarlar kendilerine ödetilecek, kazalarda ta
mir işleminden önce trafik raporu istenece'ktir. Taşıt 
ve taşıtta bulunan avadanlıklar şoförlere zimmetle 
teslim edilecek, taşıtların şoförleri sık sık değiştiril-
meyecektir. 

4. Resmî hizmet dışında kesinlikle taşıt kullanıl
mayacaktır. 

5. Merkezden Taşraya, Taşradan Merkeze ve 
Taşra Kuruluşları arasında, yapılacak görev seyahatle
ri için resmî taşıt tahsis edilmeyecektir. (237 Sayılı 
Taşıt Kanununun 1 ve 2 sayılı cetvellerinde gösteri
lenler hariç.) Bu tür hizmetler genel ulaşım vasıtaları 
ile yapılacaktır. 

Çok zorunlu hallerde (Genel ulaşım vasıtası bu
lunmayan acil durumlarda) Merkezde müşavir, taş
ra kuruluşlarında valilerin onayı ile taşıt tahsis edi
lebilecektir. 

6. 237 Sayılı Taşıt Kanununun 1 ve 2 sayılı cet
vellerinde sayılanlar dışında kalan görevlilerin iş yer
leri ile ikâmetgâhlarına gidip gelmeleri için Makam 
taşıtı şeklinde taşıt tahsis edilmeyecek ve hiç 'bir ta
şıt POOL sistemi dışında bırakılmayacaktır. 

7. Şehir içinde dağınık bir şekilde 'bulunan üni
telerle anabiri'mler arasında gerekli görüldüğünde be
lirli saatlerde ring seferleri düzenlenecek 'bu ünitele
re ayrıca taşıt tahsis edilmeyecektir. 

8. Arazi taşıtları hizmetin amacı dışında (binek, 
servis v.s. gibi) kullanılmayacaktır. 

9. Mesai saati dışında çağrılacak personelin ge
tirilmesi ile geç saatlere kadar çalışmak zorunda olan 
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personelin gönderilmesi için nöbetçi taşıtlar kullanıla
caktır. 

10. Mevcut taşıtlardan öncelikle yakıt sarfiyatı az 
olanlar kullanılacak, taşıtlar bekleme anında 'beş da-
dikadan fazla çalışır durumda bırakılmayacaktır. 

11. Görevin sona ermesinden sonra bütün ta
şıtlar resmî garaj veya parka çekilecek, garaj ve par
kı olmayan kuruluşların diğer kuruluş garaj ve park-
tartndan istifade etmeleri valiliklerce sağlanacaktır. 

12. 2 nci maddedeki esasların uygulanmasına 
15 Ocak 1981 tarihinde, diğer hususların uygulanma
sına ise en geç 15 Aralık 1980 tarihinde başlanacak
tır. 

13. Bu tarihten sonra görev emri bulunmayan ve 
bu genelge esaslarına uymayanlar trafik ekipleriyle 
ve ayrıca görevlendirilecek diğer yetkililerce kont
rol edilecek, aksine davranışta bulunanlar hakkında 
düzenlenecek raporların bir nüshası Merkezde ilgili 
Bakanlığına, Taşrada ait olduğu ti valiliğine gönde
rilecektir. 

Bu raporların birer kopyaları her ayın birinci 
haftası içinde Emniyet Müdürlüklerince topluca 
Başbakanlığa gönderilecektir. 

Resmî taşıtların bu genelge esaslarına uygun ola
rak kullanılıp kullanılmadığının nasıl kontrol edile
ceği ve ;ne şekilde bir rapor düzenleneceği içişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edile
rek kontrollerin başlayacağı 15 Arahk 1980 tarihine 
kadar Emniyet Müdürlükleri kanalıyla Trafik Ekip
lerine ulaştırılacaktır. 

Yukarıdaki hususların uygulanmasından üst ka
deme yöneticileri sorumlu tutulacak, aksine davranış
ta bulunanlar hakkında 237 sayılı Taşıt Yasasının 16 
ncı maddesindeki cezaî hükümler uygulanacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMACI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk 

ve 10 Arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki 
bazı görevliler hakkındakıi ağır ithamların doğruluk 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişk'in önergesi (10/7) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 Ar
kadaşının: Yunanistan ve Ege sorunu konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/7) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etübank'ın 
verdiği kredilere ilişkin 'Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkınaz'ın 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen 'kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, bakanlık irtibat 'bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

5. —- Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru. önergesi (6/296) 

7. — Antalya M'İJletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

9. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, (Siirt İlinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) 

10. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

11. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

12. — Edirne Milletvekii Muhittin Yıldırım'ın 
ayçiçeği taban fiyatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/303) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/660) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1985) 

. 2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 


