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I. — GEÇEN 1 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren Genel Kurulu onur-

• landırdılar ve milletvekilleri tarafından alkışlarla 
ayakta .karşılandılar. 

İstiklâl Marşı çalındı. 
Genel Kurulun 16 Nisan 1987 tarihli 91 inci Bir

leşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kuruluşunun 67 nci yıldönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması 
ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla ya
pılan birleşimde : 

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ın bir su
nuş konuşmasından sonra; 

ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Turgut özal, 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 

Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/840) (Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.1987) 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/839) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.4.1987) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 6 Ka

sım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruşturma 
açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.4.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Türki

ye Vakıflar Bankası T.A.O.'da çahşan işçilerin ücret-
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1933) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.1987) 

rANAK ÖZETİ 

SHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Erdal İnönü, 

DYP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk, 

DSP Meclis Grubu Başkanı Cahit Karakaş ile 
Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke 

parlamenterlerinden en kıdemli parlamenter sıfatıyla 
Lüksemburg Millet Meclisi Üyesi Astrid Lulling; 

Birer konuşma yaptılar. 
28 Nisan 1987 Salı günü saat 14.30'da toplan

mak üzere birleşime saat 15.48'de son verildi. 
Başkan 

Necmettin Karaduman 
Kâtip Üye Kâtip Uya 
Samsun Kayseri 

Süleyman Yağcıoğlu Mehmet Üner 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi ^ ^ 8 ^ 0 8 ^ ' 
mm, Erzurum Di Oltu ve Çat ilçelerine bağlı bazı 
köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1934) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum-Oltu ilçesinde çürük raporu verilen 
bir ilkokul binasında öğretim yapıldığı iddiasına iliş
kin Mîllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.4.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, belediye başkanları ile belediye ve il genel mec
lisi üyelerinin protokol yerlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.1987) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu'nun, 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
nin ne zaman öğrenime açılacağına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1987) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu'nun, 
belediyelere yardım amacıyla 1986 yılında toplanan 
fon gelirlerine ve bu gelirlerden belediyelere yapılan 
yardımlara İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zdı soru önergesi (7/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.4.1987) 

U. — GELEN KÂĞITLAR 
27 . 4 . 1987 Pazartesi 
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7. — Erzurum Milletvekili Hürni Nalbantoğlu'nun, 
firzurum İH ve ilçelerindeki toprak damlı evlerin dam
larının çatıya çevrilmesi için alınacak tedbirlere iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1987) 

28 i 4 ,1987 

Tasan 
1. — Türk .(Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

Kanun Tasarısı (1/841) (Adalet; Millî Savunma; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ağrı MilletveMli fbralhim Taşdemir'in, 12 

Eylül 1980 tarihlinden bu yana kaç kişinin vatandaş
lıktan çıkarıldığına ve vatandaşlıktan çıkarıldıktan 
sonra yurda döndüğü iddia edilen bir kişimin duru-

BAŞKAN — Ad okunımiak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın arkadaşlar salonda bulunduklarını 
lütfen yüksek sesle ifade etsinler., 

IV. — BAŞKANLIĞIN CJENI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Baye-
zit'in Kahramanmaraş'ın Bertiz Bölgesinin sorunları 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rımız var, kendilerine söz vereceğim. 

muna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1940) ((Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.U987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilkokullarda görev yapan vekil öğretmenlere 
'ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zılı soru önergesi '(7/11941) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4,1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, belediyelere 1985 - 1986 yıllarında yapılan yar
dımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1942) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.4.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hümi Nal'bantoğlu' 
nun, 1985 ve 1986 yıllarında hangi belediyelere hangi 
projeler karşılığında ne kadar yardım yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1943) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1987) 

(Bolu MİIüefcveküi Turgut Yaşar Gülez'e kadar 
yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüş
melere 'başlıyoruz^ 

Sayın M. Turan Bayezit, Kahramanmaraş Bertiz 
yöresinin sorunları hakkında gündem dışı söz iste
miştir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayezit. '(SHP sıralarından alkış
lar.) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta Kahra-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Santi : 14.30 

BAŞKAN : BaşkanvekiH İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzın (Tokat), Arif Ağaoğhı (Adıyaman) 
ı —t>m mm * ı 

BAŞKAN — Türkiye Büyülk Millet Meclisinin 95 inoi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

KURULA SUNUŞLARI 

— 428 -
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manmaraş'ın Bertiz bölgesinde siyasî parti ayrımı yap
maksızın, salt, milletvekili - hemşeri ilişkisi içinde siir̂  
durduğum gezinin izlenimlerini ve özellikle burada 
yaslayan halkın ihtiyaç ve beklentilerini arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, Bertiz, Kahramanmaraş İl merke
zini kuzeybatıdan kuzeydoğuya uzanan biir yarım çem
ber gibi çevreleyen ve vadilerin kenarına sıralanmış 
40 civarında köyü ve obalarıyla, ortalama 125-130 
yerleşim birimini kapsayan bir orman bölgesidir. 

Merkez ilçenin toplam kırsal nüfusunun yaklaşık 
yüzde 19'u bu 'bölgede yaşamaktadır. Bağcılık, meyve 
ve sebzecilik ileri düzeydedir. Merkez ilçenin, 13 bin 
hektarın üzerindeki bağ alanının büyük bir bölümü bu 
'bölgededir. Meyve ve sebzecilik Ceyhan Nehri ve 
Bertiz Çayının kenarında ve mahallî sulama imkânı 
bulunabilmen yerlerde yapılmaktadır. 

Köylerin 15-20 kadarının normal standartla stabi
lize yolu vardır. Diğer köylere ve obalara, yaz mevsi
mi dışımda motorlu araçla gitmek olanaksızdır. 

Köylerde elektrik mevcuttur ve Kahramanmaraş'ın 
pilot bölge olarak seçilmesi nedeniyle de köy tele-

. fonları çalışması yapılmaya başlanmıştır. Ne var ki, 
bunlara karşın, genel olarak, sosyal açıdan köylü, 
Türkiye ortalamasının altında bir yaşam düzeyi sür
dürmektedir. Kendi deyimleriyle, Bertiz, Kahraman
maraş'ın burnunun dibinde 'bir Doğu Anadolu'dur. 

'Sayın Başkan, bölge, sağ partiler için bir oy de
posudur. Bu partiler tarafından siyasal bir deyimle, 
«çantada keklik» olarak görülmüş ve bölgeye bu an
layışla yaklaşılmıştır. Bölgenin geri kalmışlığının ne
denlerinden biri de, köylünün, oyunu, toptan sağ par
tilere vermesi, oyunu bölmemeSidiiir. 

1983 seçimlerinde oyların dağılımı şöyledir : 4 625 
ANAP, 997 MDP, 497 Halkçı Parti. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Çok bile vermişler. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Siz bugüne 

'bakın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Görüldüğü 

gibi, Bertiz köylüsü sağ partilere çuvalla oy verir
ken, sosyal demokrat bir partiye sanki siyasal zekât 
dağıtmıştır. Bunun en önemli nedeni, inançlı ve dinine 
samimiyetle bağlı olan halkın din duygularının bu par
tiler tarafından ustaca İstismar edilmesidir. 

AHMET TURAN SÖÖANCIDĞLU (Sivas) — 
Haydi canım sende. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Yaptığım 
sohbetlerde ANAP'ı ve özal İktidarını benim tenkit 

etmeme lüzum kaHmadı., Her yerde, istisnasız her yer
de köylüler, ki bu arada, «Sonra sizi fişlerler» diye 
ikaz etmeme rağmen, köylerimin temrinin açıklanmasın
da sakınca görmeyen Başdervişli köylüleri, ekonomik 
yok oluşu ve 'bu iktidar döneminde toplumun yaşa
dığı ekonomik karabasanı 'benden daha etkili bir üs
lup ve yaklaşımla dile getirdiler. 

Yörede edindiğim izlenim şudur ki : 6 Kasım, ar
tık ANAP için mazide kalan tatlı bir rüyadır. 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 
M. TURAIN BAYEZİT (Devamla) — Ne seçim 

yatırımı sürprizleri, ne «Fakir Fukara Fonu» ve ne de 
kırsal kesimin kadınlarını elde edebilmek için devle
tin olanaklarıyla -altını çiziyorum, bunu meydana çı
kartacağız- desteklenen Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfı, ANAP'ı kurtaramayacaktır. 

Hepsinden önemlisi, Bertiz köylüsü, artık sağ par
tilerin birbirlerinin fotokopisi, mahallî bir deyiiımle, 
birbirlerinin «Emmiioğlu» olduğunun bilincine varmış
tır. Kurtuluşunun sosyal demokrat bir iktidarda ol
duğunu ve bunun için de Sosyaldemokrat Halkçı Par
tiyi denemesinin zorunluluğunu sezinlemektedir, 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Avcumu yalla. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, Bertiz köylülerinin ve bu köylerin yolları yapıl
malı. Esas buraya dikkat edin, hükümetin dikkatini 
çekiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bertiz köy

lülerinin yollan yapılmalı, mevcut kısım bu yıl içinde 
asfîaîtlanmaudır. 

Arazinin yüksek ve engebeli olması, televizyon ya
yınlarının izlenmesine imkân vermemektedir. Bölge
nin nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak, bir süre ön
ce TRT Genel 'Müdürüne tarafımızdan duyurulduğu 
gibi, vakit geçirilmeksizin bir yansıtıcı tesis edilmeli
dir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tamam 
efendlim, bağlıyorum. 

«Sağlık evlerinin boş bulunan ebe kadrolarına ata
ma yapılmalı ve halen her nedense it merkezinde çalış
tırılan doktorlar, sağlık ocaklarına derhal gönderilmeli
dir. 

Bölgenin uygun köylerinde, en az iki tane yatılı 
temel eğitim okulu açılmalıdır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğüne isimlerini bildirdi
ğimiz köylerin camilerine maddî yardım yapılmalı
dır, 

(Köylerin içme suyu ihtiyacı karşılanmalı -Plan ve 
Bütçe Komisyonunda sayın bakanların, «Bu yıl 'bütün 
köylerin içme suyunu getireceğiz» sözlerini hatırlatı
yorum- bahçeler için sulama havuzu yapılmış bulu
nan köylerde sulama kanalları tamamlanmalı ve gö
let projeleri gerçekleştirilmelidir. 

Orman 'köylülerinin nakledilmesi çalışmaları için 
hazırlanan anket bu bölgede de uygulanmış ve köy
lüyü huzursuzluğa ve beklentiye düşürmüştür, hükü
metin ne zaman ve ne yapacağı açıkça ortaya konul' 
malı ve mevcut huzursuzluk giderilmelidir. 

Sayın Başkan, ekonomik ve sosyal açıdan önem arz 
eden Bertiz bölgesinin, hükümetçe de bilindiğine inan
mak istediğim ihtiyaçlarının kiarşılanacağı umut ve 
dileğiyle saygılar sunuyorum. (SOP sıralarından alkış
lar) 

(BAŞKAN — Teşfdkkiür ederiz Sayım Bayeziıt. 

2. <— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Do
ğanşehir deprem evleri konusunda gündem dışı konuş
ması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın cevabı 

'BAŞKAN — Mialiaitiya Milletövelkili Sayın Ayhan 
Fıralt; «Doğanşehir deprem evleri» hakkında gündem 
dışı söz isfemiişitir; buyurun elendim. 

AYHAN FIRAT (Malaitya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletveklillerii; bugün huzurunuzda, tak
riben bir yıl önce vulku bulan Doğanşehir depremli-
nin açlığı bazı yaralardan balhisettaıek işitiyorum; söy-
leyecefMerinıe aJilt kanıltlıar ©İlimdedir. 

Muhterem milldfcvdkiileri, iılik Doğanşehir depre
mdi 6.5.19(86 günü olmuş ve bil'alhara bir ay süreyle 
devam etmiş/tir. Deprem1 haberlini alır almaz ben de 
tik uçakla Malaltiya'ya giıttflm; diepretm bölgesini, anai-
bayla giderek köy köy gezdiim. Benlim gilbi, Sayın 
Başbakan da deprem böllgeisine geldiler ve helikopter
le bazı yöreleri gezdiler. Daha sonra Sayın Cumhur
başkanı deprem bölgesine geldi ve halikın dertlerini 
dinlediler. 

Anoalk, gittiğini zaman şunu gördüm : tobiın ci
varında çadır dağıtılmıştı; ihtiyaç duyulan çadır, alltı, 
yedi bindi. İfcifbiim civarındaki çadır, maalesef, ANAP* 
lı, ANAP'a rey veren köylere veya ANAP'ın yan
daşlarına verikriisti. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Nasıl 
ayırdılar Sayın Fırat? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi izah ede-
ceğûm., 

IBen, gereken ilginin göslteriilimesini Validen rica 
üttüm. O zamanki Doğamşehk Kaymakamını da si
kaya oîtliitm. Belediye Başkanı ve muhtarlar bu işi 
tertip etmişleıdü. Neticede, misali olanak şunu da söy
lemek isterilm : Çiğlik, Oba köyleri; Karatorzi, Gü-
nedoğru ve Topraık'tepe 'köylerine bir çadır bile ve-
riıîmemişltii. Benlim şikâyetim üzerine, o zamanki vali 
konuya el koymuş ve bidOk'te aynı yörede bulunmuş 
ve o gece getirilen çadırlar bu yörelere dağıtılmış ve 
yüce Meclislte yaptığım konuşma üzerine de, hükü
met o kaymafcaımı, oradaki görevimden almıştır. 

îşlte, bu günlerde hasar tespitleri yapııknıışıtır. Ağır 
hasar, orfta hasar, hafilf haûsar. Hafif hasara 50 bin 
lira, oriba hasara 100 bin lira; agıır hasar için de evi 
yılkıılanlara ev yapılmıştır. Ancak, 'bu tespitlerde par
tizanlık olduğu, mahallî yöndtiüilerin eltikfil&i ile parti
zanlık yapıldığı açıktır, ki ben bunu yüce Meclıiisıfce 
yaptığım konuşmada, ikinci bir tespitini istemiştim 
ve hülklümeit ikinci bir tespit yaptı, bilaharıa ısrar et
tim ve hükümet üçüncü bir tespiti de yaptırdılar. Ne
tice olarak, hülkülmeltkı ihale elttiği ve yııllbaışından ön
ce sahiplerine vereceğini söylediği konutların büyük 
bir kısmının yapımı ilki, ÜÇ ay gecikme ile temin edi
lebilmiş; bugün bile bu konutların tamamı ihtiyaç 
sahiplerine tam olanalk verilememiştir denebilir; bazı 
dkisiMBkleriı vardır. 

Asılında, ben bu geoikmenıin üzerinde durmak is
tetmiyorum; zira hükümet gerekli ihaleyi zamanında 
yapmıştır; elde olmayan nedenlerle gecikmeler olabi
lir. Benilm üzerinde durmak isltediğllm konu, hasar 
tespiJüiJyıle ihtiyaç sahiplerine ev yaptırılması husuisıla-
rında hükümetten kaynaklanmayan; fakat büyük 
oranda yöredeki muhtarlar, belediye başkanları ve 
partililerden kaynaklıaman partizanlığın ve adam ka
vurmanın yapııHmış olduğudur. Şimdi bu söyledMeri-
me ait, vatandaşlardan alidığım ş'Myelfcleri, isimle
riyle birlikte yüce Meclise arz effimek işitiyorum. Ay
rıca, bu mektupları aldıktan sonra yöreye gittim, şu
bat ayı sonunda bir inceleme daha yaptım ve şGa
yetlerin büyük kısmının da doğru olduğunu gördüm.; 
Misalleri mektuptan aynen okuyorum : 

41., Edcenek Kasabasına 1412 ev yapılmıştır. Be
lediye Başkanı ve kardeşleri için 9 ev, Bekir Demirci 
ve iki kardeşi için birçok ev; Muhtar Duran Buğur 
'için biılkaç ev, Belediye Meclisi Üyesi Maıllilk Buğur 
için biricaç ev yapıldığı» Mdhnret Kılıç tarafından 
iddia edilmektedir. 

430 — 



T. B. M. M. B : 95 28 . 4 . 1987 O : 1 

Ayrıca, şübaltita ilaveten gelen 17 evin de Bele
diye Balkanı Turan Buğur'un yakınlarına yapılacağı 
idldlia edilmektedir. 

S2, Yüne Brkenek Kasabasında, Mehmet Tökün' 
ün Mdiaisı : «Binalar ihtiyaç sahiplerine değil, bele
diye başkanı ve bazı kişilerin yakınlarına vefilmuişitir. 
'Muhtar Turan GedlJk ve oğluna ev yapılıyor. Tufan 
Gedik*in evi sağlam; oğlu da bekâr biir çocuktur; 
amcasının oğlu on şendJir Mensin Maliyesinde memur, 
ona da ev yapıılıjyor. Fahri Eribaş, Malatya Hastane
sinde- rönltigenci, ona da ev yapıılııyor. Bizler fakir 
fukara da şaşıp kalmışız.» 

3. Gaf ar Kıvrak'ın idldiası : «Yaşar Buğur, Mer
sin Maliyesinde memurdur; muhtarın akralbası oldu
ğu içlin ev yapıluyor. Muhltara ve bekâr oğluna, tüm 
hısım akralbasına ev yapılıyor; Belediye Başkanına 4 
ev yapılııyor; Fahri Eribaş Malaitjya»dıa rönitgend, 
ona da ev yapılıyor; nice vatandaşlar hakları oldu
ğu hailde açıkta kaldılar. 

4. Dadeyazı köylülerinin şikâyelti : 12 ev yapı
lacaktı yapıtoıadı, yol yok, öğrenmen yok, içme suyu 
yok ve Sayın Barbakan «Ziraat Bankası borçlarınız 
erîtelenecek>> demişti; hiçlbir şey çıkmadı diyorlar. 

Yine Erfcenek%n Hacı Kulaksız, «Evim yıkıMı-
ğı hailde sağlam dediler, perişan olduk» diyor. 

İMdhmet İlhan Maraşta oturuyor, burada 3 evi 
var, 3'"ü de kuralda, kenldiı&ne ev yapılıyor. 

Karanhkidere Köyünden Man Kızıl, «12 çocuklu
yum halen çadırda dturuiyorum» diyor. 

Daha birçok melkltup vie ayrıca 1979'dan beri Çığ
lık sulama kanalından su alan Kelhalil Köyü hal
kımdan Hasan Doğan ve Mehmet Doğan'm moto
pompları kaldırılmış, ancak 19816 yılında bir kimiye 
molöopompla su alma imkânı sağlanmış; bu kişi de 
Doğanşehir ilçe Başkanı ANAP'lı Vahap Küçük. 

Yine Sezai Kınaeı ve Ali Kılıç'tan deprem ev
leri hakkında haksızlık yapıldığına dair birçok mek
tup. 

ISayın mıMdiveklilleri, mektupların sonu hep aıymı 
şekilde bitiriliyor, dolaıyısıııyla ben bir tanesinin sonunu 
yüce Meclise arz etmek işitiyorum; aynen şöyle : 
«IMekitulbumuzu yüce Mecliste benim adımla birlikte 
dile getirmenizi ve tarafsız blir müfettişin gonderil-
«ıösü için çaıba sarf etmemizi dileriz.» 

Talep budur arkadaşlar; korkmadan, çekinmeden 
isimlerini de veriyorlar, ben de onun için arz eltim. 

Sayın miletvekiieri, vatandaşlar açık isim ve ad
resleriyle bazı iddialarda bulunuyor ve müfettiş is
tiyorlar; ben de, yörenin bir millteiDvekili olarak bu-

1 nu işitiyorum. Eğer müfettiş gönderilmez ve bu in-
I sanların şikâyetleri dinltenımezisie, Meclis araştırması 
I veya diğer denettim yollarına başvuracağız. 
I ıŞkntdi tekrar söylüyorum : Müfettiş gönderilişin, 
I halen kendilerine ev yapılan bazı kimselerin eski ev-
I lerimde oturduklarını göreceklerdir. Yapıdan evlerin 
I de bazılarının boş olduğunu veyahut bazılarının ki-
I raya veriMMerini tespüt edeceklerdir ve yine Erke-
I mek'te, benlim görüp konuştuğum mağdurlardan, orta 
I hasar veya hafif hasar denıerelk 50 bin, 1.00 bin Türk 
I Liraisı ödenenlerden, ineği ile birlikte çadırda kalan 
I ve evi tamamen yıkılmış olan dul bir kadının ısıtı-
I ralbını ve feryadını onlarda görüp muhakkak tespit 
I edecekleridir, 

I (Şunu da ayrca belirtmek isterim : Gönül arzu 
I edendi ki, hükümet tarafından, deprem bölgesi pilot 
I iböüge seçilsün ve buradaki köylerin yol, su, elektrik 
I ve telefon hizmetleri öncelikle yapılsın; ayrıca, Top-
I rattotepe'nin, Günedoğru'nun ve Oba köylerinin ara-
I zilerinin sulanalbimesi için devletçe bir çalışma ya-
I pilsin ve bu yöreye öncelik veriMn. Bunları göreme-
I menin üzünıtülsünü taşıyorum. 

(BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

I AYHAN FİRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
I Başkan.! 
I Hükümetten rica edliyiorum, tarafsız bir heyetle 
I veya gönderlecek müfettişler kanalıyla durumun aci-
I ten tdsipMyle, bu furyada yandaşlarına, akralbalarınia 
I çıkar sağlayıp, haklı olanları da göz ardı edenleri 
I »tespit eteneli ve devletin adaleti, devletin büyüklüğü 
I ve devletin babalığı imajına göllge düşürülmemelidir. 
I Yüce Meclse saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
I alkışlar) 
I IBASKIAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Fırat. 

I BAYINDIRLIK VE USKÂIN BAKANI İSMAİL 
I SAFA GİRAY (lllsltanlbul) — Oevap vermek üzere 
I söz istiyorum Sayın Balkan. 
I (BAŞKAN — Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı 
I Safa Giray, cevap vermek üzere buyurun efendüm. 

I BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
I SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
I milletvekilleri; Sayın Ayhan Fırat, Malatya Doğan-
I şehir zelzelesinden bu yana, yapılan işlerimizle ilgili 
I olarak burada bir konuşma yaptılar. Kendilerinin 
I de belirttikleri gibi, deprem olur olmaz - ki, ikinci 
I deprem Haziranın 6'sında olmuştu - ilk zelzeleden 
I (yani 5 Mayısta meydana gelen zelzeleden) sonra 
I yapılan hasar tespitleri, Haziranın 6'sından sonra 
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meydana gelen ikindi deprem nedeniyle' durum de
ğiştiği için tekrar yapılmıştı. 

Ondan sonra, Temmuz ayının 9'unda, aşağı yu
karı 50 - 60 köy ve yerleşim yenine dağılan yıkık 
evlerin yenilerinin gagılmaıı için gereken her türlü 
etüt tamamlanmış ve 2 100 evin ihalesi yapılabilmiş
tir. 

Sayın Fırat'ın da belirttikleri gibi, bu evlerin çok 
büyük bir bölümü, aşağı yukarı 1 800 tanesi y ı l ı 
ğından evvel bitirilmiş ve afetzedeler evlerinin İçeri
sine yerleştirilmişlerdir .j 

Dikkat ediniz, 198'6 yılının Haziran ayının 6'sın-
da olan zelzeleden bahsediyoruz, 1966 veya 1975 yı
lının zelzelelerinden bahsetmiyoruz ve biz, hâlâ on-
lar için de ev yapmaktayız^ Daha üstünden bir yıl 
geçmemiş olan zelzelelerden ve burada zarar gö
renlerin ihtiyacı olan 2 100 evden 1 800 civarındaki 
bir bölümünün bitirilip, içine insanların yerleştiril
diğinden bahsedebiliyoruz; durum budur. 

Sayın Fırat'ın aldığı tarzdaki mektupların daha 
fazlasını, hatta en çoğunu ben alıyorum. Bir dep
rem olduğu zaman yapılan hasar tespitlerine itiraz
lar çok fazlasıyla geliyor. Herkes hakkına razı olmu
yor ve Sayın Fırat'ın buradan ifade etmek istediği 
gibi, tek partiyle ilgili bir şikâyet de gelmiyor; hep
sinden şikâyet geliyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hükümetle ilgisi 
yok dedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAYINDIRLIK VİE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

İSAFA GİRAY (Devamla) — Hepsinden şikâyet ge
liyor. 

Efendim ben şöyle mektuplar da aldım: «Ana
vatanlılara ev yapılmadı, Anavatanlıların evlerine az 
hasarlı dendi...» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İnandınız mı Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Siz öbürüne inanıyor
sanız, ben de ona inanırım. Olayları tarafsız değer
lendirmek lazım. 

Biz, yapılan bütün müracaatları tekrar tekrar in
celettik; haksızlık olmaması için her türlü gayreti 
sarf ettik; ama depremden zarar görmüş bir insanı 
tatmin etmeniz kolay bir şey değildir; bunu Erzu
rum'da yaşadık, arkasından Malatya'da yaşadık. Al
lah daha kötüsünü vermesin. Bu arada Zonguldak'ta, 
Kastamonu'da büyük bir heyelan olayı olmuştur; ora
da da yaşadık. 

iŞunu söylüyorum: 1984'ten bu yana aşağı yuka
rı 14 •- 15 bin civarında ev yaptık bitirdik ve eski 
depremlerden zarar görmüş insanlarımızı da bu ye
nileriyle beraber yerleştirdik^ Çok büyük bir gayret 
içinde bu çalışma yürüyor, 

Size gelen mektupların burada Okuduğunuz ifa
delerinden anladığıma göre, bir kere konunun dışın
da bazı adamlar yazmış. Çünkü, «Hafif hasarlıya 
50 bin, orta hasarlıya 100 bin verildi» dediniz. Ha
yır, biz 150 bin verdik. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 150 bin Sayın Ba
kan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim siz öyle oku
dunuz; hem iri defa söylediniz, iki defasında da, 
«100 bin» dediniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne fark eder Sa
yın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ayhan Fırat, lütfen 
efendim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GlRAY (Devamla) — Ben de onu dedim 
efendim. 

Şimdi bu konularda ciddî bir şekilde uğraşan 
genel müdürlüğümüz vardır. Hasar tespitti yapan ekip
lerimiz, esas yetkili olarak Ankara'dan gönderilmek
tedir; mahallî adam değildir. Mahallî adam olmadığı 
için - kaldı ki, öyle bile olsa o köydeki adamların 
şu veya bu partili oluşunu anlayacak durumda de-
ğüdir. Buradan giden insanların da, lütfen vicdan 
sahibi olduklarını ve en az, minimum, bir insanlık 
değerine sahip olduklarını düşünerek konuşunuz. Evi 
yıkılana, yıkılmadı; yıkılmayana, yıkıldı veya fazla 
yapacak gibi sözleri yakıştırmayın. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, 
bunları yaşadım bön. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evi yok olmuş; 

çadırda kalıyor efendim, 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, lütfen efen
dim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şunu, kesinlikle red
dediyorum... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gittik gördük, 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (Devamla) — Efendim, misallerinizi 
bana getirip veriniz... 

BAŞKAN — Efendim, misalleri Sayın Bakana 
verirsiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — .... yerinde tahkik ettiri
rim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir müfettiş gön
derin efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, gerekeni 
yaptırırım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GlRAY (Devamla) — Yalnız, şunu redde
diyorum efendim: Erkenek kasabası, gayet yakın
dan bildiğim bir yerdir; Sayın Fırat, siz ne kadar 
zamandır biliyorsunuz, bilmiyorum..i 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Devamlı gidiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfetı efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — 1956 yılından beri bi
lirim; Erkenek'te çok etüt yaptım. 

AYHAN FIRAT '(Malatya) — Ben de, 19'50'den 
beri bilirim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, Erkenek Ka
sabasında, belediye başkanına altı tane ev yapılmış, 
muhtarına dokuz tane ev yapılmış gibi iddiaları, bu
radan kesinlikle reddediyorum; mümkün değildir 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GlRAY (Devamla) — Bunların belgelerini 
getiriniz; ama buradan sonra açıklayacağım. 

Saygılar sunarım hepinize. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir müfettiş gön

derin; adam açıkça ismini veriyor. 
3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

TBMM'nde kabul edilen yasaların usul ve esasasının 
hukukî niteliklerinin tartışma dışı olmasının önemi 
ve gereği hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet 
'Meclisinde kabul edilen yasaların hukukî durumla

rının tartışılması ile ilgili, Sayın Günseli özkaya söz 
istemiştir. 

Sayın Özkaya, buyurun. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkan yasaların, usul ve esasımn hukukî nite
liklerinin tartışma dışı olması yalnız bir özlem değil, 
demokrasiye ve millî iradeye saygıyı aşan, içeriğin
de rejim dayanıklılığının sorumluluğu yatan çok 
önemli bir konudur. 

Bu nedenlerle, Anayasamızın 96 ncı maddesi, 
toplanma ve karar nisaplarını saptamış; '88 inci 
madde1 İçtüzüğe atıf yapmış; Meclis İçtüzüğünün 
122 nci maddesi, karar yetersayısını, sekizinci kısım 
birinci bölümü de oylamaları belirlemiştir. Anaya
sanın 82, 83, 8'4, 85 inci maddelerinde ise, milletve-
Ikilliği niteliğinin engelleri yer almış; bulunmaktadır. 
Bugün, gündemde ise, üyelikleri tartışmaya açılan 
milletvekilleri hakkında komisyon raporları yer al
mış bulunmaktadır. 

.tşte bu nedenle, üyelik tartışmalarından sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan yasaların 
ve çıkarılacak yasaların meşrutiyyeti ile ilgili usul 
tartışmasını, bugün, burada başlatıyorum. 

Olayların başlangıcında - geriye döndüğümüz za
man - Başbakan, Anayasanın ilgili maddesinin askı
ya alınacağını ilan etmiştir. Daha sonra, 84 üncü 
maddeyi fiilen askıya alan Başbakan, milletvekille
rine, partisine katılma çağrısı yapmış ve bu katıl
maları fiilen yine kendisi sağlamıştır. Geride kalan 
günlerde (iiki üç gün öncesinde) partisine milletvekil
lerinden yeni katılmalar olacağını bir müjde olarak 
kamuoyuna açıklamakta, Başbakan hiçbir çekünge 
göstermemiştir. 

Bütçe müzakerelerinde, bu konuyla ilgili yasal 
dayanağın ne olduğunu Başbakana sordum; ama 
ne Başbakan, ne de yardımcıları bir yanıt vermedi
ler, veremediler. 

Halkın «tüp geçit» deyimini kullandığı transfer
lere, geçen eylül ayını son tarih sınırlaması olarak 
biçen, böyle yasa dışı bir tarih sınırlaması getiren 
Başbaıkan, yine yasa dışı koyduğu bu sınırı kendisi . 
aşmış ve siyasî bir açıkla bu sınırı çiğneyerek, du
yumsuzluğunu sürdürmüştür. 

Burada Anayasanın Başbakan tarafından iki yön
lü ihlalim anlatıyorum; 

Birincisi: Başbakan, yasa dışı parti iltihaklarının -
başteşvilkçisi ve uygulamacısı olmuştur. 

İki: Üyeler hakkında oylamada, kendi partisine 
geçenler için grubunun oylarının kefaletini üstlen-

— 433 — 



T. B. M. M. B : 95 28 . 4 . 1987 0 : 1 

imiş ve Anayasanın milletvekilleri için şart koştuğu 
özgür iradelerine fesat karıştırarak, tüm oyları, şah
sî düşüncesinde ve iradesinde bütünleştirmiştir. 
I(SH!P sıralarından alkışlar) Ancak, tartışma günün
den 'başlayarak, yani hukukî durumu tartışmalı olan 
milletvekilleriniin, bu tartışmanın başlangıç günün
den başlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
pek çok kanun teklif ve tasarısı geçmiştir. 

Bu yasalarım kabulünde, elbette iki, iktidar par
tisi milletvekillerinin oyları, sonucu tayin etmıiştir. 
Burada ince bir nokta vardır sayın milletvekilled; 
o da, aşarî oylarda kimin oy kullandığı belli değil
dir; yani Anavatan'ın 211 gelen milletvekili mi, yok
sa durumu tartışmalı olan milletvekillerinin katılımı 
iile ani bu tasarı ve teklifler yasallaşmıştır veya mu
halefet tarafından verilenler reddedilmiştir, bunlar 
belli değildir, işte, meselenin özü burada yatmak
tadır. I' 

Bu oylamalar hukuken geçerli değildir arkadaş
larım ye böylece tartışmaların başladığı günden iti
baren, hukukî tartışmaların, milletvekilliği varlığı 
veya yokluğu, devamlılığı veya bitimi konusundaki 
tartışmaların 'başladığı günden itibaren geçen tüm 
yasalar, hukukî ayıpla batıl, hukukî ayıpla malul 
olup, mutlak butlan ile batıldır. 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Türkçe ko
nuşun da anlayalım. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Efendimi, 
söyleyeceğiniz varsa kürsüye gelin; buraya gelin, 
burda tartışım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.., 
Sayın özkaya, lütfen... 

GÜNSELİ ÖZKAYA {Devamla) — Yerimizden 
konuşmayın. 

BÜLENT AKARCALI {istanbul) — Türkçe ko
nuşun, yaşımız fazla değil, anlayamadık. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 

GÜNSELİ ÖZKAYA {Devamla) — Başbakan, 
liukukl varaklan tartışmalı bu üyelerle, şimdi Ana
yasa değiştirmesine gitmektedir, tşte, meselenin en 
önemli ve en tehlikeli yanı budur. Hukukî varlık
ları belli olmayan, acaba milletvekili sıfatını taşıyor 
mu, taşımıyor mu konusu bu Mecliste çözümlenme
den, Başbakan, hem ecnebi parlamenterlere, hem 
Türkiye Radyo ve Televizyonlarından, hem Türk 
basınıyla tüm dünyaya bu Anayasa değişikliği ko
nusunda partisinin oy toplamını ilan ederken, durumu 
henüz açığa kavuşmayan milletvekillerini de dahil 

etmiştir. îşte böylece, sayın milletvekilleri, Anaya
sanın 5, 6, 69/3, 80,81; Siyasî Partiler Kanununun 
78, 79, 84 ile Milletvekili Seçim Kanununun 27 ve 
2'8 inci maddeleri açıkça ihlal edilmiştir. Muhalefet 
partileri bu durumda, elbette kendilerini koruma
ya almakta haklılık ve meşruluk kazanacaklardır. 
Zaten muhalefetin oyu ile kabul edilmiş ne bir ya
sa, ne de reddedilen bir karar bulunmamaktadır. 
Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisimin kararının-
sonucunu muhalefetin oyları hiçbir zaman etkile
memiştir. Onun içindir ki, Türkiye'deki yargı ma
kamlarının, adliyenin, bu konuda pek çok kararı 
vardır, Temyizin pek çok içtihatları vardır. Eğer bir 
kongre, sonucuna, katılan üye ve delegelerin katıl
ma nitelikleri tesir etmiyorsa, o kongre tartışma dı
şıdır, iptal edilmez. 

BÜLENT AKARCALI {istanbul) — Meclis bir 
Kongre değildir. 

GÜNSELİ ÖZKAYA {Devamla) — Efendim, 
kongre midir, değil milidir, ben onu sizden daha iyi 
biliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
GÜNSELİ ÖZKAYA '(Devamla) — Yerinden ko

nuşma Beyefendi. Adını bilmiyorum; ama, dışarıda 
çok gezdiğin için tanımıyorum seni. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın özkaya, Sayın özkaya lütfen Genel Ku

rula hitap edin efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sen dışarı
larda konuş; bırak da, kürsüde bu vatanın evlatları 
konuşsun. 

BAŞKAN — LiMem Genel Kurula hiüap edin 
-v 

efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAIYA (Devamla) — Zaıtem, ar

kadaşlarım, muhalefetin oyu ile -dediğim gibi- hliçlbir 
kıanum geçımemişitir ve tartışmaya açılamaz-

IBaşibakan, seçimle geldiği içim belediye başkanla
rını görevden allamayacaklarını, 'bunum içlin em yük
sek yargı organlarından biri olan Danıştayım karar 
verelbileceğimli söylerken, bir yanda Damıştayı hükü-
mdtim üzerimde kalbuıl dfcm'eklte; öte yanda, geme se
çimle gelem miieıljvekiierjmim ıkararianmı en yüklsek 
yargı organı olan Anayasa Mahkemesinin değiştire
meyeceğimi söyleyerek, kemdi fikri yapılsa içimde çe-
llişklilye düşjmıdkJte ve hukuk nosyonumu da açıkça or
taya kbymakitadır.; 

Başlbalkam, öğrendi yürüyüşleri nedeniyle diyor ki : 
«Herkes yasal'aıta uyacaktır, galim anlaşalım.» 
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Ancak, bunca ya'saıyı, bunca yasanın içindeki bun
ca maddeyi kendisi çiğnerken, bunun yaisal1 kayna
ğımı ve kendisinde bunları çi&nemelk içta nasıl bir 
özellik ve nitelik bulunduğunu hiçbir zaman Türk 
halkıma -açıklanıamışitır; ama ben Türk. hato adına 
Başbakanı bu konuda açıkılaımaiya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Uülbfen bağlayınız eferudim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İDevamla) — Bağlıyorum 

efendıim. 
iSayın miiUeüvekiieri, Yüce Divana sadece rüş

vetten gidilmez; görevi kötüye kullanmanın yolu da 
Yüöe Divandan göçer, özdağlar, Barbakanın yasa
lara bağlılığının bir sülrrDgdsi ollmalmıştır, sknıgesi de 
almalyatakltır., 

Muhalefete, «Şeytan azapta gerek» d'iyebilen Baş
bakan, barışçıl değil, savaşçı! bir zihniyetin suçüstü 
itirafını yapmışitır ve muhalefete maiddiî ve manevî 
eziyetim hukukî del'ilini ortaya koymuştur. (DSP, 
'SHP, DYIP ve bağımsızlar sıralarımdan alkışlar) • 

'Sözlerim!! bitirirken, vedize olmayan bir cümleci
ği kullanıyorum : Başbakan seçime gider, yasakları 
da 'kaldırır, ama bir şartla : Eğer .kalfasına kaçmayı 
koymuşla. (ANAP sıralarından gülüşmeler; SHP, 
DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) Evet, Baş
bakan kaçacaktır. Bunu, Hasan Pulur, üç gün evvel 
kemdi sütununda kasklöGa bir makalede yazldı sayın 
smliltetvakilerıi. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Siz 
'bazı mHetövekiıleri, bana gülmeyin de, bu yazarlarım 
yazdıkları, düşltoüğünüz acıklı halimüze gülün. 

BAŞKAN — Lütifen bağlayınız efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (DevaJmla) — O zaman sa
yın milletvekilleri, hiç buıgüne kadar söylemediğim 
önemli bir şeyi yüce Meclislin bingilerine sunuyo
rum : O zaman, Yüce Divan yolcuları, onun, körü 
körüne peşine takılanlar ve Anayasayı Mal suçuna 
katılanlar olacaktır. 

(Bu çdk ciddî durumu üızlünfbüylb, düşüncelerimize 
ye bilgilerinize sunarım. (SHP, DYP ve DSP sıraıla-
rından akışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya ve Finlandiya'ya gidecek 

olan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin I 
Emiroğlu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik 
ve ıSpor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'in vekillik etmesinin uygun 'görülmüş ol- \ 
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1297) 

(BAŞKAN — Guddeme geçilyloruz efendim. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cummurlbankan-

lığının iki tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım, 

Türkiye Büyük Milöt Meolsi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mısan 1987 ta

rihinde Federal Almanya ve Finlandiya'ya gidecek 
olan MM Eğitte Gençlik ve Spor Bakanı Metim 
Emiroğlu'nun dönüşüne kadar; Millî Eğtittim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı A. 
Mösult Yıtaaz'ım vekillik etmeslinlin, Başbakanın tek
i l i üzerine, uylgun görülmüş olduğunu biHıgiıle.rCnize 
sunarım,, 

Keman Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulmuştur efend'im. 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, yasal durumunuz için Wir ara versek; yasal 
durumunuz belli olsun efendim. 

BAŞKAN — Ne gibi efendim? 
Hİt'Mİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayı-

yımız kaç tane bimiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim çok rica edeceğim; bunun 

da yolları var. Lütfen... 
Devam edin efendim. 

2. — Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Ce
lâl Güzelin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1298) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 1987 ta

rihinde Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka-. 
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Ce
lâl GüzeFin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
3. — 15.4.1987 tarih ve 3353 sayılı Kanunun Ana

yasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha gö
rüşülmek üzere iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1296) 

BAŞKAN — 15.4.1987 tarihli ve 3353 sayılı Ka
nunun Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaş-
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•kanlığının bir diğer tezkeresi vardır, okutup bilgileri
nize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
ilgi : 17 Nisan 1987 tarih ve 7750-30644 sayılı ya

zınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 15.4.1987 tarihin

de kabul edilen 3353 sayılı «22.5.1986 Tarih ve 3290 
Sayth Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sa
yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun» incelendi 

3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı imar Kanununun ba
zı maddelerini Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı : 
1985/11, Karar 'Sayısı : 1986/29 ve 11.12.1986 tarihli 
Kararı ille iptal etmiş ve bu Karar 18 Nisan 1987 ta
rih ve 19435 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Anayasanın bu iptal kararı karşısında, yüce Mec
lisçe kabul edilen 15.4.1987 tarih ve 3353 sayılı Ka
nun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir de
fa daha görüşülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, yazıda iade sıra sayısı var mı efendim? 
Kaçına iade?., 

'BAŞKAN — Efendim, tezkerede ne varsa onu 
okutuyoruz, ilave bir şey yapmıyoruz, çıkarmıyoruz. 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm (6/1018) 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/324) 

BAŞKAN — Efendim, bir sözlü soru önergesiinin 
geri verilmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Gündemlin sözlü sorular kısmında (6/1018) esas 

numarasıyla 79 uncu sırada yer alan sözlü som öner
geme yazılı cevap aldığımdan dolayı geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim., 
(Saygılarımla. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir efen
dim. 

C) ÖNERİLER 
a) DANIŞMA KURULU ÖNERÎSİ 
1. — Genel Kurul çalışma saatlerinin yeniden dü

zenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir tezkeresi var

dır; okutup, onayınıza sunacağım: 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 28.4.1987 Salı günü yaptığı 
toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun 'görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu 
Temsilcisi 

Mehmet Sağdıç 
DYP Grubu 

Başkanvekili 
Ahmet Sarp 

SHP Grubu 
Başkanvekili 

M. Seyf'i Oktay 
DSP Grubu 

Başkanvekili 
Ömer Kuşhan 

öneri: 
Genel Kurul toplantılarının 15.00 - 19.00 saatleri 

arasında yapılması önerilmiş'tir. 
BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun almış 

olduğu karar muvacehesinde, Genel Kurul toplantı
ları bundan sonra saat I5.00,;te başlayıp 19.00'da bite
cektir. 

Danışma Kurulunun bu önerisini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 

10 arkadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 10 ar
kadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut olduğu 
İddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak ted
birleri ve SEIA anlaşmasının her iki ülkeye sağladığı 
yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
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Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerin
deki öngörüşmeye kaldığımız yerden devaim edeceğiz. 

Hükümet?.. Sayın Dışişleri Bakanı, buyurun efen
dim. 

Geçen birleşimde, önerge üzerinde, hükümet, Doğ
ru Yol Partisi Grubu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu ve Anavatan Partisi Grubu, sözcüleri konuş
muştur. 

Şimdi söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adı
na Sayın Mustafa Kani Bürke'dedir. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Bürke, buyurun efendim. * 
önerge sahibi olarak kim konuşacak? 
MUSTAFA KÂM BÜRKE (Denizli) — Onu da 

'ben konuşacağım, birlikte konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, 20 dakika, Grubunuz 
adına, 10 dakika da önerge sahibi olarak, toplam 
30 dakika konuşacaksınız. 

Buyurun efendim. 

DSP "GRUBU ADTNA MUSTAFA KANİ BÜR
KE (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
geçen hafta bugün, bu önergenin konuşulması sıra
sında çok sayın ve çok değerli olduğunu söyleyen ve 
çok tecrübeli olduğunu söyleyen ve değeri de oradan 
ileri gelen bir sayın sözcü arkadaşımızın, bizim hak
kımızdaki bazı iddialarını ve önerge üzerindeki eleş
tirilerine cevapla önce, sözlerime başlamak istiyorum. 
Grubum adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

Çok sayın milletvekilimiz ve çok tecrübeli millet
vekilimiz, bize özetle, getirdiğimiz araştırma önerge
sinin neredeyse bir saygısızlık 'örneği olduğunu ve 
sanki Türkiye'nin, müttefikleri yanında elpençe divan 
duran bir devlet durumunda gösterildiğini; bizim öner
gemizde bahsettiğimiz yedi prensiple ilgili olarak böy
le bir şeyi hatırlamadığını; daha önce bir SElA'mn 
olmadığını yalnızca Savunma İşbirliği Anlaşması ol
duğunu, bunun ekonomik tarafının bulunmadığını ve 
ilk defa 1969'da bir konsolide anlaşmayla Meclis hu
zuruna gelindiğini, ondan evvel de herhangi bir an
laşma olmadığını; «SOFA» dediğimiz kuvvetler statü
sünü tespit eden anlaşmanın da bütün milletler tara
fından aynı şekilde imza edildiğinii, bunun sadece Tür
kiye için bir özellik olmadığını söyleyerek, «Eğer böy
le olmasaydı bu araştırma önergesinin altına biz de 
imza atardık, yani araştırma önergesine biz de taraf
tardık. Çünkü, Amerika'yı ikaz etmek, Kongreyi uyar
mak durumu vardı; ama ne yapalım ki, araştırma 
Önergesinde bazı yanlışlıklar var. Bunlar olduğu için 

de buna taraftar değiliz» sekimde bir ifade kullandı 
ve biliyorsunuz tartışmalar çıktı. 

Efendim, dilerdik ki, bu mektup teatisi şeklinde 
yapılmış olan anlaşmayı ve bizim araştırma önerge
mizi değerli arkadaşımız bir defa daha okusun ve bi
zimle konuşsun. 

Araştırma önergemizin «Yedi prensip» diye bah
settiğimiz kısmını size tekrar okumak istiyorum: 
NATO'ya girdik. NATO üyesi ülkelerin birbirleriyle 
karşılıklı yardımlaşmaları sırasında birinin diğerine 
göndereceği kuvvetlerin nasıl ve ne durumda olacağını 
gösteren «S'tatus Of Force Agreement» (SOFA) diye 
bir anlaşma vardır; bu anlaşmanın Türkiye ile ilgili 
kısmı 1954'd© imzalandı. Daha evvel 1951ye Londra'da 
bir protokolle diğer NATO memleketleri ile olan kıs
mı - o zaman biz 1952 yılında girmiştik - 1954 yılında 
da Türkiye ile ilgili kısmı imzalandı. Ben, «Bu kuv
vetlerin karşılıklı olarak birbirlerinin memleketlerine 
geldikleri zaman durumlarını tespit eden bu anlaşma
nın Türkiye ile ilgili kısmı hatalıdır» dedim; ama bu 
hata, ta 1954'te olmuş. 

Ş'mdi, «Bunun bu hükümetle ne alakası var?» de
nilebilir. 

Efendim, bu hatayı bilirsek, bundan sonra yapaca
ğımız anlaşmalarda - ki, Dışişleri Bakanlığımızın çır
pınışlarını yakinen de izledim - bu anlaşmaya rağmen 
yapılan müzakerelerde Türkiye lehine dengenin biraz 
daha sağlanması için çalışmalar yapılmıştır; ama ne 
yapalım ki, anlaşma vardır. Yanü biz, bundan sonra 
bu anlaşmanın üzerinde duralım dedik. 

Diyorum ki, 1954'te bu anlaşma Türkiye ile imza
lanırken, Türkiye, bu anlaşmayı, egemen, eşitlik ve 
karşılıklı yarar temeline dayanılarak uygulanacağını 
hesap ederek imzaladı; yoksa, Türkiye aleyhine uy
gulansın diye değil. Nedir bu efendim? Hemen açık
layayım : Türkiye'de askerî herhangi bir dış kuvvet 
ve güç yoktur. Peki bunlar nasıl gelmişlerdir? Bun
lar, NATO içinde yaptığımız ikili anlaşmanın Ame
rikan tesislerini burada çalıştırmak üzere gelmişler
dir. Yani bizim için değil; ama savunmamızın, her
hangi bir şekilde tehlikeli bir duruma düştüğünü gör
düğümüz an - biz çağırırsak - gelen kuvvetlere uygu
lanacak olan anlaşmadır bu. Biz çağırmadık; ama 
Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına verdiği
miz 26 üs ve tesisin çalıştırılması için kullanılan Ame
rikan" birlikleri, bir Amerikan kuvveti değildir bura
da. Bu anlaşmanın, esasında bu Amerikan birlikleri
ne kullandırılmaması lazımdır; ama 1954'te anlaşma 
imzalanmıştır. Çünkü, bir tehlikenin geleceği ve Tür-
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kiye aleyhine bazı olayların çıkabileceği tahmin edil
memiş veyahut o zaman da bugünkü gibi iyi niyet 
güdülerek, bu anlaşma şartı... 

Diyoruz ki : «Bu anlaşma 1954'te imzalanırken, 
egemen, eşitlik ve karşılıklı yarar temeline dayanıla
rak uygulanacağı düşünülmüştür.» Yanlışlık bunun 
neresinde? 

Anlaşmanın, antlaşmaya dönüştürülebileceği, yani 
her iki memleketin kongrelerinden, meclislerinden ge
çeceği düşünülmüştür; yoksa yalnız iki hükümetin, he
le Amerika'nın başkanlık sistemindeki gibi bir kişi
nin, «(Evet» veya «Hayır» demesiyle, söz vermesiyle 
hu iş olmaz. O zaman da antlaşmaya dönüştürülmesi 
ve antlaşmanın uygulanmadığı hallerde Türkiye'nin 
bir yaptırıma gidebilmesi lazımdı. Bu bakımdan, o 
zaman da hükümetlerarası iyi niyet teatisinin ötesin
de uygulanabileceği görüşü savunulmuştur ve bu Ümit
'le, yardımların, karşılıklı yararların dengeli tutulması 
hassasiyetinin bozulmayacağı güvencesiyle imzalan
mıştır. 

Arkadaşlarıma burada bir şeyi hatırlatacağım. 
Türkiye'de Amerika'nın kullanımına verilmiş, şimdi 
«Ortak tesis» dediğimiz 26 üs ve tesisin hiçbirisi Tür
kiye'nin lehine bir hizmet yapmamaktadır. Bir misal 
verelim: Diyarbakır'daki Pirinçlik Üssü. Buradan 
alınan bütün bilgiler Amerika'ya aktarılır; bu bilgiler
den biz faydalanamayız; hiçbirisi Türk savunma mer
kezlerine gitmez. E, bunun karşılıklı yarar sağlama 
dengesi nerede? Deniyor ki: «Efendim, bu bilgiler 
Amerika'da değerlendirilir, İşte, dolaylı olarak Türki
ye de faydalanır.» 

Şimdiye kadar ben hatırlamıyorum; görevde bu
lunduğum sırada, Türk Silahlı Kuvvetlerine, «Senin 
tehdit derecen şudur, şurada nükleer denemeler ya
pılmaktadır, şurada bazı üs konuşlandırmaları değiş
tirilmiştir, şurada yığınak yapılmaktadır» diye hiç
bir bilgi gelmedi. O halde, karşılıklı yararlar dengesi 
yok. 

Devamlı yardım yerine, savunma ve ekonomik ola
nakların getirilmesi umuduyla imzalanmıştır diyorum. 
Yani bu, Sayın Başbakanın da defaatte söylediği gibi, 
yardım şeklinde değil, bize ekonomi yollarını açsın. 
Biz, yardım almak heveslinde değiliz; bizle öyle ti
carî ilişkiler kursun ki3 öyle savunma ve sanayi işbir
liği yapsın ki, biz yardım istemeyelim; yardım, dolaylı 
olarak, karşılıklı ve haysiyetli olsun. 

Yardımların hibe şeklinde yapılacağı kabul edile
rek imzalanmıştır. Değerli arkadaşlarım, yapılan bu 
yardimların hibe miktarı, esasen Türkiye'deki Ame

rikan personelinin, Amerikan üs ve tesislerinin mas
raflarına gider, ona göre hesaplanır. Yani, hibe yardı
mı hiçbir şekilde bizim Maliyemize girip de bunu is
tediğimiz gibi kullanma serbestisine sahip değiliz; ama 
o umutla imzalamışız, hibe olacak, biz bunu ödeme
yeceğiz diye imzalamışız; ama bunların çoğunluğu 
FMS'dir, yani kredidir. Bugün neredeyse 8 milyar do
lara varan bir meblağ, kredi olarak Türkiye'ye gir
miştir. Bunun, artık ödemesiz devresi geçmiş, yıllık 
360 - 370 milyon dolar sadece faizi vardır; yani bu, 
yardım değil, bir nevi krediyle, Türkiye'de olduğu gi
bi, bankaların sanayiciyi ve tüccarı bağlaması şeklin
dedir, Türkiye de bu yardımlarla bağlanmıştır. 8 mil
yar dolarlık bir meblağ var ki, Türkiye bunun altın
dan nasıl kalkacak? 31,5 milyar dolarlık ayrıca diğer 
borçlar da var; bunun yanına bir 8 milyar dolar daha 
ekleyin, Türkiye'nin bugün dış borçları yekûnu nere
deyse 40 milyar doları bulur. 

Yardımların tespit ve uygulamasında dış etkenlerin 
olmayacağı düşüncesiyle imzalanmıştı. Niye Yunanis
tan 7, biz 10 oranında yardım alıyoruz? Amerika'ya 
verdiğimiz, Amerika'nın kullanımına tahsis ettiğimiz 
üs ve tesislerin Yunanistan ile ne alakası var? Bu den
ge böyle kurulmalıydı; ama her zaman için 10 Tür
kiye'ye, 7 Yunanistan'a; bunu çözmemiz mümkün de
ğil. Şimdi yeni Kongre şartları gelmiştir, diyor ki: 
«Benim verdiğim yardımları - silah olsun, malzeme 
olsun - Kıbrıs'ta kullanmayacaksın.» Yunanistan'a ay
nı şeyi söylemiyor; «Benim verdiğim yardımları iste
diğim yerde kullan. Yani Türkiye'de de kullanabilirsin, 
Kıbrıs'ta da kullanabilirsin» diyor. 

Türkiye'ye karşı bu kadar açık düşmanlık nedir? 
Aynı kaynaktan aldığımız yardımı biz Kıbrıs'ta kul
lanamayacağız - bu şartı koymuş - fakat Yunan'istan 
kullanacak! 

«Bölgedeki muhtemel siyasî gelişmelerin Türk ve 
Amerikan yetkililerince birlikte değerlendirileceği ve 
önlemlerin birilikte alınacağına inanılarak samimî bir 
•inanç ve güven içerisinde imzalanmıştır» diyoruz. 

Bizim yaşlarımızda olan kimseler hatırlayacaktır. 
Birçok olaylar olmuştur; bölgenin değerlendirilmesini 
ne zaman beraber yaptık? Ortadoğuya müdahaleler, 
İndirlikten F - ll'l'lerln, şimdi ise F - l!6'ların kalk
masını, gitmesini; miktarını biz nasıl kontrol edece
ğiz; nasıl, bunlar beraber kullanılsın veya kullanıl
masın, diyeceğiz? 

Tamamen aleyhimize bozulmuş bir denge vardır; 
ama, bu SOFA Anlaşması imzalanırken; (yani Tür
kiye'de bulunacak kuvvetlerin ne hizmet yapacakları
nı tespit öden bu anlaşma imzalanırken) biz bütün ta-
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Vizleri vermişiz; onun karşısında da hiçbir şey alma
mış durumdayız. 

Bunu hatırlattım; «Yedi prensip» dedi. Böyle bir 
prensip anlaşması yoktur diye, sayın sözcünün söz
lerine bu şekilde cevap verdim. Ben bunu araştırma 
önergemde yazdım ve bütün bu konularda, yani 
«SElA'daki aksaklıklar nelerdir; temel anlaşmalardan 
ne derepe sapılmıştır; ne gibi önlemler alınmalıdır ve 
•nasıl antlaşma haline getirilebilir; Türkiye'nin ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin yarar ve çıkarları ne
lerdir?» gibi hususların saptanması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulması zamanı gelmiştir ve 
büyük yarar ve zorunluluk vardır» dedik araştırma 
Önergemizde. 

Bir defa bir yanlışlık yapılmış; Türkiye aleyhine 
büyük bir gelişme var. 

Değerli arkadaşlarım, halihazır durumumuz nedir; 
nereden gelmektedir; ne durumdadır, nasıl tedbir ala
biliriz; Türkiye'nin talihini bundan sonra nasıl geriye 
çevirebiliriz gibi konularda bilgi edinin, bilgi edinelim 
ve ondan sonra da çarelerini beraber arayalım diye 
bu önergeyi verdik diyoruz. 

Araştırma önergesi deyince, sayın hükümetin ilk 
aklına gelen : «Benim icraatımda acaba bir şey mi 
var, icraatımın sonucunda Yüce Divan yolları mı açı
lıyor? Benim icraatımda böyle bir şey yok ki; araş
tırma önergesini niye veriyorsunuz?» oluyor. Oysa, 
Anayasayı açıp baktığımız zaman, araştırma önerge
sinin esas ana amacının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini ve üyelerini bilgi sahibi kılmak olduğu görülür. 
Çünkü savunma sorumluluğu, tamamen Türkiye Bü
yük Millet Meclisline aittir. Bu sorumluluğu yükle
nen değerli üyeler her konuda bilgi sahibi olmalıdır. 
«Canım, bir ay önce genel görüşme açıldı ya» denebi
lir; ama, genel görüşme başka, araştırma önergesi 
başka. Aklımıza gelen şeyleri burada genel görüşme
de görüşürüz, sonra hiçbir karar almayız, böylece 
geçer. Genel görüşme, bilgi eksikliklerini tamamla
maktır; ama araştırma önergesinin gayesd, bizim bile
mediğimiz ve gizli kapılar arkasında dönebilen birçok 
olayları ve gerçekleri meydana çıkarmak için bir he
yet oluşturulmasıdır. Bu heyeti oluşturduğumuz tak
dirde, hepimizi aydınlatacaktır. Bunun arkasından, 
mutlaka şu hükümet başkanı veyahut şu hükümet 
üyesi Yüce Divana verilsin diye bir şey çıkmaz; ona 
gene biz karar vereceğiz. Şimdi geriye dönüp de, 
1954te, 1947*46 yaptığımız anlaşmaların hesabım mı 
•soracağız? Böyle bir şey yok; ama dönen oyunları biz 
bilelim. Bildiğimiz takdirde, anayasal sorumluluğumu

zu, görevimizi yapmış oluruz dedik. Hatta, bunu, biç 
çekinmeden, hükümetin istemesi lazım ki, bugün bu
na ihtiyacımız var. 

Sayın Anavatan Partisi Grup sözcüsü burada bun
ları söyledi; ama inanmadan söyledi ve belki de bil
meden söyledii. Bir kere, SOFA Anlaşması gerçekten 
1951 'de Londra Sözleşmesiyle tespit edilmiştir; fakat, 
1954'te Türkiye •bölümü ele atamıştır. Bu SOFA An
laşmalının bazı maddeleri var ki, esas Londra Söz
leşmesinin dışında, Türkiye'de değişik tavizler veril
miştir. 

Sayın Anavatan sözcüsü dedi ki : «Buna tek taraf
tan bakmayın; Paris'te bir Türk albayını biz mah
kemeden kurtardık, Türk kanunlarına teslim ettik.» 

Tamamen yanlış. Eğer onu yaptılarsa, b'izim im
zaladığımız anlaşmaya aykırı olarak yapmışlardır. 
Esas bizim yaptığımız anlaşmada, «Türkiye'de veya 
dışarıda olacak tüm olaylarda Amerikan kanunları yü
rürlüktedir» der. Yani herhangi bir Amerikan vatan
daşı, Türkiye'de bir suç işlediği zaman, bizim mah
kemelere gelmez - bu anlaşmaya göre gelemez - ama, 
1951 Londra Protokolüne göre gelir. Londra Proto
kolünü biz değiştirmişiz. Çok acıdır, 1954*te bu an
laşmanın «evet» veya «hayır» kararının Paris'te bir 
kokteylde alındığını o zamanlar duymuştuk. 

Sayın üyeler, yeri gelmişken burada ifade edeyim, 
esas buralarda geçmeyen, bilemediğimiz birçok gizili 
anlaşmalar da var. Gizli anlaşmalar nelerdir? Ben Dış
işlerine sorsam, Dışişleri, «Evet var; ama, bunu biz 
yapmıyoruz, Genelkurmay yapıyor» der. Genelkurma
yın yürüttüğü anlaşmalar ve ekleri vardır, teknik an
laşmalar niteliğindedir; o teknik anlaşmaları Genel
kurmay kendisi yapar; teknik anlaşmaları yaparken 
de, daima, «tşte canim, SOFA Anlaşmasıyla siz buna 
peki dediniz, buraya imza atın» denir! 

Bir anlaşma vardır iki, - ismini söylemeyeyim, 
onu Dışişleri Bakanlığı mensupları biliyorlar- Tür
kiye'de nükleer silahların yerleştirilmesi? ve depolan-
masıyla ilgilidir. Bu anlaşma, tamamen Türk hü
kümranlık haklarına aykırı olarak imzalanmıştır..Bu 
anlaşmanın imzalanıma törenlerine yüzbaşı rütbe
siyle katılmıştım; orada, anlaşmanın ortasında, bir 
hâkim yüzbaşının toplantıyı ağlayarak terk ettiğini 
hatırlıyorum; heyet başkanımız da, Genelkurmay 
İkinci Başkanı Rahmetli Cevdet Sunay idi. 

Bu anlaşma ile, Türkiye'ye yerleştirilecek nükleer 
silahları sanki biz istemişiz de biz yerleştiriyormu-
şuz gibi her türlü taviz verilmiştir. Bu anlaşmalar
da her türlü masra'flar; araç masraflarını, bina mas-
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Hafim, kira masrafını; sair her türlü masrafını Tür
kiye karşılar ve tamamen tek taraftı olarak imzalan
mıştır. «Askerî anlaşma» diye düşünülmüş; hükümet, 
o tarihte silahlı kuvvetlere güç vermemiştir. 

«Ne yapalım; 19'50'lerde imzalanmış bu anlaş
mada bizim ne kusurumuz var?» diyemeyiz arkadaş
lar. Bilelim de, hiç olmazsa bundan sonra düzeltme 
çarelerini bulalım. Birçoğumuz belki hâlâ 'bilmeyebili
riz; bu anlaşma nedeniyle Türkiye'de nükleer silah 
var mı, var; deposu var mı, var; bundan sonra aza
lacak mı, çoğalacak mı, çoğalacak!.. 'İşte, Orta Avru-
pa'daki silahların yeni yerleşme yerleri aranırken, 
'belki de biz «Buyursun, bazı çevreleri veriyoruz» 
diyeceğiz, 

Bunları bilmekte fayda var; bunları öğrenelim 
dedik. Eğer bunlar gizli bilgilerse, milletvekillerine 
bilgi verilmesi söz konusu değil, yani «bu gizlidir» 
deyin; bilelim de, ona göre karar verelim. 

Sayın Anavatan Partisi Sözcüsü, «Evet var; fakat 
çift anahtarlıdır» dedi. 

Arkadaşlar, bizim anahtarımız falan yok yani, 
bizim «Çift anahtar» dediğimiz anahtar nerede? Ha
ni kendisine, «Nerede anahtar?» desek, ne cevap 
vereceklerdir?. 

Anahtarın Mecliste olması lazım; çünkü bir nük
leer silahın kullanılıp kullanılmaması veya bir nük
leer silahı taşıyan uçağın görevlendirilip görevlendi-
rilmemesi, arkasından herhalde bir savaşı getirecek
tir, bir savaş çıkacaktır ve savaş kararını da burası 
verecektir. Bu kadar önemli bir konuda, «Çift anah
tar sistemi getirilmiştir; (Almanya'da tek anahtar var
dır» dediler. Evet, Almanya'da tek anahtar vardır; 
zaten, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşından sonra 
tam bağımsızlığına kavuşmuş olduğunu kabul ede
bilir miyiz? Elbette ki, anahtarın birini oraya ver
mez; Almanya hâlâ bazı ağır şartlar altında çalış
maktadır. 

Onun için anahtarın nerede olduğunu öğrenme
miz lazımdır; Mecliste ise Meclis Başkanında; yani, 
karar yetkisi (anahtar dediğimiz şey) evet kullanılsın 
sayın arkadaşlar; ama - Saym Bakanımız ve havacı 
general arkadaşımız bilerler - bunlar uçakta bekliyor 
ve 1, 5 - 2 dakika içerisinde «kullanılsın» veya «kul
lanılmasın» kararını bu Meclisin anında vermesi ve
yahut da, «Şu şartlar altında bu yetkiyi kullanabilir
sin, sonra Meclise getirirsin» şeklinde bir yetkiyi hü
kümete veya Silahlı Kuvvetlere vermesi lazımdır. 
Bundan bilgimiz var mı, bunu öğrenmek istemez mi
yiz? (ANAP sıralarından, «Nereden bulacaksın Mec
lisi o zaman?»sesi) 

I Bir sayın üyemiz oradan, «(Nereden bulacaksın 
I Meclisi?» diyor. 

Meclis her zaman vardır, geceyarısı Meclisin top
lanmasını ilan edersin ertesi günü buradadır herkes. 

KADİR iNAR't'N l(Diyarbakır) — Meclise inan-
I mamış ki, daha!.. 

BAŞKİAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA KÂNÎ BÜRKE (Devamla) — Efen

dim, arkadaşınız çok ağır ithamlarda bulunarak, 
I «Muhalefet yapma uğruna, devleti idare edenlerin, 

Amerika Birleşik Devletleri karşısında, bu kadar el 
I pençe divan duracaklarını bu kürsülere getirmek say-
I gısızlıktır» diyor!.. 

Bence, getirmemek saygısızlıktır. (DSP ve SHP 
sıralarından alkışlar) Eğer bu meseleleri buraya ge-
tirmezsek, milletin temsilcilerini aydınlatmazsak ve 

I burada bir aksaklık var, bunu düzeltelim demezsek, 
bu saygısızlıktır; 'İşte, bu takdirde Yüce Divana git
mek lazım. Bunu nasıl söyler bir arkadaşımız? 

O gün biliyorsunuz, olaylara sebep olan şu ko-
| nuşma oldu, sonra üst üste hatalar; «Efendim, Rus

ya'dan, kuzeyden gelirse ona hiç ses çıkarmıyorsu
nuz; çünkü doktrin meselesi...» 

Hayır, doktrin meselesiyle ne alakası var? Mem
leket savunmasıyla uğraşıyoruz, memleketin gelece
ğiyle uğraşıyoruz. Eğer doktrin meselesi dese, ki sa
yın arkadaşımız da burada bunu dile getirmişti; 
yani, «Nereden gelirse gelsin, Türkiye üzerindeki 
iddialara karşı birlik olmalıyız» diye. (DSP sırala
rından alkışlar) Ama, herhalde arkadaşımız, bugün 
hasıl olsa burada bulunmayacağım görüşüyle, (ister
dim ki olsun da, bunları belki tecrübesiz dediği 
bizlerden öğrenme fırsatını bulurdu) bugün kendisi 
burada yok, ama ANAP'ın çok değerli transferle
rinin bu büyük hatalarını... 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Söyle söyle!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA KÂNt BÜRKE (Devamla) — «Ye

di prensip yoktur, keşke olsaydı» diyor. 
Vardır efendim; yedi prensip, bu düşünceler, bu 

anlaşmalar imzalanırken, bu duygularla kaleme alın
dı; hâlâ da bu prensipler var. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın belki içi kan ağlıyor; 
«mektup verdim, şimdi mektubu askıya aldık» diyor. 

Mümkün değil! Bilmiyorum, askıya nasıl alınır? 
Anayasayı askıya aldığın gibi bunu da alabilir mi
sin? Alamazsın!.. 

Şimdi, yedi paragrafın, yani iyi niyetin ötesinde 
aleyhimize kullanılabileceğini kabul etmek, yedi pren-
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sip dediğimiz bunlardır, keşke böyle olsaydı, var; 
yoksa bile, şimdi koymak lazım; mektuba karşı 
mektupla, «Arkadaş, sen 'bunu söyledin; ama, ben 
sana güvenmiyorum; çünkü, geleceğin yok» denmeli. 
İşte, Richard Perle, istifa etti ı(ki, onun sözleri, onun 
güvencesidir) nerede kaldı onun güvencesi? 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinden, şimdiye ka
dar hiçbir anlaşma geçmedi, yalnız NATO anlaşması 
ile SOFA anlaşması geçti» diyor; yani kuvvetlerin 
kullanılması ile ilgili. Daha sonra, «(Geçmesi lazımdı, 
gerekebilirdi; ama geçmedi» diyor. 

Bundan sonra geçirelim! Türkiye Büyük Millet 
Meclisine niye getirmiyoruz; esas sorumlu olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisini niye bilgili kılmıyoruz, 
niye onun onayını istemiyoruz ki, ondan sonra Sa
yın Dışişleri Bakanımız gitsin, rahat rahat mektubu 
imzalasın. Bu işler, bir kişinin iradesi ile olmaz. Bu
nu, Meclise mal ettirip, «Millet karar verdi» demek 
lazımdı; ancak, şimdi de geçmiş değildir; getirin mek
tubu buraya, getirin anlaşmayı buraya. 

Burada, bir hatıramı anlatmak istiyorum: Geçen 
«ene, bir NATO görevi için Amerika'ya gittiğimde, 
bir Amerikan senatörü ile yemek sırasında yaptığı
mız konuşmada - ki bunu defalarca arkadaşlarıma 
da söyledim - orada bir Libya mesdesi konuşuluyor
du; «Biz kişilerden hiç korkmayız, kamuoyundan 
korkarız. Kamuoyu Meclislerde oluşturulur; eğer, 
Meclisler gelirse ve Meclislerde (hareket olursa, biz 
o zaman dikkate alırız. Şimdi, hükümetlerarası ilişki
lerde, her türlü anlaşmayı yapabiliyoruz; ama, ne 
zaman sizin sabaha kadar süren bir toplantınız ol
du, Meclisiniz Ermeni meselesi konusunda sabaha ka
dar bir görüşme yaptı ve burada bildiriler, mektuplar 
gönderildi; işte o zaman çıkmadı lErmeni meselesi» 
demişti. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

MUSTAFA KÂM BÜRKE (Devamla) — Onun 
için, «Nasıl olabilir kamuoyu oluşturmak?» diye 
sordum; «Bu konuda Meclisiniz karar alır. Getirin 
Türk - Amerikan ilişkilerini, orada oluşsun; ondan 
sonra görüşelim» dedi. Ben ismini hatırlıyorum; 
ama burada söylemeyeyim, eski partimdeki bir ar
kadaşımızın mücadelelerini orada duydum, takdirle 
karşılanıyor ve diyor ki, «Bu gibi arkadaşlar çoğal
sın, biz rahat hareket edemeyiz. Biz Kaddafi'den 
korkmuyoruz; ama Libya balkından korkuyoruz. Biz 
halklardan korkarız, biz hükümetlerden korkmayız». 

[Onun için, burada yapılacak her türlü konuşma 
memlekete bir fayda getirecek Amerikan Kongresi 
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üzerinde etki yaratacaktır. Lobi faaliyetleri falan 
yapıyoruz, güzel; ama bu, onların ötesinde etki yapa
caktır. Rum oyu şu kadarmış, o biç tesir etmez; 
esas bu Mecliste oluşturulacak olan karar tesir ede
cektir. 

Memleketimizin, milletimizin başına büyük fe
laketler gelmeden, bu gibi anlaşmaları yine hükü
met adına; yani hükümete güç vermek için getire
lim şuraya, araştıralım. «Araştırma» kelimesinden 
korkuluyorsa, inceleyelim. Tekrar bir heyet oluştu
rulsun ve istenirse tamamen ANAPMardan oluştu
rulsun; incelesinler, gerçekleri öğrenelim; ondan 
sonra karar verelim. Bu konuları Meclise getirme
den anlaşmaları yaparsak, bence, ileride çok daha 
feci olaylarla memleketimizi karşı karşıya bırakmış 
olabiliriz. 

Sayın Başkan, 30 dakikada mı bitirmem gere
kiyor? 

BAŞKAN — Evet efendim, süreniz doldu. 

MUSTAFA KÂNÎ BÜRKE (Devamla) — Efen
dim, son olarak şu hususu belirtmek istiyorum : 
Sayın devlet bakanımızın o gün yaptıkları konuşma 
da, tamamen Amerikan Kongresinin uyarılması ge
rektiği, Amerikan Hükümetinin ikaz edilmesi gerek
tiği doğrultusundaydı. Ama ne yapalım ki, son cüm
leleri söylerken sayın bakanlarımız, araştırma oldu
ğu için hemen ürküyorlar ve «Buna taraftar deği
liz» diyorlar. Gelin, şu şeytanın bacağını kıralım, 
gelin şu araştırmayı yapalım. Ne şekilde isterseniz 
yapılsın, incelensin. Bir heyetimiz var esasen, Türk-
Amerikan ilişkilerini inceleyen; bu heyet marifetiyle 
olsun öğrenelim; antlaşma mı, anlaşma mı istiyoruz? 
Diyelim ki, antlaşma olacak, yani Amerikan Kong
renizden de geçsin, meclisinizden de geçsin; bunu is
teyip, istemeyeceğimize karar verelim. 

Kongre ne diyor, hükümet ne diyor? Amerikan 
parlamento hayatında, yani demokrasisinde bu de
ğişik bir şey, yani onun kendisine özel; kongre ile 
hükümet tamamen birbirine zıt. O, halde, Kongreyi 
etkileyecek nasıl hareketler lazım geldiği meydana 
çıksın. 

Mektup teatisi en nihayet bir iyi niyet teatisi 
gibi oluyor. Mektup teatisine, güvencesine katılıyor 
muyuz, katılmıyor muyuz; bu güvence bize yeterli 
mi, değil mi, bunu belirleyelim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 

MUSTAFA KÂNt BÜRKE (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 
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Pentagon, biliyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyonu için iblir plan yaptı; «yılda bir milyar 
dolardan aşağı olmamak üzere yardımın yapılması 
lazım; aksi takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri moder-
nize edilemez, etkili olamaz» dedi. Pentagonla Kong
re İlişkileri tamamen zıt! O halde, bu bilgiler bize gel
sin, bunu nasıl çözeceğimizi düşünelim, karar verelim. 

Rum - Ermeni lobilerine karşı ne yapabiliriz, na
sıl çalışmamız lazım, bunu öğrenelim. 

Türk lobisi ne durumdadır, gücü nedir, bunu bile
lim. Türk lobisinin duyuyoruz gazetelerden - iç yüzü 
nedir, ne aksaklıkları vardır? Bunu da 'bir firmaya 
yermüş durumdayız; firma ne yapıyor? Türkiye lehine 
düşünecek değil; çünkü bu bir Amerikan firması, bu
nu öğrenelim. 

7/10'u nasıl kaldırabiliriz, bunun yollarını öğre
nip tespit edelim. 

Türkiye'de nükleer silahların durumu nedir; aza
lacak mı, çoğalacak mı, bunu tespit edelim. 

Savunmamız ne durumda; nasıl güçlenebilir, bu
nu öğrenelim. 

Kamuoyu nasıl kazanılır? Anlaşmanın bir tanesin
de, «Türk hükümetli, Türk kamuoyunu oluşturmaya 
mecburdur.» hükmü var. Yani bu yaptığımız anlaş
malara göre Türk kamuoyu aydınlatılmalı ve kaza^ 
nılmalıdır. Bunu nasıl yapacağız, mümkün mü? Bu 
anlaşmayı dış etkilerden nasıl kurtarabiliriz; bunu. bu 
heyet tespit etsin. SEM. lehimize nasıl dönüştürüle
bilir? Mümkün müdür, değil midir? Çünkü, silah sis
temini değiştirmek fevkalade güçtür silahlı kuvvet
lerde ve mümkün müdür, değil midir, bunu öğrene
lim. Üs ve tesisler nasıl kullanılıyor, kontrol edebili
yor muyuz, edemiyor muyuz, bunu öğrenelim. Ede
miyoruz, televizyona baktığımız gibi bakarız; kontrol 
imkânı yoktur. Üs ve tesisleri kontrol altında tutabi
lir miyiz, bunu tespit edelim. Ambargoya direncimiz 
nedir? Ambargo bir kara lekedir arkadaşlar; neler 
çektiğimizi biliyoruz. Ambargoya ne derecede direnç
liyiz, ambargo geliverirse, bunu öğrenelim. NATO 
ilişkileri nasıl bizim lehimize işleyebilir, bunu öğrene
lim. Millî Savunma Sanayii gelişmeleri halen tat- * 
mînkâr mıdır, değil midir bunu öğrenelim, 

Sonuçta, hükümete, millî birlik ve beraberlik içe
risinde olduğumuzu, çalışmalarımızla (yalnız şeklen 
değil, fikren de) gösterebilmek için neler yapmamız 
lazım - çünkü bugün hükümet görevlidir ve dış politi
kada körükörüne değil, bilerek destek olmamız lazım, 
eleştireceğimiz sonuca bağlayacağız - bunu öğrene
lim. 

Sayın arkadaşlar, bu konuda inşallah kararları
nızla SEM Anlaşmasının tekrar gözden geçirilmesi
ne, bilinmeyen taraflarının incelenmesine, öğrenilme
sine ve Meclisin aydınlatılmasına yeşil ışık, yaktığımız 
takdirde, göreceksiniz daha güçlü bir iktidar olabilir
siniz, güçlü olabilirsiniz, Meclis desteğini arkanızda 
görebilirsiniz. Aksi takdirde, bu iyiye gitmez; mem
leketimiz için de hayırlı olmaz. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (SHP, 
DYP, DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşme-

ler tamamlanmıştır. 
Önergeyi kabul edenler... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Ağababaları 
müsaade etmez. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasında, Zongul
dak Milletvekilli Cahit Karakaş ve 16 arkadaşının, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorununun 
sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için konuyla ilgili 
olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde öngörüş-
meye geçiyoruz. 

Sayın hükümetten rica ediyorum, yerini alsın. 
Hükümet yerini almıştır. 
Önergeyi tekrar okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük İMület Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci ve M. M. İçtüzüğünün 102 

ve 103 üncü maddeleri gereğince, Türkiye - Yunanis
tan arasında ihtilaflı sorunlardan olan ve zaman za
man kriz noktasına yaklaşan Ege sorunları üzerinde 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

31.3.1987 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 

ve arkadaşları 
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Gerekçe: 

Ülkemiz ile komşumuz ve NATO içindeki müt
tefikimiz Yunanistan arasındaki ilişkiler uzun yıllar
dır gerginliğini korumaktadır. Özellikle Kıbrıs Barış 
Harekâtından sonra, bu ilişkilerde zaman zaman kriz 
noktasına yaklaşan tırmanmalar gözlenmiştir. 

Yunanistan Ege Denizini bir Yunan gölü olarak 
görmekte ve bu yönde dünya kamuoyunu oluştur
makta 'her türlü yola başvurmaktadır. NATO ve Av
rupa Topluluğundaki çıkışları ve batı ittifakı içindeki 
ülkeler nezdinde yaptığı şantajlarla, Türkiye'nin Ege' 
deki haklarını gölgeleme çabalarını sürdürmektedir. 
Buna mukabil Türkiye uzun yıllar Ege sorununa hiç 
ilgi göstermez olmuştur. Halbuki Ege'de Türkiye'nin 
verilemez baklan vardır. Bu haklar, kıta sahanlığı 
hakkı olduğu gibi, NATO içindeki anlaşmalardan ve 
Bern Anlaşmasından doğan haklardır. 

Ayrıca Lozan Anlaşmasının Yunanistan'a yükle
diği yükümlülükler vardır. Yunanistan'ın bütün bu an
laşmalar yokmuş gibi davranması 12 adayı silahlandır
ması, en son Meis Adasında askerî havaaalnının açı-
lışınının yapılması, Ege'nin ihtilaflı sularında petrol 
arama çalışmaları için Kuzey Şirketler Konsorsiyu
muna izin vermesi ve aramaları fiilen başlatması, hiç
bir anlaşmayı ve Türkiye'nin haklarını tanımadığının 
açık delilleridir. 

Yunanistan bütün bu girişimleri yaparken, Türkiye 
yıllardır neden susmuştur, haklarımızın savunuculu
ğunu yapmamıştır? 

En son mart ayındaki krizin doğmasına sebep ne
dir? Türkiye neden ani bir kararla bu suskunluktan 
birden bire sıyrılıp Hora'yı petrol aramak üzere Ege' 
nin ihtilaflı sularına çıkarmaya karar vermiştir? Son
radan neden bu kararını değiştirmiş ve Hora'yı kendi 
karasularımızda tutmuştur? 

Acaba Ege krizi Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna 
üyelik için karar verdiği bir sırada, bu başvuruyu engel
lemek veya Ege'de bu sebeple taviz koparmak için bi
lerek mi çıkarılmıştır? 

ABD'nin yardımındaki % 40'a varan kısıntıdan 
rahatsız olan Türkiye'yi ikna etmek için Ege'de bir 
kriz mi yaratılmak istenmiştir? 

Son kriz durdurulmuşa benzemekte ve fakat Ege 
sorunu çözülmemiş olarak ortada durmaktadır. 

Yunanistan ile Türkiye arasında başlatıldığı söy
lenen diyalog için acaba Türkiye tarafından ne taviz
ler verilmiştir veya Yunanistan'ın maksadı bundan 
sonra ne olabilir? 
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Bütün bu soruların cevaplarının verilebilmesi ve 
Ege'deki hak ve menfaatlerimizin hiçbir şekilde ta
viz konusu yapılmaksızın sağlıklı bir çözüme ulaştı
rılabilmesi için konunun bugüne kadarki gelişmeleri 
ve alınan önlemlerin araştırılması zorunlu bulunmak
tadır. 

iBA'ŞKİAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması görüşmelerinde, sırasıyla hü
kümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci 
imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri : Hükümet ve gruplar için 20' 
şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 

Siöiz alanları okuyorum : Hülkümıet adına Dışişleri 
Balkanı Sayın Vahiıt 'Halefoğlu, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erol Ağagil. 

Hükümet adına Sayın Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu, 'buyurunuz efendim. (ANAP »ıralarından al
kışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(lAnkara) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bge konusu ve Türk - Yunan ilişkilerinde gerginliğin 
arttmasına yol açan son gelişmeler hakkında yüce he
yetinize biıligi sunmak ve hükümetimizin bu konular
daki görüşlerini izah etmek için huzurunuza gelmiş 
'bulunuyorum. 

Ege 'Denizimde, iki sahildar ülkeden biri olarak, 
Türkiye'nin de en az Yunanistan kadar temel hak ve 
menfaatları bulunmaktadır. Bu merifaatlar çok yön
lü olup, Türkiye'nin güvenliğini, ekonomisini ve ula
şım ihtiyaçlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Tür
kiye ile Yunanistan'ın ibu menfaatları 1923 Lozan An
laşması ile tesis edilen hassas bir dengeye dayanmak
tadır. 

Türk - Yunan anlaşmazlıklarının temelinde, bilin
diği gibi, komşumuz Yunanistan'ın Ege'yi bir Yunan 
gölü haline dönüştürmeyi amaçlayan keyfî talep ve 
iddiaları yatmaktadır. Bu geleneksel Yunan siyaseti
nin ana amacı, sürekli oldu bittilerle Ege'nin Lozan' 
da belirlenen statüilkösunu değiştirmek ve (böylece bu 
denizi ele geçirerek Türkiye aleyhine genişlemektir. 
Nitekim, Yunanistan devamlı olarak Ege kıta sahan
lığının yüzde 97'sinin kendisine ait olduğunu ileri 
ısürmekte beis görmemektedir. Yunanistan, Türkiye'ye 
yönelik temel stratejisinin uygulanmasında her im
kânı zorlamakta ve yeni emrivakiler için fırsat kol
lamaktadır. Nitekim son bunalım da, Yunanistan'ın 
uluslararası taahhütlerine aykırı olarak, Ege kıta sa-
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hanlığı üzerinde petrol arama ve çıkarma faaliyetinde 
bulunma kararını açıklamasıyla ortaya çıkmıştır. 

Sbn Ege buhranının başlangıç noktası, Yunanis^ 
tan'ın (yabancı ortaklı konsorsiyum aracılığıyla, Ta-
ışfoz adasının 10 mil doğusunda, karasuları dışında, 
28 Martlta petrol çıkarma faaliyetine başlayacağının 
açıklanması oltmuştjur. 

Çdk süratli gelişen olaylar, iki ülke arasındaki ger
ginliğin çok tehlikeli boyutlara ulaşmasına yol açmış
tır. Bu da Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 
sorunların müzakereler yoluyla çözümlenmesi ve hu 
amaçla anlamlı bir diyalog tesisinin gereğini bütün 
açıklığıyla ıbir kez daha göstermiştir. 

Hükümetimiz bunalımlın hasından beri Ege'deki 
temel hak ve çıkarlarımızın korunması için kararlı ve 
dirayetli ıbir tutum (göstermiş Ve komşumuz Yunanis
tan ile mevcut sorunların müzakereler yoluyla hak
kaniyete dayalı barışçı çözüme kavuştürulmasındaki 
samimî arzusunu bir kez daha sergilemiştir. 

(Ege'deki son {gelişmelerin ciddî buhran boyutla
rına ulaşmasının temelinde yatan nedenlerin daha iyi 
değerlendirilmesi için, meselenin son yıllar zarfında 
geçirdiği aşamalara kısaca temas etmek gerekmekte
dir. 

Hatırlanacağı üzere, 1973/1974 yıllarında, Türk -
Yunan kıta sahanlığı uyuşmazlığı, Türkiye'nin, Ege' 
nin uluslararası sularında petrol arama ruhsatı ver
mesine, Yunanistan'ın tepki göstermesiyle ortaya çık
mıştır. Halbuki 19i69'dan başlayarak, Yunanistan da 
kendi millî petrol şirketine, Ejge'nin uluslararası su
larında ruhsatlar vererek aynı yola başvurmuştur. 

Yunanistan 1976'da Ege'de uluslararası sularda 
yaptığımız araştırmalarla ilgili olaraik ortaya çıkan 
sorunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine götür
müş; aynı zamanda Lahay Adalet Divanına tek taraflı 
olarak müracaat etmiştir. Güvenlik Konseyinin 25 
Ağustos 1976'da kabul edilen 395 sayılı kararında, 
Türkiye ve Yunanistan'a Eige'deki gerginliğin azaltıl-
ıması için her çaibayı harcamaları ve aralarındaki so
runları karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ulaştır
mak için doğrudan müzakerelere başlamaları çağrısın
da bulunulmuştur. 

Uluslararası Adalet Divanının da lfl Eylül 1976' 
da verdiği kararda, Divanın davaya (bakmaya yetkili 
olmadığı sonucuna varılmış ve Elge'de Türkiye ile 
Yunanistan'ın karasuları dışındaki kıta sahanlığının 
tartışmalı bölge olduğu tasrih edilmiştir. 

Güvenlik Konseyi ve Adalet Divanı kararlarından 
sonra iki ülke «arasında müzakere süreci başlatılmış 

ve bunun sonucu 11 Kasım 1976'da Bern Anlaşması 
imzalanmıştır. Halibulkî bağlayıcılık vasfını haiz olan 
ve kıta sahanlığının iki ülke arasında anlaşmayla sı-
narkndırılmasını öngören Bern Anlaşmasında, taraf
lar, Elge kıta sahanlığı üzerinde tasarruf niteliğini ta
şıyan faaliyette bulunmamayı taahhüt etmişlerdir. Bu 
•yükümlülüğe iki ülke tarafından uzun süre riayet 
edilmiş ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusun
da müzakerelere başlanılmıştır. Böylelikle Ege kıta 
sahanlığına ilişkin ihtilafın gerginlik ve çatışmaya tır
manması da önlenebilmiştir. 

Nitekim, Yunanistan 1975 yılında konsorsiyuma 
vermiş olduğu petrol arama iznini, Türkiye ile yapı
lan Bern Anlaşması üzerine «Foree majeur» durumu 
ilan ederek, durdurmuştur. Ancak, bildiğiniz gibi 
Ekim 1981'de işbaşına gelen Papandreu Hükümeti 
Türkiye'ye karşı uzlaşımaz ve hasmane bir politika 
izleyerek ikili müzakere sürecini kesmiştir. Papandreu, 
hayalî Türk tehdidi iddiasına dayalı gerginlik poli
tikasını sistemli olarak uygulamaya başlamış; bu po
litikayla Eige'nin statüsünü Yunanistan lehine aşın: 

durmayı hedef almıştır. 

Filvaki, Papandreu 1981 'de Türkiye ile müzakere 
sürecini derhal kesmiş ve Taşoz Adasının doğusun-
da Yunan karasuları dışında petrol araması için aynı 
konsorsiyuma ruhsat vermiştir. 

Yuanistan'ın yakından izlenen faaliyetlerinin öğ
renilmesi üzerine 198:2'de, zamanında girişimde .bu
lunulmuştur. Bunun üzerine, Yunanistan, verilen bu 
ruhsat için de «ıforce majeur» hükmünü uygulayarak 
petrol faaliyetlerini durdurmuştur. Ege kıta sahanlı
ğına ilişkin yakın ve görünebilir gelecekte faaliyette 
bulunmaktan kaçınacağı yolunda Türkiye'ye yazılı 
taıaahhüle bulunmuştur. Ancak Yunan Hükümeti, 
Etge'deki yayılmacı siyasetine bir süre sonra yeniden 
dönmüştür. Gerçekten, 1985 yılı Ekim ayında Yunan 
Hükümeti, Taşıoz'un doğusunda Karasuları dışındaki 
bü bölgede 1982 yılmda girişimimiz üzerine ilan et
tiği «force majeur»ü kaldırmıştır. 

Yunanistan'ın, karasuları dışındaki faaliyetleri kar
şısında hassasiyetimiz başından beri dile getirilmiş ve 
bü hukuk dışı tutumunu değiştirmesi ve petrol faa
liyetlerine son vermesi için 1985 yılından bu yana iki
li düzeyde çeşitli girişimler yapılmıştır. 

tik önce 1985,te sözlü olarak yapılan girişimlere 
tatminkâr cevap alınamaması üzerine, 1986 yılı için
de Yunanistan'a üç kez nota verilerek, Yunanistan'ın 
(Bern Anlaşması hükümlerine uyarak, Ege'de karasu-. 
lan dışında, kıta sahanlığını ilgilendiren her türlü fa-
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aliyetten kaçınması istenmiştir. Aksi takdirde, ortaya 
çıkacak gelişmelerin sorumluluğunun tamamen Yu
nan Hükümetine ait olacağı belirtilmiştir. 

13 Ekim 1986 tarihli son notamızda, Yunan Hü
kümeti ,bu faaliyetlerini durdurmadığı takdirde, Tür
kiye'nin de sadece kendi millî ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak gerekli faaliyetlere girişeceği ifade edilmiştir. 
Bu arada, Yunanistan'ın Bern Anlaşmasını ihlal eden 
faaliyetlerine, geçen temmuz ayında NATO ve AET 
ülkelerinin dikkatleri de taraflınızdan ayrıca çekilmiş
tir. 

Geçen şubat ayında, Yunan Hükümetinin konsor
siyumun hisselerinin çoğunluğunu satın almayı ka-
rarlaştırmasıyla, tıaükümet ile konsorsiyum arasın
da ihtilaf çıkmıştır. Konsorsiyumun Kanadalı Başka
nı, 24 Şubat günü düzenlediği basın toplantısında, 
Taşoz'un !İ0 mil doğusunda 28 Mart'a kadar sondaj 
faaliyetinle başlayacaklarını açıklamıştır. Yunanistan' 
m böylelikle karasuları dışında sondaj faaliyetine gi
rişeceğinin belirmesi üzerine, klonu derhal Yunan 
Hükümetinin dikkatine getirilmiş ve böyle bir faaliye
tin Bern Anlaşmasının ihlali olacağı ve bunun ortaya 
çıkaracağı siyasî sorun ve gelişmelerin sorumluluğu
nun Yunan Hükümetine ait bulunacağı açıkça belir
tilmiştir. Katı ve uzlaşmaz tutumunu sürdüren Yu
nanistan, bu girişimimize karşılık, Bern Anlaşması
nın işlerliği bulunmadığı şeklindeki bilinen iddiasını 
(tekrarlamıştır. Ege'nin hangi bölgesinde ne tür faali
yette bulunacağına sadece Yunanistan'ın karar vere
ceğini, Yunan Hükümetinin konsorsiyumun hisseleri
ni satın aldıktan sonra da karasuları dışında aynı mev
kide sondaj yapacağını beyan etmiştir. 

İBü gelişmeler karşısında, tepkilerimiz çeşitli şekil
lerde gösterilmiştir. Bu çerçevede, Yunanistan'ın 1976 
Güvenlik Konseyi kararını, Ege'nin karasuları dışın
da kalan alanlarını ihtilaflı bölge ilan eden 1976 
Uluslararası Adalet Divanı kararını ve nihayet Bern 
Anlaşmasını ihlal eden oldubittileri karşısında, Tür
kiye'nin, meşru haklarını koruma azim ve kararlılığı 
açıkça ortaya konmuş ve Yunanistan bu hukuk dışı 
tutumunu sürdürdüğü takdirde Türkiye'nin de aynı 
şekilde Ege'de uygun göreceği bölgelerde arama ruh
satı verip sondaj faaliyetinde bulunmak durumunda 
kalacağı sarahaten belirtilmiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Eski
den yapıyorduk galiba onu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Ankara ve Atina'da yapılan bu giri
şimlerin yanı sıra, gelişmeler ve hükümetimizin tutu

mu hakkında NATO, AET, İslam ülkeleri, bağlantı
sız ve sosyalist ülkeler ile Güvenlik Konseyinin üye
lerine ayrı ayrı bilgi verilmiştir. Ayrıca, 24 Mart'ta, 
Yunanistan'ın tutumunun gayri hukukiliğini izah eden 
ve ıbu faaliyetleri durdurarak müzakere sürecinin baş
lamasını talep eden bir Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi belgesi tarafımızdan yayınlatılmıştır. 

Türkiye'nin ölçülü ve basiretli yaklaşımına ve 
tüm bu ikazlara rağmen, Yunanistan, tutumunu sür
dürmüştür. Bunun üzerine Türkiye, Ege'deki temel 
Ihak ve çıkarlarını korumak için uygun gördüğü karşı 
tedbirleri almak durumunda kalmıştır. 

25 Mart günü toplanan Millî Güvenlik kurulu
muzda konu etraflı olarak değerlendirilmiş ve Yu
nanistan'ın, Ege'nin bütününü hâkimiyeti altına sok
mak isteyen gayri hukukî ve uzlaşmaz siyaseti kar
şısında Ege'de yaratılmak istenen oldubittilere kesin 
olarak karşı çıkılması; bu yönde alınacak gerekli tüm 
önlemlerin titizlikle uygulanmasının hükümete tavsi
ye edilmesi kararlaştırılmıış'tır. Aynı akşam toplanan 
Bakanlar Kurulunda, Ege bunalımı görüşülerek, alına
cak önlemler karara bağlanmıştır. Buna uygun ola
rak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Ege'de 
karasularımız dışında kalan dört bölgede petrol araş
tırma ve işletme ruhsatları verilmiş, bü karar 27 Mart 
günü Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Bu arada Ege'deki gelişmelerin ciddî bir buhra
na doğru .sürüklenme istidadı ıgöistermesi üzerine, konu 
27 Mart günü NATÖ'da da ele alınmış ve Genel Sek
reter Carringtöon, taraflar arzu ettiği takdirde dosta
ne girişim görevi üstleneceğini bildirmiştir. Hakem 
veya hâkim rolü olmamak kaydıyla bu öneri tarafı
mızdan ilke olarak kabul edilmiştir; Yunanistan ise 
bunu reddetmiştir. 

Yunanistan'ın . Ege'de yarattığı bunalıma karşı 
Türkiye'nin temel hak ve çıkarlarını teminat altına al
mak için alınan önlemlerin, Yunanistan'ın 218 Martta 
başlayacağını açıkladığı kıta sahanlığındaki sondaj 
faaliyetlerini durdurmadığı (takdirde adiım adım uygu
lanması önjgörütaıüstür. Nitekim bu konudaki karar
lılığımız Başbakan Vekili Sayın Kaya Erdem'in 27 
Mart günü Papandreu'nun beyanlarına cevaben yap
tığı açıklamalarda tebarüz ettirilmiş ve Sismik-I ge
mimiz 28 Mart günü Ege'ye açılmak üzere İstanbul' 
dan hareket etmiştir. 

Sayın Başbakan da, aynı gün, bu temel tutumu
muzu Londra'da yaptığı açıklamada bir kez daha or
taya koymuş ve Yunanistan kendi karasuları dışında 
sondaj yapmadığı sürece Türkiye'nin de karasuları 
dışında sismik araştırma yapmayacağını belirtmiştir. 
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(AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Eski
den yapıyorduk galiba? 

(DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HAOBF0ĞLU 
ı(!Devamla) — Türk - Yunam amllaşmazhfclann'da baş
tan beri sergilediğimiz sorumlu ve barışçı yaklaşımı 
yeniden teyit eden ıbu kararımız, Eıgelde Yunanis
tan'ın yayılmacı emelleri yüzünden artan gerginliğin 
azaltılmasında (başlıca etken olmuştur. Bu kararlı 
fakat barışçı yaklaşımımız, Yunanistan'ın tutumun
da değişikliğe yol açmıştır. Yunanlılar Bern Anlaşma
sına fiilen uyacaklarımı ıbeUi etmişlerdir. Bu sayede 
Yunanistan'ın emrivalkilerime set çekilerek, buhran, 
Türkiye'nin menfaatlerini koruyan şekilde sona erdi
rilmiştir. 

Sayın ©aşjkan, değerli milletvekilleri; Yunanistan 
ile aramızdaki uyuşmazlıklar, yalnızca Ege kıta sa
hanlığına inhisar etmemektedir. Filvaki, Yunanistan, 
(Eğenin deniz alanlarına olduğu gibi, hava sahasına da 
sahip çıkma peşindedir. Deniz ve havadaki; emriva-
Ikilerini Türkiye'ye gerekirse zorla empoze etmek ha
yali içinde, Doğu Ege adalarımı uluslararası anlaşma
lardan doğan (Vecibelerine aykırı olarak silahlandır
maktadır. Türkiyelin bu emrivakileri kabul etmesi 
mümkün değildir. Son •buhran iki ülke arasındaki di
yalog eksikliğinin yol açabileceği tehlikeleri bir kez 
daha bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Aynı denizi 
paylaşan ilki komşu olarak, Yunanistan'la aramızdaki 
ıslar unların ciddî ve anlamlı müzakerelerle hakkani
yete uygun adil çözümlere kavuşturulması aklıselimin 
gösterdiği tek yoldur. İşbaşına geldiğimizden bu yana 
ısürekli olarak iki ülke arasında karşılıklı güven, iyi 
niyet ve işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinin 
ihyası için çok çalba harcadık. 

Türkiye ile Yunanistan arasında en güç şartlarda 
'bile Atatürk - Venizelos döneminde tesis ©dilen dost
luğun ihyası için bugün de her iki tarafın gerekli si
yasî olgunluk ve dirayet göstermemesi için hiçbir ne
den bulunımamiaktadır. Tarihin ve coğrafyanın bera
ber yaşamaya medbur ettiği iki komşu ülkenin diya
log ve uzlaşmayı husumet ilanına, barış ortamını ça
tışmaya tercih etmeleri bir zarurettir. Bunun her iki 
ülkenin de çıkarına olduğunla samimiyetle inanıyoruz. 
Bunun için evvelemirde ilişkileri gereksiz yere etkile
yebilecek gerginliklerin bertaraf edilmesi ve Ege'de
ki hassas dengeyi bozacak tek taraflı tasarruflardan 
kaçınılması gereklidir. 

Türkiye'nin izlenmekte olduğu cididî, itidalli ve ak
lıselime dayanan ve ısıonunlann müzakereler yoluyla 

çözümlenmesini hedef alan barışçı tutumu ve temel 
siyaseti bunu amaçlamaktadır. 

Klömşumuz Yunanistan'ım da dostluk, işbirliği ve 
uzlaşma yolunu seçeceğini ümit ediyoruz. Yunanlı
lardan bu yönde gelecek her adım tarafımızdan aynı 
şekilde olumlu olarak karşılık görecektir. Türk ve 
Yunan halklarının dostluk ve işbirliği içinde yaşama
ları ve Ege'nin karşılıklı barış ve .güven denizi hali
ne dönüştürülmesi, en halisane arzumuzdur. 

Ege'deki som buhranın kaynağını teşkil eden kıta 
sahanlığı sorunu mahiyeti itibariyle siyasî bir sorun
dur. 

iSayım milletvekilleri, Türkiye baştan beri anlaş
mazlığın karşılıklı kabul edilelbilir adil çiözüme ka
vuşturulması imkânlarının araştırılması amacıyla an-. 
lamlı müzakerelerde bulunulmasını savunmuştur. Bu 
temel yaklaşımımız uluslararası hukuka ve uygula
maya da Iramamiyle uygundur. Nitekim Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin 1976'da aldığı 395 sayılı 
(Kararında da doğrudan müzakerelerin başlaması çağ
rısında bulunulmuştur. Türkiye ve Yunanistan 1976 
Bern Anlaşmasıyla kıta sahanlığı konusunun müzake
reler yoluyla çözümlenmesi hususundaki iradelerini 
ortaya koymuşlardır. 

Ulaşılan bu merhalede Yunanistan ile doğrudan 
müzakerelerin başlatılması için ikii temaslar sürdürül
mektedir. Halen önem taşıyan husus, konuya karşı
lıklı olarak kabul edilebilir çözüm bulunması im
kânlarının araştırılması amacıyla diyalog ve görüşme 
sürecinin başlatılmasıdır. 

Son buhran iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların 
adil ve hakkaniyete dayalı çözüme kavuşturulması 
için tarihî bir fırsat yaratmıştır. Bu fırsatın iyi değer
lendirilerek, (ilci ülke arasında, önyargılardan uzak, 
anlamlı bir müzakere sürecinin başlatılabileceğine olan 
ümidimizi muhafaza etmekteyiz. Türkiye bu konuda 
üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu gibi, bu
gün de hazırdır. Komşumuz Yunanistan'ın yöneticile
rinin aynı şekilde yapıcı siyasî iradelerini ortaya koy
maları halinde, uzun vadede iki ülke halkının yararına 
olacak tarihî bir adım atılması ve Türk - Yunan iliş
kilerinde yeni bir sayfa açılması mümkün olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,- geçtiğimiz 
mart ayı sonlarında yaşanan Ege buhranının gelişmesi, 
ğeçirdliği safhalar ve meselelerin altında yatan sebepler 
hakkında yüce Meclise bilgi sunmuş bulunuyorum. 
Esasen 'bu konuda hükümetimizce gerekli bilgiler en 
geniş şekilde ve muhtelif vesilelerle sunulmuş bulun
maktadır. Bu itibarla, hükümetimiz, Zonguldak Mil-
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letvekili Sayın Cahit Karakaş ve 16 arkadaşı tarafın
dan bu konu ile ilgili olara'k sunulmuş olan Meclis 
araştırması açılması teklifimin kabul edilmesine şim
dilik gerek olmadığı düşüncesindedir. 

Tabiatıyla, ileride vuku bulacak gelişmelere göre 
hükümet yüce Meclise bilgi vermeye daima hazır 
olacaktır. 

Yüce Meclisli derin saygılarımla selamlarım, (Al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Halefoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mustafa 

Çorapçıoğlu. Buyurun efendim, süreniz 20 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Dışişleri Bakanımız Sayın Vahit Halefoğlu'nun 
yüce huzurlarınıza vermiş bulunduğu izahata samimi
yetle teşekkür ederiz. Ancak hemen ilave etmek iste
rim ki, bunlar, Türk parlamenterlerine verilecek bil
giler değil, Yunan devlet adamlarına verilmesi la
zım gelen nasihatlardan ibarettir kanaatimizce. Bu iti
barla, verilen bu bilgilerle iktifa edilip, araştırma 
önergesi hakkında fikir yürütmemenin imkânsız oldu* 
ğunü evvelemirde belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, muhtelif vesilelerle yük
sek huzurlarınızda arz ettiğimiz veçhile, Doğru Yol 
Partisi olarak, millî güvenliğimizin ve dış siyasetimi
zin temel unsuru, Büyük Atatürk zamanında «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» vecizesiyle ifade edüen prensi
be samimiyetle ve sadakatle bağlı kalmaktır. Ancak, 
biz Doğru Yol Partisi olarak bu prensibin sadece ta
vizler vere vere teslimiyet anlamında gelecek şekilde 
anlaşılmamasını temin ve değişen dünyanın siyasî kon
jonktürü içerisinde, Türk millî menfaatlerinin dengeli 
bir tarzda temin edilmesine matuf, aktif bir siyaset gü-
dülmesi şeklinde anladığımızı da hemen ifade etmek 
isteniz. 

Mıüzalkere konusu olan ve Demokratik Sol Par
tiye mensup arkadaşlarımız tarafından verilen araş
tırma önergesi, Yuniaıni'stan'da muhtelif tarzlarda ve 
muhltieif sahalarda ihtilafımız olmasına rağmen sa
dece Ege sorunu dolayısıyla verilmiş bulunması ba
kımından, arz edeceğimiz malumat ve görüşlerimiz; 
daha ziyade Eige sorunumun muhlbelf hususlaırına ta
alluk öden görüşlertimM ühlDiva edecektir. 

Takdlir buyurulacağı üzere, kısa bir başlık al
tında, «Yunanistan'la olan E|ge sorunumuz» diye ifa
de ed'elbiieceğfflmiiz husus, asilımda, bizatihi mahiyeti 
itibariyle, aynı saha ile ilgili olmak üzere, pek çoik 
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değişik meseleleri ve muhlim konuları şümulüne atan. 
bir husustu^ 

öncel'Me Sayın Dışişleri Bakanıımizım ağzından 
duyduğum için ayrıca memnun olduğumuz bir me
sele, bizim de tespit ettiğilrniz gülbİ, Yunan'üstan'ın Elge' 
ye kendi hükümranlık sahası gilbd balkmaHcta oluşu 
ve bu haklsız görüşünde manasız yere ısrar etmekte 
bulunuşudur., , 

YunarMan bu görüşünde devam ettiği takdirde, 
tarihî, coğrafî, stratejik ve elkonıomlilk gerçekler icabı 
Türfcılye ile Yumanilstan'ım halk ve menfaatlerimin 
mülsavi denilebilecek şeklilde dengelenmesi ile halle-
dileMecek bu konuya Yunanii'sitan'un, yüzdeyüz ken
disimin halk ve menfaat sahiilbi olduğu fiikri ile yak
laşması, arzu edilen muslihane bir sonuca varmayı 
kesinlikle emıgeUemefctedir ve 'böyle devam ederse en
gellemeye devam edecek'tıir., 

'Bu davranışlardan Yunanistan'ım niyeti, esasen 
müteaddit defalar Yuman yetkililerince de ifade edil
diği gülbi, Ege'de, tabiî ve inkârı toaibil olmayan Ana
dolu'nun kıtta sahanlığını ret ve inkâr etmek neti
cesine müncer ol'aoalkitır̂  

IBu arada, hatıralarda tekrar canlansın diye ilave 
ötmek işitiyorum : Karasularınım 12 mile çıkarılması 
hakkımdakli teşebibüisalt, havadan kontrolün münha-
sıram kendilerine aidiyeti hakkındaki iddialar, neti
cede, Bge Dentiızfıni Türkiye'ye tamamen kapaitaalk 
huisulsumdalki Yumaolisltaaı'ıın aziım ve kararının değişik 
şekiilıDerdeki ifadelerinden ibarettir. Bütün bu konu
larda Yonamisıtaın'ın emrivakilere yol açaSbilecek dav
ranış ve teşebbüsler içine, âldeta devamlı bir şekilde 
gionekiöe oluşu son derece ağır neticeler husule ge
tirebilecek bir davranış biçimidir ve maalesef, bugüne 
kadar da önlenememiştir., 

iSayın milletvekilleri, Ege'nin kendiij gerçeklerim
den, kendi tabiî gerçeklerimden kaıymaklanan bu hu
sustan yanı sıra, Ege'nin milletlerarası antlaşma
lardan doğan bazı özelikleri de vardır. İtalyanlar
dan Yunanistan'a devredilen 1<2 adamın, statüsü ge
reği silahlanmaması gerekirken, bir başka ülkeye ve
ya bir başka tehlikeye müteveccih olduğu iddia edi
lemeyecek tarzda bu adalar Türkiye'ye karşı Yuna
nistan tarafından silahlandırılmakta ve bunlara da 
maalesef engel olunamamaktadır. Son defa, Anado
lu'nun burnunun dibindeki Meis adaşımda hava ala
nı inşa etmelerimin de başka türlü izahı mümkün 
değiMir. 

İSayın milletvekiılleri, Yumamıîstân'ım, bilhassa son 
zamanlaırdla, bizzat hülkümet başkanları ve diğer hü-
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Ikümo't yetkililerinin, -İNATO içinde mülttefilk iki üye 
olımamızıa rağmen- kendilerine karşı tehditlerin ku
zeyden ziyade doğudan, yani bizden gelebileceği hu
susundaki temadi eden beyanları ve buna uygun 
olan davranışları da, bu komşumuzun Türkiyetye 
karşı, «basman©» kelimesinden başka türlü ifade edi
lemeyecek bir düşünce sıilsltem'i içinde bulunduğunuın 
açık bir delilidir. 

Nitekim son zamanlarda başka ve karşı bir ittifak 
manzumesine dahil şimal komşuları ile âdeta, ademi 
tecavüz hususlarını da derpiş edecek şekilde yakın 
münasebetlere girmiş olmaları, bir başka şekilde tef
sir edilmeyen müsait ve komşuluk, dostluk histeri ile 
kabil olmadığı gibi, aynı zamanda bir ittifakın bü
tün üyelere tahmil ettiği vecibelere tamamen ters dü
şen bir davranış biçimli olduğu da su götürmez ger
çeklerdendir. 

«Yurtta sulh cihanda sulh» prensibini aktif bir şekil
de maalesef yürütememiş ve yine maalesef bu sorun
ların askıda kalmasına ve aleyhimize devam etmesi
ne bir bakıma sebep olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan'la muhtelif cep-
heleriyle devam edegeftmekte olan ve Türkiye aleyhi
ne askıda kalan bu meselelere ilaveten, son zamanlar
da önemli bazı hadiselerle de karşı karşıya kalmışız
dır. Burada hemen belirtmek isterim ki, bu önemli 
konuda sadece resmî kaynaklardan gelen bilgilere da
yanmak isterdim; ama, hepinizin malumu olduğu ve 
bu önergenin de verilmesine sebep teşkil ettiği üzere, 
bilhassa son kriz hakkında evvelce basınımızda çıkan 
bazı beyanatlardan başka ilk defa Sayın Bakanımız
ca burada, huzurunuzda malumat verilmiş bulunmak
tadır. O itibarla biz mecburen, resmî ağızlar dışında 
basınımızın bu konudaki bazı yayınlarına dayanacak 
olursak, Anavatanlı arkadaşlarımızın kızmamalarını 
hassaten istirham edeceğim; çünkü elimizde başka 
bilgi yok. Zaten resmî ağızlarca veya hükümet yetki
lilerince yüce Meclise veya partilerin sorumlu kişile
rine bu konuda önden bilgi verilip destek sağlanmış 
olsaydı; yani bir nevi konsensüs elde edilmeye çalı
şılmış olsaydı, belki bu önergenin verilmesine imkân 
da kalmayacaktı. 

Yunanistan Hükümeti, malumlarınız olduğu üzere, 
bir süre önce Ege'nin milletlerarası sularında, - ki, 
kısmen ihtilaflı sular olarak da bahsedilmektedir. 
Teferruatını, hadiselerin gelişimini Sayın Bakan lüt
fedip izah ettiler; ancak tefsir tarzında ve bazı va
kıaların, ifade edildiği şeklinde cereyan ettiğinde ara
mızda (ihtilaf bulunacaktır- bu uluslararası ve ihti
laflı bulunan sularda dolaylı veya dolaysız petrol 
arama çalışmalarına teşebbüs etmesiyle olaylar hu
sule gelmiş bulunmaktadır. Bu konuda evvelce vuku 
bulan bazı teşebbüsat, malumlarınız olduğu üzere, 
önlen/ilmeye çalışılmıştır; 19821den de bahsedildi. 

Yunanistan, bu sularda petrol aramanın Bern An
laşmasıyla Türkiye'nin muvafakatına bağlı olduğunu 
unutarak, arama teşebbüsüne başladığı bir sırada Sa
yın Başbakanımız, ameliyatı dolayısıyla Amerika'da 
bulunmaktaydılar. Bu teşebbüsü haber alan devletin 
diğer kuruluşları (başta Millî Güvenlik Kurulu ol
mak üzere) elbette ki, kendilerine düşen görevli ya
pacaklardı ve yapmışlardır da; hükümete, bu teşeb
büsün önlenmesinin gerektiği hususunda bütün ted
birlerin alınması bakımından tavsiye kararında bu
lunmuşlardır. Hükümet bunun üzerine Türkiye Pet
rollerine, ihtilaflı suları da ihtöva eder şekilde pet-

Buna mukabil Yunanistan 1980 yılında, daha ev
vel çıkmış bulunduğu NATO'nun askerî kanadına av
det ederken, Türkiye'nin muvtaffakatının sağlanması
na uğraşıldığı bir sırada Ege'deki hava ve deniz ku
mandanlık sahalarının belirlenmesi önemli bir konu 
olarak ortada dururken bunun, bilıahara NATO Baş-
fcomutanlığınca yapılacak öneriler dahilinde halledil
mesi hususuna inanılması ve bazı NATO üyelerinin 
bu şekilde yapmış bulundukları vaatlerle İktifa edil
mesi, kanaatimizce, bir taraftan menfaatlerimizi te
min edememiş, diğer yönden de bu meselenin bugü
ne kadar askıda kalmasına sebep olmuştur. 

Son zamanlarda cereyan eden ve önergenin asıl 
konusunu teşkil eden kriz meselesine gelmeden evvel, 
buraya kadar kısaca arz etmeye çalıştığımız hususlar 
göstermiştir ki, dış münasebetlerdi bir tarafın de
vamlı hasmane hareketlerine maruz kalındığı; gerek 
ikili münasebetlerde ve gerekse bir ittifak manzumesi 
içerisinde konuşulmasına rağmen, ittifak üyeliği ve
cibelerine ters düşen davranışlarda bulunulduğu açık
ça tespit edildiği halde, bütün bu hareketlere ve millî 
menfaatlerimizi, sadece bugün için değil, çok uzun 
gelecekte de derinden ve büyük ölçüde zarara uğra
tacak fiilî durumlara karşı sadece zeytin dalı uzata
rak iyi niyet göstermenin ve bu suretle mukabelede 
bulunmanın gerek millî güvenliğimiz ve gerekse dış 
münasebetlerimizin millî menfaatlerimize uygunluğu
nu temin etmeye kâfi gelmediği artık bugün gün gibi 
ortada olan bir hakikattir. 

Üzüntü ile kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, sayın 
hükümetimiz görev ve sorumluluk yüklendiği tarih
ten bu yana bu konularda, yukarıda bahsettiğimiz, 
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rol arama ruhsatı vermiştir ve bu arada MTA Sis
mik-1 Gem'isline harelket emri ile, dtıtilafîı sularda 
araştırma yapması hususu talimat olarak verilmiş
tir. 

Bütün bunlar cereyan ederken, biraz evvel de ifa
de edildiği üzere, gerek Başbakan Yardımcımız, ge
rekse Devlet Bakanımız tarafından hükümetin karar
lılığı defalarca ilan edilmiştir. 

BMm üzerinde durduğumuz husus bilhassa şu
dur : Genelkurmay Sayın Genel Sekreteri tarafın
dan düzenlenen basın toplantısında aynen, «MTA 
Sismik-I'in Ege'ye açıldığında Türk Deniz Kuvvet
lerine bağlı gemiler tarafından korunacağı ve bu ge
milere yapılacak en küçük bir tadiz hareketinin sa
vaş nedeni sayılacağı» hakkındaki açık ifadesiyle 
Dışişleri sözcüsü tarafından bunu takiben yapılan 
basın toplantısında, Sismik-I'in Ege'de uluslararası 
sularda araştırma yapacağı ve Türkiye'nin bu konu
da kararlı olduğunu bildiren resmî beyanatıdır. Dik
kat buyurursanız, bu 'iki beyanatta da ve ona takad
düm eden mukarreratta da, Yunanlıların uluslararası 
ihtilaflı sularda petrol arama faaliyetlerinden vazgeç
tikleri takdirde bizim de vazgeçeceğimiz hususu asla 
zikredilmemiştir. Yani, Türkiye o noktaya gelmSştir 
ki, kamuoyuyla, askeriyle, Dışişleri (Bakanlığıyla -bi
zim anlayışımız budur- artık, Yunanlıların devam 
edegelen ve insanı bir noktada çileden çıkaran, sa
vaşı bildiği için savaştan alabildiğince uzak durmaya 
çalışan milletimizi çileden çıkaran bu tecavüzkâr ha
reketlerine, bu "fiilî durum yaratmalarına, de facto-
larına karşı kesin bir «dur» ihtarı verilebilmiş olsun. 
Esasen, bunun aksini söylemek, bir neVi, zımnî, fa
kat pek de iç açıcı olmayan bir mutabakatın sağ
lanmasını temine yönelik olarak alınacak bazı ted
birlerden bahsetmek demek olur ki, bunu biz devlet 
anlayışımız ve hükümet sorumluluğu hakkındaki dü
şüncelerimiz bakımından pek makbul bir görüş ola
rak telakki edemüyoruz. 

Şu haliyle, MTA Sismik-I'in Ege'nin uluslararası 
sularında petrol arama işlemlerine başlaması, Yu
nanlıların, dolaylı veya dolaysız o araştırmalardan 
vazgeçmesine bağlı olan bir keyfiyet değildir. Sismıik-
I'in vazifesi, gidip, araştırmalarına devam etmektir. 
O kadar katidir ki, eğer bu araştırmaları yaparken, 
buna veya yanındaki koruyucu gemilerimize taciz 
hareketi (Tecavüz değil) vaki olacak olursa, Türkiye 
bunu bir savaş sebebi sayacaktır. Bu teyit edilmiştir; 
Dışişleri Bakanliğı sözcüsü tarafından doğrulanmış
tır. 

Bu olaylar cereyan ederken, Türk Milleti netice 
(itibariyle, senelerden 'beri her bakımdan kendisini ra
hatsız eden ve etmekte de niyetli bulunan ve bugün
kü 'idaredileri elinde maateessüf bu yola sevk edil
miş bulunan -bir millete diyemeyeceğim, belki mil
letinin tamamı itibariyle haberi yoktur- ama bir hü
kümete karşı ve onların yetkililerine karşı açık, ke
sin bir tavır ortaya konulmuş olmasından memnu-̂  
niyet izhar etmiştir. Hatta hatırlayacaksınız, siyasî 
parti liderleri de, vakit geçirmeden, millî telakki et
tikleri konuda, pek az ühtirazî kayıtlarla, bu harekâtı 
desteklediklerini, destekleyeceklerini beyan ve ifade 
ederek, her dış meselemizde, her millî meselemizde 
olduğu gibi, bu meselede de millî bir tesanüt örneği 
göstermişlerdir. 

ıBütün bunlar cereyan ederken, Saym Başbaka
nımız Londra'ya teşrif etmişlerdir. Londra'ya teşrif
lerini müteakip gerek İngiliz Dışişleri Bakanı ile ge
rekse kendisinden randevu alarak mülakat yapan 
BBC ile yaptıkları görüşme ve mülakatlarda; kendi
sinin, hükümetçe alınan, Millî Güvenlik Kurulunca 
tavsiye edilen ve nihayet Genelkurmay Genel Sek
reterliği ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından 
kesinlikle ifade edilen bu harekâtın manasını, «Yu
nanlılar dursa da, durmasa da bu sismik araştırma 
yapılacak» tarzında anlamadığını, bu itibarla «Yu
nanlılar bu sismik araştırmadan vazgeçtikleri takdirde 
araştırma yapılmaması» şeklinde anladığını telefon
la kendi kabine üyelerine bildirmek lüzumunu his
setmiştir. Ancak, şayanı dikkattir, bilhassa bu konu
larda çok önemli mevki ve ilişkisi bulunan Sayın 
Cumhurbaşkanı, bu telefon konuşmalarının muhata
bı değildir. Hatta, gazetelerden öğrendiğimize göre 
-yine gazeteye müracaat ediyorum; çünkü bilgi elde 
etmek için başka kaynağımız yok- Sayın Başbakanın 
bu tarzdaki beyanı telefonla kendilerine iletilince, 
Dışişleri IBakanımız Sayın Vahit Halefoğlu biraz fe
rahlamış; ancak, Devlet Bakanımız Saym Hasan Ce
lâl Güzel rahatlayamamıştır. Çünkü, kendisi tara
fından daha evvelce verilmiş kesin bir beyanatın hi
lafına bir davranış kendisinden beklenmektedir ve 
empoze edilmektedir. 

Bu şekildeki beyanat sadece bir tarafı rahatlat
mıştır, maalesef Yunan tarafını rahatlatmıştır. Hatta 
Yunan tarafını o kadar rahatlatmıştır ki, daha sonra 
Sayın Başbakanımız, belki iyi niyetle yaptığı; ama bi
ze göre yanlış okn bu tefsir tarzından dolayı, ken
disinin âdeta harbi önlenüş, savaşı önlemiş, zafer 
kazanmış bir insan olarak mütalaa edilmesi gerek-
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tiği hakkında, hiç de lüzumu olmayan beyanatlar 
verdiği halde, genelMkle pek çok üzerinde durduğu 
Avrupa basını meseleyi başka türlü ele almıştır. Me
sela, Financial Times Gazetesi yaptığı bir yorumda 
'(mealini aynen okuyorum) bunalımın Türk Hükü
metinin gerilemesi sonucu önlendiğini ve Papandreu' 
nun cesur ve kararlı tutumu nedeniyle Yunan kamu
oyunda prestilinin yükseldiğini, 'ifade etmiştir. 

Yine misal olsun diye Söylüyorum : Fransız Le 
Monde ve İngiliz The Eoonomiste dergileri de aynı 
mealde yorumlar yapmışlar ve bu itibarla da Batı 
kamuoyunun, bu kritik durumun önlenmiş olmasını 
Türk Hükümetinin kararlı tutumundan ziyade ta-
vizkâr hareketine bağladığını ifade etmiş bulunmak
tadırlar. Şu ıhalde, ortada bir netice elde edilmişse, 
taviz verilerek (yani şimdiye kadar bıktığımız taviz
lerden (birisini daha vererek) elde edilmiş bir savaş
mama hali mevcuttur. Halbuki, Türk Devletimin ay
nı hususla ilgili yetkili diğer kurum ve kuruluşlarıyla 
Türk kamuoyu, evvelce alınmış ve ifade edilmiş bu
lunan, «Ne pahasına olursa olsun sismik araştırma 
yapılacaktır» hususundalki kararı benimsemiş ve bu 
halk nezdinde itibar ve destek görmüş bir karar idi. 

Binaenaleyh, sulhu temin bakımından verildiği 
iddia edilse dahi, bu tavziler (Türk kamuoyunda, Av
rupa kamuoyunda olduğu gibi, tepkiyle karşılanmıştır. 
Esasen, taviz verilmeseydi de, Yunanistan'ın bu şart
lar altında bize karşı savaş yapması veya savaşı ka
bullenmesinin de düşünülmesinin pek mutasavver ol
duğu kanaatinde - samimiyetle - değiliz. Çünkü Yu
nanistan şimdiye kadar, daima daha çok neticeler el
de ettiği; yani demagojinin işe yaradığı fikriyle ha
reket etmiş ve maalesef de bazı tutumlar nedeniyle 
bunda başarı kazanmış bir ülkedir. 

Bunları arz etmekteki maksadımız, gayet tabiî, 
hepinizin takdir buyuracağı gibi, kimin tarafından ko
runursa korunsun ama, mutlaka, millî menfaatleri
mizin, haysiyetimiz pahasına değil, verilecek taviz
lerin ileride hangi neticeler doğuracağının "çok iyi 
hesap edilerek yapılması şeklinde olduğunu temenni 
ettiğimizi belirtmek içindir. Yoksa, bir söz var
dır, «tyi niyet. basiretle beraber olmadıktan 
sonra, ortaya sonuç olarak aldanmak çıkar.» 
Buradaki iyi niyet basiretle bağdaşmadığı için de, bu
gün gördüğünüz ve bu önergeye konu olan, milleti 
tatmin etmeyen fiilî durum meydana gelmiş bulun
maktadır. Bu durum da, Türkiye'nin aleyhinde olup, 
askıda kalan meselelerin bir tanesinin devam etmek
te oluşunun kesin bir delilidir. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — tyi niyet, iyi. niyetten 
anlayanlar içindir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Var 
ise diyorum; var ise dahi, basiret noksan olduğu 
için... 

Şimdi, araştırma açılmasını icap ettiren konu şu
dur: Sayın Dışişleri Bakanımız burada verdikleri ma
lumatların kâfi olduğunu, ayrıca araştırma yapılma
sının gerekli olmadığını söylemişlerdir. Ben, diğer bir 
Önerge dolayısıyla burada konuşan muhterem bir ar
kadaşımızın sözlerini tekrar etmekten kendimi alama
yacağım: Bu, Meclis araştırmasıdır; kimsenin şahıs 
olarak suçlandığı veya şu anda şu kabahatin şunda 
bulunduğunu iddia eden bir yönü yoktur. Farkınday-
sanız, konuşmamızı azamî dikkat ve itina içerisinde 
yapmaya, bunun dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Esa
sında konu, son derece istismara müsait bir konudur. 
Mesela, denilebilir ki, Türk Devletinin mesul organları 
tarafından müştereken verilmiş olan karara, karşı, 
o anda fiilen Başbakanlık görevinde bulunmayan bir 
kimsenin kendi beyanıyla bu ters yorumu nasıl ya
pabildiği hususu kolaylıkla istismar edilebilecek bir 
konudur.. Hiçbir başbakanın, yetkili kuruluşlar tara
fından müştereken alınmış bulunan kararları, görevde 
bulunmadığı bir sırada (Londra'da) değiştirmeye hak
kı yoktur. Bunu sadece tespit ile iktifa ediyoruz, bu
nun istismarına girmiyoruz; çünkü, olan -bir mana
da- olmuştur. Mesele, bundan sonraki Türk nesille
rinin gelecekteki menfaatlerini, dünya siyasî konjonk
türünün meseleleriyle, onların getirdiği hususiyetler 
ne ise, onlarla bağdaştırarak, Türkiye'ye yeni ve fay
dalı dengeler kazandırmaktır. Ama bunu Anavatan 
Partisi İktidarı kazandırır; ama bir başka iktidar ka
zandırır... Biz bunları mesele olarak bu şekilde ele 
almıyoruz; ama diyoruz ki, hükümetimiz, krizin aka
binde, aşağı yukarı bütün parti liderlerince kendisine 
verilen desteği kabullenmiş olduğuna göre, hiç olmaz
sa bunun mukabili olarak Meclise malumat vermiş 
olsaydı, bugünkü bu araştırma önergesi verilmeye

cekti. 

Yine hükümetimiz, bundan evvel de bazı husus
larda temas ettiğimiz gibi, bu meselelerin müzakere 
edilmesine girmeden evvel veyahut da herhangi bir 
karar almadan evvel yüce Meclise bu konuda -haki
katen derin vukufu olduğuna inandığım arkadaşla
rımızın, muhterem milletvekillerinin fikrini alıp, on
lara bazı konularda bu kürsüden malumat ver
meyi âdet edinmiş olsaydı, siz değerli milletvekilleri 
yoluyla bütün milletin de desteklediği bir hükümet 
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olarak o pozisyona gider, o müzakereleri o şekilde 
yapar ve neticelere bir başka türlü, taviz vermeden 
ulaşmanın yollarını bulabilirdiniz. 

Mesele, konuyu istismar etmek değildir; ama me
sele, milleti temsil ettiği halde milletin hayatî konula
rından, çok hayatî bilgilerden, çok önemli bilgilerden 
mahrum edilen milletvekillerinin, tümüyle yüce Mec
lisin ve dolayısıyla büyük milletimizin, kendi hayatî 
konuları hakkında karar vermek, fikir beyan etmek 
imkânından mahrum edilmesine mani olmaktır. Biz 
bu önergeyi bu şekliyle anlıyoruz ve Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak bu önergenin kabulü istikametin
de rey vermek suretiyle, şimdiye kadar yapılmış olan 
hataların bir daha yapılmamasını ve sayın hükümet
lerimizin de bundan sonra, bilhassa millî menfaatler 
konusunda daha dikkatli, ama daha destekli olarak 
hareket etmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Maruza
tımız buna mütedairdir. Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak verilen önergenin lehinde oy kullanacağız. 

Yüce Meclisi ve siz saygıdeğer milletvekillerini, 
gerek grubum, gerekse şahsım adına en derin hürmet
lerimle tekrar selamlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (DYP, SHP ve DSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çorapçıoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Erol Ağagil; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİÜJ (Kırkla

reli) — Sayın Başkan, yüce kurulun konuya ilgi gös
teren büyük çoğunluğu, saygıdeğer ırtiHetvelkİllîeri; Tür
kiye'nin Yunanistan ile Ege konusundaki müşterek 
ilişkilerini irdelemek üzere verilmiş olan bu Meclis 
araştırması önergesi üzerinde eğer şahsım adına ko
nuşsa idim, inanın ki, sizlere saygılarımı sunup iner
dim. 'Sayın Dışişleri Bakanının, hükümet olarak görüş
lerinin kabul yolunda olmayacağını belirtmelerinden 
ve Anavatan Partisi Grubunun da gösterdiği ilgiyi 
gördükten sonra, -onların da oyunun ne mahiyette ol
duğunu bildiğim için- demek ki, böyle millî bir dava
ya bu 'kadar ilgi gösteriliyor diye konuşmaktan imtina 
ederdim; ama görevliyim, grubum adına konuşaca
ğım, dolayısıyla, zabıtlara da geçse, sırf bu yeterlik 
açısından konuşmamı yapacağım. 

Sayın Başkan, Türkiye İle Yunanistan arasındaki 
Ege sorunu ilişkilerini tek başına ele alarak bir so
nuca varmak ve buradan da neticeler çıkarmak, ga
yet tabiî ki, mümkün değil. Yunanistan ile Türkiye 
arasında Ege'de belli başlı altı yedi tane başlık altın
da sıralanabilecek sorun var; ama bunların hiçbirisi, 

' Türkiye'nin, gerek Yunanistan ile olan diğer sorun-; 
larında veya yaratılan sorunlarda, gerek Türkiye'nin 
NATO çerçevesinde aynı ittifakın iki üyesi olarak 
müşterek sorunlarında, bölge sorunlarında, gerekse Ba
tı ittifakının ve NATO'nun lideri durumunda görünen 
Amerika Birleşik Devletlerinin kendi dış politikası açı
sından bölgeye ve özellikle Türk - Yunan ilişkilerine 
bakış açısında, hatta Varşova Paktı üyelerinin ve bil
hassa ı3ovye£ler Birliğinin Ege krizine, sorununa ve 
bununla bağlantılı Türk - Yunan ilişkilerine bakış açı
sına değinmeden, bunları irdelemeden doğru bir neti
ceye, somut bir yanıta, (Türk - Yunan - Ege sorunu 
arasındaki münasebetleri incelemek için) varmak müm
kün görülmez. Dolayısıyla konuyu, kısmen de olsa, 
kısa başlıklarla, biraz daha geniş tutarak, sizlerin 
hafızalarınızı yoklamak ve ondan sonra da, ne gibi 
hatalar yaptık, ne gibi hatalar yapmaktayız, bu hata
lardan nasıl kurtulabiliriz ve yapılması gereken neler 
olmalıdır; bunları kısaca arz etmeye çalışacağım. 

(Yukarıda arz ettiğim değerlendirmeleriin ışığında 
Ege sorununu, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaş
ması ile iki ülke arasında (Türkiye ile Yunanistan ara
sında) oluşturulan dengenin Yunanistan tarafından, 
antlaşmanın imzalanmasından itibaren, hatta 1913'ter
den başlanarak bozulmasıyla, Yunanistan'ın çalışma
sıyla ve o günden bugüne devanı eden olaylar zinciri 
olarak görmek istiyorum. 

Malumlarınız, Lozan Anılaşmasının imzalanmasın
da iki ülke arasında belli başlı üç denge unsuru göz 
önüne alınmıştı. Bunlardan birisi, iki ülke arasındaki 
kara sınırları; diğeri, Ege adalarının askerden arın
dırılmış olması statüsü ve üçüncüsü de, iki ülke halk
ları arasındaki nüfus mübadelesi. Ancak, Yunanistan 
bunlardan son ikisini; yani Ege adalarının askerden 
arındırılmış olması ile nüfus mübadelesini bir türlü 
kabullenememiş, iki ülke ilişkilerinin oldukça iyi ol
duğu varsayılan 1930'lardan başlayarak, Ege Deni
zimi bir Yunan gölü halline dönüştürebilımek için plan
lı ve bilinçli bir çaba göstermiş ve halen de göstermeye 
devam etmektedir. Yani, muhterem milletvekilleri, bu
günkü Ege sorununun temelleri Yunanistan tarafın
dan ta o tarihlerde atılmıştır. 1950'lerde ise, Yunan 
yayılmacılığının yeni bir 'boyutu olan ve Kıbrıs'ın 
Yunanistan'a ilhakı anlamına gelen ENOSiS teziyle 
gene Yunanistan tarafından Kıbrıs bunalımı yaratıl
mıştır. Bu konuda doğan gerginlik ise, 1974 Barış Ha
rekâtını izleyen iki yıl içinde, Ege Denizine ilişkin çe
şitli sorunların da eklenmesiyle giderek tırmandırılmış
tır. 
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Türkiye'nin bu süreç içerisinde devamlı olarak 
dostluk eli uzatışı, iyi komşuluk ilişkileri isteği, Yunan 
'halkına tek taraflı olarak vize uygulamasını durdur
ması, ikili müzakereler yoluyla sorunları halle yak
laşması, zeytin dalı uzatışları, gibi politikaları ise, 
Yunan hükümetlerince zaafiyet alameti olarak de
ğerlendirilmiş ve hiçbir karşılık dahi verilmemiştir; 
durum bugün de aynıdır, özellikle 1981 Ekim ayın
da PASOK'un iktidara gelmesiyle Başbakan olan Pa-
pandreu, kendisinin iktidara gelişini ve başbakan olu
şunu dahi kendilerine borçlu olduğunu unutarak, Tür
kiye'ye karşı gerginliği tırmandırıcı bir politika izlemiş 
ve izlemeye de devam etmektedir. 

Papandreu, 1984 yılı Sonunda bu sefer yeni bir 
uydurma doktrin getirerek, «Bana tehdilt kuzeyden 
değil, doğudan; yani Varşova Palkıtt ülkelerinden de
ğil, bir NATO müttefikinden --ismen- Türkiye'den ge-
llSyor» diyerek, bütün NATO planlarıma aykırı olma
sına rağmen, birliklerinin kuruluş ve konuşumu Tür
kiye'ye kıarşı yönlendirmiş, NATO da buna gayet 
sessiz ve haıtta belki de gizlice desltek'çi kalimışitır. 

Yunanistan bununla da kalmaımış, limanlarını 
(ki, bendeki bilgilere göre bu limanlanın miktarca 
büyük çaplta olanları NATO p'araisıyla; yani NATO 
ülkelerinin katkısı olan para ile NATO gemilerine 
ve özelikle harp fidarara barışta ve seferde birta
kım kolaylıklar sağlamak maksadıyla tesis eötkül-
miştir) bu limanlarını, bırakınız NATO gemiler'ine 
akmayı ve tarafcız kalmayı, Varşova Paktı ülkeleri-' 
nin gemilerine açmuşltır. Bunlara, yalnız balkım ve 
onarım değil1, aynı zamanda ikmal kolaylıklarını da 
sağlamnşltır ve bu anlaşmayı yapmıştır. Bize 1974 yı
lımda, «Aimerikaldan aldırınız NATO silahlarını Kib
r iya kullanıyonsunuz» dilye amlbartgo koyan ve bunu 
da geçiltiğiımıiz günlerde dolaylı olarak tekrarliayam 
Amerika Birleşik Devletlerinim YunanMan'a ne göz
le baktığını ve Yuriamiıstonla Türkiye arasında Ame
rika'nın nasıl b'ir denige unsuru gördüğünü ve bizim 
de nasi Amerikancı bir ploılMka ile başarııli bir dış 
politika götürdüğümüzü bundan güzel kanılblayacak 
bk yanıt olamaz., 

iPapandreu başarılıdır; kendli açısından başarılıdır 
ve başarılı oîmaya da devam edecektir. Sizlere biraz 
sonra bir iki somut örnek daha sıralayacağım. 

Papandreu gene, tehdidin Türkiye'den geldiği var
sayımı ile, Ege adalarındaki haliktan, sözde savunma 
tertipleri bahanesiyle 600 bin kişiâk bir sftvll savun
ma gücü teşkili ile Adalar Ordu Köfrnutanlığına ia-
ve olarak bir de MİMer Kömuitanlığt kurmuştur; 
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silahsızlandırılmış staltüdeki adalara bir de ayrıca 
Mtililsıler Komutanlığı kurmuştur. Tabiî, Türikiiiye, ara
da bir bunlara sadece nota vererek büyük bir dış po-
IJöilka direnci ve özelliği göstorimlişltir, göstermeye de
vam etmektedir! B'iimiyorum, böyle bir" dış politika 
göstermenin, dünyada başka bir ü!ke tarafımdan ör
neği var mıdır! 

'Bununla da kalmamış: malumunuz, Linini Adası, 
Lozan Antlaşmasına rağmen artık filileri, araç, silah, 
gereç, havaalanı, radar ağı ve s/onunda da jet fito-
larıyla -ıtaJttî tehdit kuzeyden değil, doğudan geldiği 
için (!) ve biılmiıyoruz bunların menzilleri, Eskişehir'e 
kadar mı, Ankara'ya kadar mı, uzanalbilecek ol'an-
Türlkiye'ye karşı jet fıilblarıyla donanmışltır. Biz bun
lara da arada sırada notalar vermiştik, şilindi bun-
laridan vazgeçtik; çünlkü o biiöti, sıra Meis Adaisına 
geldi, sıra Skiyros Adasına geldi, sıra diğer bültün 
adailara geldi, yavaş yavaş gidiyor. Ben, Yunan hal
kının Papandreu'yu tebrik etmelerini beklerim. 

Bu da yetmedi, demin Sayın Çorapçıoğlu'nun 
da söylediği gibi, Meis Adasında da bir havaalanı 
tesis ettiler. 

Muhterem milletvekilleri, bu adalarda havaalanı 
tesisi hep aynı hikâyeyle başlamıştır. 1973 - 1974'lü 
yıllarda Limni Adasında da aynen böyle olmuştur 
ve NATO demiştir ki: «Canım ne var, turistik bir 
havaalanı kuruyor.» NATO demiştir ki: «tzmir'de 
bulunan Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ko
mutanlığı Karargâhının muhabere ihtiyaçları var. 
Orada bir telekomünikasyon sisteminin link istasyo
nu kurulsa ne olur, bunda ne var?» Bunlar ufak 
ufak, alıştıra alıştıra hep olmuştur. Şimdi bu olay
lar diğer adalarda da aynen cereyan etmektedir. Do
layısıyla konu, sadece bir petrol arama, Ege'nin kıta 
sahanlığı veya hava sahalarında günlük haklarımızı 
korumaya çalışmak değildir. Bütün olaylar yavaş 
yavaş Yunanistan'ın lehine gelişmeye1 devam etmek
tedir ve bugün de durum aynıdır. 

Bırakınız bunları, Amerika Birleşik Devletleri 
uluslararası terörizmin en büyük düşmanı olduğunu 
ve bunun için de başta Libya, (Ki, biliyorsunuz, onu 
cezalandırdı) arkasından da Suriye ve Irak'ı göster
di. Daha bunun üzerinden bir yıl geçmeden, Lübnan' 
daiki son olaylar dolayısıyla, PKK ve Asala'nın müş
tereken karargâhı, Güney Kıbrıs'a taşındı; finansörü 
Yunanistan, garantörü Yunanistan, destekçisi ve-teş
vikçisi Yunanistan. Ondan sonra bize, «Sana ver
diğim, paranla dahi aldığın silahları Kuzey Kıb
rıs'ta kullanamazsın» diyen Amerika'ya karşı, Gü-
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ney Kıbrıs'taki bütün Yunan ve Rum kuvvetleri, 
bırakınız Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımıza ve va
tandaşlarımıza karşı bu silahları kullanma olasılığını, 
uluslararası terörizm için kullandırılmaktadır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Papandreu bunlarla da yetinmedi, bunlar hep son 
iki üç yılın olayları; «Balkanlarda saldırmazlık an
laşması imzalıyorum» diye, Bulgaristan'la ve kısmen 
de Yugoslavya ile anlaşma imzaladı. Bakınız tabiî 
bütün bunlar, Türkiye'nin devamlı olarak Güney
doğudaki problemlerle uğraştığı dönemlere, Tür
kiye'nin «Amerika Birleşik Devletleriyle ikili anlaş
maları imzalayayım mı, imzalamayayım mı, neler 
yapayım, ne edeyim?» dediği dönemlere rastlamak
tadır^ Çünkü Yunanistan, Lozan Antlaşmasını bugü
ne kadar ne zaman delmişse, bunu hep bizim zafi
yet içinde olduğumuz dönemlerde yapmıştır ve yap
maya da devam edegelecektir; bundan hiç şüpheniz 
olmasın. Ama ne zamanki Türkiye kararlı, ne za
manki Türkiye güçlü, ne zamanki Türkiye içte bü
tünleşmiş ve sorunları olmayan bir durumdadır, o 
zaman Yunanistan Lozan Antlaşmasına her zaman 
uymuştur; ama mehter gibi, iki ileri, bir geri git
tiği için, her zaman, daima bir adım ileri gitmiştir. 
Biz, ise bugüne kadar, Egö'de bahsettiği
miz haklarım'izdan hangisini alacak, hangi ey
lemi yaptık? Ols'aydı da, yeterki mehter gibi ol
saydı: Bana bir tek örnek gösterebilir misiniz? Hep 
haklarımız kaybolduktan sonra, bunları nasıl geri 
alırız diye düşünüyouz. Uluslararası ilişkilerde, alı
nan alınmıştır, bir daha geri gelmez; mühim olan, 
onu vermeyecek kararlılığı ve basireti göstermektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu anlattığım 
ve benzeri bir sürü oluşumlar, gayet tabiî ki, hepsi 
yeriilden ortaya çıkmış ve zon zamanlarda meydana ge
lecek gelişmiş olaylar değildir. Bu olayların hepsi, 
ta 1919'lardan beri devam edegelen ve Yunan me-
galo ideasının birer parçasıdırlar. O tarihte Venizelos 
başta bulunuyordu; bizim, «Türk dostu» diye bah
settiğimiz Venizelos. Bakın, Venizelos'a göre' ise, Ege 
Denizinin ortasındaki Skiyros Adası, Helenizmin coğ
rafî. merkezidir. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı has-
ınane politikasında ve megalo idea emellerinde, 1919' 
ların burjuva Venizelos'undan 1987'nin sosyalist Pa-
pandreu'suna kadar geçen devrede hiçbir değişiklik 
yoktur; çünkü o, megalo ideadır. Türkiye'nin ise 
hiçbir megalo ideası yoktur, olmamıştır; haklarını 
dahi koruyamaz duruma düştükçe megalo idea adım 
ve adım uygulanagelmiştiir. 
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Dış politikamızın neredeyse1 karşılaştığı her zor
luğun altında, Yunanistan ile mevcut sorunlarımız, 
başta da Kıbrıs ve Ege meseleleri yatmaktadır. Hal
buki, demin de arz ettiğim gibi, bizim ilişkilerimizde 
sadece Lozan Antlaşması temeldir; ama bu temeli 
hep kuvvetli olduğumuz zaman koruyabilmişiz, za
yıf olduğumuz zaman ise hep geriye gitmişiz. 

1976 yılında imzalandığı bahsedilen Bern Anlaş
masıyla, her iki tarafın da tartışmalı sularda petrol 
arama ve delme yapmaması kuralı getirilmişken, 1984' 
ten beti bu anlaşmayı tanımadığını tek taraflı ola
rak ilan eden Papandreu'ya bunu hatırlatacak Tür
kiye'de hiçbir yetkili yok mu bugüne kadar? 

Bakınız muhterem milletvekilleri, zaten megalo 
ideası için ve iç politik nedenlerle Papandreu, yu
karımda özetlemeye çalıştığım tüm hukuksuz ve hak
sız tasarruflarda bulunuyor, kendi açısından da hak
lılık görüyor ve bu haklılığını da zaman zaman ger
çekleştirdiği için, daha büyük haklılıkla bunu savu
nabiliyor. 

Bu olaylara uluslararası kuruluşlar ve diğer garan
törler nasıl bakmaktadır; örneğin NATO? Limni'nin 
sitonlanmasma gittikçe artan bir şekilde zaman içe
risinde! göz yummuş ve bugün artık o duruma gel
miştin ki, lironi'yi NATO planlarına dahil etmek 
(için, bizatihi NATO karargâhı ve NATO komu
tanlıklara fırsat arar duruma gelmiştir. Rogers Pla
nını (bizim bütün zafiyetimizle imzaladığımız o 
Rogers Planını, bizim için büyük bir hata ve zaaf 
olan Rogers Planını) bırakınız, biz yuttuk, kabul et
tik, Yunanistan onu dahi kabul etmedi ve tek taraflı 
olarak ihlal etti. Buna, adı halen Rogers olan, Sa
ceur adındaki Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı 
dahi karşı çıkmıyor. Planın adı Saceur, halen bunun 
başında bulunan şahıs Saceur, bu planı dinlemeyen 
Yunanistan ve karşılığında da devamlı taviz istenen; 
«Siz büyük devletsiniz, siz efendisiniz, siz ağır baş
lısınız, siz 500 yıllık tarihi olan palikarya değilsiniz, 
bir büyük devletin torunlarısınız, aman taviz...» Vere 
vere tavizi, sonunda nereyi vereceğiz, biz de bilmi
yoruz. 

NATO tatbikatlarına katılmayan, bırakın katıl
mayı, Varşova Paktı ile flört eden, hem de sıkı şe
kilde flört eden, NATO kuvvetlerine değil de Sovyet
lere limanlarını açan Yunanistan, NATO enfrastrük-
tür yardım dilimlerinden el'an, Türkiye kadar halen 
yardım almaya devam etmektedir. 

NATÖ'nun Güneydoğu Avrupa komuta kontrol 
sahalarına uymayan Yunanistan için şimdilik Napo-
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li; ama çok yakında, hazırlık halinde1 olduğunu bildi
ğimiz, Larissa Komutanlığı planları yapılıyor; hem 
de Shape'de ve Saceur'ün bilgisi ve büyük bir ola
sılıkla da onayı dahilinde... 

Tabiî, NATO deyince, aklımıza hemen bunun ba
bası Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika 
Birleşik Devletleri bize en küçük bahane ile her yar
dımı kesmeyi, oradaki etnik kökenli Ermenilerin 
vesalirele'rin lobileri ile reva görebilir, iken ve biz de 
bunu kabullenip içimize sindirebilir iken, Yunanistan, 
demin anlattığım bütün NATO ve ikili anlaşmalarda, 
üs tehditlerine rağmen, 7'ye 10 oranında yardım 
almaya devam etmektedir. Amerika'nın da olaya ba
kış açılarından bir tanesi... 

Gene Amerika Birleşik Devletlerinin son yıllar
da, özellikle üç dört yıldır artar bir biçimde Ermeni 
Soykırımı Tasarısını (Ki, bu yıl geçeceğe benzemek
tedir) devamlı olarak Kongresinin önüne ve kamuoyu
na getirmesiyle, Yunanistan kendine birtakım haklı
lıklar kazandığını düşünmekte ve yaptığı eylemleri 
artırmakta haklılık görmektedir. Güney Kıbrıs'taki 
terör kaynaklarına rağmen, Güney Kıbrıs'a da aynı 
şekilde, Türkiye'ye düşünüldüğü tarzda bir ambar
goyu aklından ve dilinden dahi geçirememektedir. 

Sovyetlerle yapılan askerî anlaşmalara rağmen 
de Yunanistan'a Amerika 'Birleşik Devletleri tarafın
dan, NATO haricinde de ayrıca askerî yardım devam 
etmektedir ve demin de arz ettiğim gibi, Kuzey 
Kıbrıs'taki son, dolaylı ambargo anlamına gelen as
kerî yardım şartıyla bunun yalnız Türkiye'ye yönel
tilmesi de, Türkiye ile1 Yunanistan arasında Ameri
ka 'Birleşik Devletlerinin nasıl eşitlik ilkesine sadık 
kaldığını gösteren bir belgedir. 

Çok kısa olarak Batı Avrupa'nın konuya nasıl 
baktığına değinmek istiyorum. 'Bunlar gayet tabiî 
genelde, Türkiye'ye nazaran Yunanistan'a sempati 
duyuyorlar; çünkü, her şeyden önce Yunanistan'ı 
bize göre çok daha fazla Avrupalı buluyorlar ve ay
rıca da Yunanistan AET üyesi. Tabiî, bu olayların son 
tırmanmaları da, bizim AET'ye müracaatımız ve dün de 
bu mevzuda alınan karar beni yeni şüphelere götür
mektedir. Bugüne kadar her türlü hakkımızı elde 
edebilmek iiçin verdiğimiz ödünler karşılığında, bu
gün de AET'de birtakım adımlar ve ilerlemeler sağ
layabilmemiz için acaba bizden ne gibi ödünler is
tenecek; ıgerek AET için ve gerekse Ege sorunları 
için, bilhassa Ege sorunları için ve AET karşılığın
da Yunanistan1 Batı Avrupa'yı ne gibi zorlamalara 
sokarak, bizden ne gibi tavizler isteyecek ve eğer 
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AET üyeliğimiz, normal takvimi içerisinde, sürecin
de ilerlemeye devam öderse, bunun karşılığında Ege' 
de ne gibi ödünler vermek zorunda kalacağız?... 
Çünkü, bugüne kadar o kadar çok ödün verdik ki, 
bundan sonrası için bunun aksini düşünmek, bana 
biraz zor geliyor. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu olaylar olurken, 
biz ne hatalar yaptık? Bir kere, Yunanistan'ın NATO' 
ya geri dönüşüne ödünsüz, bedelsiz, eski sorunların 
çözümlenmesine olanak sağlamadan razı olmamalıy
dık. Bu hata hiçbir zaman onanlamayacak yaralar 
açtı bizim başımıza; fakat bütün bunlara rağmen biz 
razı olduk. Olduk da ne oldu? Yunanistan bunu dahi 
tek başına kabul etmedi, tek taraflı çiğnedi ve biz 
buna da müsamaha ettik. Bu, büyük bir hataydı. 

Limni'nin yıllardır adım adım silahlanıp, bugün 
jet flilolarıyla Türkiye'ye karşı savaş alanı olarak 
hazır hale gelmesine seyirci kaldık; bunu da çok bü
yük bir zafiyet ve hata olarak değerlendiriyoruz. 

Ege'deki hak ve çıkarlarımızdan, hele' uluslarara
sı anlaşmalarla elde ettiğimiz ve vazgeçemeyeceğimiz 
haklarımızdan da hiçbir zaman ödün vermemeliydik; 
ama bakınız, 1976'da fizikî konumu itibariyle hazır
lıklı olmayan HORA'yı 'Ege'ye çıkarttık ve batma 
tehlikeleri atlattı bu gemi o zaman. Bazı aletleri ge
mi seyir halindeyken monte edilmeye çalışıldı ve edil
di. Hatta hatırlarsanız, bir kısmı Türk, bir kısmı 
yabancı bazı teknik adamlar dahi bu batma tehlike
sinden dolayı geîmiyi terk etti, kaçtı. Aradan geçen 
11 yıllık süre içerisinde bu gemi veya başka gemi
lerle bölgedeki haklarımızı korumak için araştırma 
yapacak ne gibi gelişmeler sağladık ciddî olarak?... 

Ciddî diyorum sayın milletvekilleri; zira bir hak 
olasılığında caydırılıcılığın anakurallarından biri de, 
kararlardaki ciddiyet göstergesidir. Yeni gemi mi 
aldık, gemideki aletleri modernize edip, sayısal ve 
nitelik olarak gereken teknolojiyi getirdik mi? Ama 
bunların hepsinden önemlisi, 1976'da, o zamanki adı 
HORA olan araştırma gemimizi Ege'ye1 çıkarırken, 
hiçbir deklare yapmayı ve hiçbir tırmanmayı düşün
meden bunu yapabiliyorduk. Bugün sene 1987, daha 
«gönderirim» diye ağızdan laf çıkarken kopan fır
tınaya bakın! Bu ne derece gerilemedir, bu ne de
rece taviz vermektir?... (SHP sıralarından alkışlar) 

Yine, tek yanlı taviz ve zeytin dalı politikalarına 
karşı bugüne kadar Yunanistan'dan hiçbir olumlu 
yanıt görmedik. Aksine, muhatabımızın iştahını ve1 

azmini kamçıladık; bu da büyük bir hataydı. 
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Son olayda - biraz evvel Sayın Çorapçıoğlu de
ğindi, ben biraz değişik olarak bahsedeceğim - ka
rarlılık göstermede de acz gösterdik. Sayın Bakanın 
ifadelerine göre, 25 Mart 1987'de Millî Güvenlik 
Kurulu toplandı, akşam Bakanlar Kurulu toplandı, 
Ege'de uluslararası sularda dört yerde Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına arama ruhsatı verdi. He
men aramaya gitmeyecektik de, o ruhsatı o gün ne
den verdik? Sırası gelince, sırasında verirdik. Demek 
ki, gitmesi için verdik, (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) Nitekim, yalnız, Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem ve o günkü Dışişleri Başkanvekili Hasan Ce
lâl Güzel değil, Genelkurmay Genel Sekreteri Genel
kurmay namına bir açıklama yaptı: «Yarın sabah 
yola çıkıyor ve kendisine yapılacak en ufak bir mü
dahaleyi harp sebebi sayarız.» Sabah oldu, istan
bul'dan hareket ettiğini öğrendik, bütün millet, 50 
milyon, «Ne oldu, ne olacak?» diye heyecanla bek-
liyor^ O anda Londra'da geçici istirahatgâhında bu
lunan Sayın Başbakana, bazı etkili ve yetkili Ame
rikalılarca (SHP sıralarından alkışlar) yapılan kır
mızı telefon konuşmalarından sonra, Başbakan ora
dan bildirdi: «Efendim, biz, Papandreu çıkarsa çı
karız, çıkmazsa çıkmayacağız» Tabiî bu kime ya
radı? Papandreu döndü dünya kamuoyuna: «Ey 
uluslararası kamuoyu, bakın işte, hakkım olduğu hal
de Ege'deki uluslararası sahada petrol aramaya ve 
delmeye çıkmıyorum. Sulhu isteyen de1 benim, barışçı 
olan da benim; işte barbar olan ve Ege'de devamlı 
tırmanma sağlayan Türklerdir. Bu hakkımı kullan-
mamalkla ne kadar dostane, barışçı ve ittifaka sadık 
olduğumu size bir kere daha gösteriyorum...» Biz, 
gol atmaya çalışırken, aynı anda gol yedik. 

Peki, neyin pahasına? Papandreu bize yazılı 
bir beyanatta mı bulundu, bir belge mi verdi, «Ulus
lararası sularda araştırma yapmayacağım» diye? Ha
yır. Biz, Başbakanımızın ağzından yaptık, kendimizi 
bağladık; «Onlar çıkmadığı müddetçe uluslararası 
sahaya çıkmayacağız» dedik. Ama onlar böyle bir 
beyanatta bulundu. Onlar, ancak konsorsiyomun, o 
da gizli, el altından, birtakım laflarıyla dediler ki, 
«Biz şimdilik aramayı durdurduk» ve bundan dolayı 
da biz, demin burada Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, 
olayın durduğunu, dondurulduğunu söyleyeceğiz... 

Esasında, Limni gibi, burada da atı alan Üskü
dar'ı geçti. Araştırmalar yapıldı, bitti, sıra delme nok
tasına geldi. Şimdi mehterlin bir adım gerisine gel
dik. Yarın bir fırsat, demin de arz etmeye çalıştığım 
gibi, AET'de bir - iki küçük taviz, ondan sonra son-
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I daj başlayacak... Biz ne yapacağız? Yine, muhterem 
I arkadaşlarım, şiddetli notalar, uluslararası arenalar... 
I BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
I EROL AĞAGİL '(Devamla) — Peki Sayın Baş-
I kanun, bağlamaya çalışıyorum. 
I Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu şe-
I kilde sadece nota vermelerle, kararlılık gösterimizi 
I hiçbir şekilde haklarımızı arar tarzda fiiliyata getir-
I medikçe, «Bir gün böyle, ertesi sabah böyle» diye de-
I ğişik devlet otoritelerinin görüşleriyle hiçbir zaman 
I ne yapacağımızı karşımızdakine ve muhatabımıza 
I açıkça beyan etmediğimiz müddetçe ve millî olarak 
I bütün Türk Milletinin azlim ve şevkini gösterecek 
I bir kararlılığın ne olacağım evvela tespit etmedikçe 
I ve" bunun üzerine de gidilmedikçe, bırakın Ege'de', 
I diğer bütün uluslararası sorunlarımızda da bir ne-
I ticeye varmamız mümkün değildir. Günkü, Pa-
I pandreu'yu kimse kınayamaz. ıPapandreu kendi ulu-
I su açısından haklıdır ve devamlı ilerleme kaydetmek-
I fedir. Amerika Birleşik Devletlerini kınayamazsıntz. 
I Onun da uluslararası bir topyekûn politikası vardır; 
I ama dönüp kendimize bakmamız lazımdır. 

I O zaman diyorum ki, önümüzdeki aylar bizim 
I için hayli krizli, buhranlı olaylara gebe olabilir. 
I Çünkü hükümet, Ege'deki sismik araştırmalara iki 
I yıl boş yere göz yumdu ve güya krize dönüştürme-
I di. Ancak, sıra delme işlemine gelirse, aynı yanlışa, 
I aynı atalete düşmemesi lazımdır; düşmemesi için de 
I biz, bütün millet olarak, elimizden gelen her gayreti 
I göstermeye hazırız. 

I tşte bu nedenlerle ve önümüzdeki ayların muh-
I femel gelişmeleri ışığında yüce Türk Milleti adına 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm Ege sor un-
I larını kapsamlı bir şekilde inceleyip en doğru hal 
I tarzını bulacak; «Krizin şimdilik atlatılmasında 
I kim, ne ödün verdi? Bu geçici anlaşma nasıl ve ne-
I lere malolarak sağlandı? Bunalım ne kadar giderildi? 
I Kalıcı ve somut yaklaşım ve kararlarımız ne ol-
I malıdır?» sorularına birlikte cevap arayalım ve bu-
I nun için de bir Meclis araştırması açılması istemine 
I hep birlikte katılalım. Çünkü, unutmayalım ki, ge

rekirse bir harp kararını sadece ve sadece bu yüce 
I Meclis alacaktır. Konuları detayıyla ve tam doğ-
I ruluğu ile bilmeden ve incelemeden verilecek bir ka-
I rarın da, ne derece doğru olacağını sizlere bıraıkıyo-
I mm. 
I SHP o$arak dolayısıyla bu önergeye, bizim ta-
I rafımızdan verilmiş olmamasına rağmen, yukarıdaki 
I nedenlerle müspet oy kullanacağımızı bildirir, yüce 
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heyetinizi saygı ile selamlarım. (SHP, DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın Ağagil. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fethi Çelıik-

baş. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Demokratik ISol Parti Grubunun, Ege'deki 
son gerginlik vesilesiyle araştırma isteminde bulu
nan takriri üzerindeki müzakereler, bildiğiniz gibi, 
bir öngörüşmedir. Araştırma açıldığında konuşula
cak beyanları burada söylemenin yeri yoktur. Ön-
görüşme olduğuna göre, araştırma açılmalı, açılma-
malı; bunun müzalkere'sini yapmakta fayda vardır. 

Sözlerime başlarken, evvela, bir grup sözcüsü ar
kadaşımın, hükümetin bu konulardaki çalışmaları 
hakkında parti liderlerine bilgi vermediği hususun
daki beyanını tashih etmek istiyorum. Çünkü, 
2'8 Mart günü Sayın Dışişleri Balkanımız telefonla 
ve şahsen parti başkanlarına bilgi verdiği gibi, ay
rıca bilgi ve belgeleri de birer dosya halinde ken
dilerine takdim etmiştir. Şu halde, bu yoldaki bir 
itfeyan, hakikatlere uymamaktadır. 

Konuşan sözcü arkadaşlarımız daha çok, mevzuu 
hamasî noktadan ele alarak, heyecanlı bir ifade ile 
beyanda bulundular. Sabırla dinlemenizi rica edece
ğim; diplomatik münasebetlerde ne ölçüde1 soğuk
kanlı davranırsak, o ölçüde başarılı olmanın imkânı 
vardır kanaatini taşıyoruz. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZJİT (Kahramanmaraş) — 
Allah Allah... 

'BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hükümetin bu 

konulardaki başarı veya başarısızlığı, milletlerarası 
münasebetlerdeki durumun, işbaşına geldiği zamana 
nazaran bugünkü halinin mukayesesi ile belli olur. 
Daha dün, birçoklarının tereddüt ettiği Avrupa Eko
nomik Topluluğuna veya Avrupa Topluluğuna ka
tılmamızı temin etmek için normal prosedür baş
lamış bulunmaktadır. Bu, Cumhuriyet' hükümetinin 
dış politikadaki başarısının bir neticesidir. 

M. TURAN BAYE2ÎT '(Kahramanmaraş) — Ho
ca, topu taca atma, mevzuya gel. 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — Di
lekçe vermeyi de mi başarı sayıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Dış politika

daki başarısızlığı söylüyorsunuz arkadaşlar; sabırlı 
olun,, 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, ne 
ilgisi var bunun? Nereden çıkardın bunu?... 

BAŞKAN — Lütfen ©fendim... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, Tür

kiye'de üç yıldan beri takip edilen politika Türki
ye'ye uluslararası teşekküllerde hak ettiği mevkileri 
ihraz etmek imkânını vermiştir. Buna «hayır» diye
bilir misiniz? 

Bu itibarla, «Dış politikada umumî olarak başa
rısızlık vardır» diye bir beyanda bulunmamanızı ri
ca edeceğim. 

Meseleye gelince: Arkadaşlar, 1914 Londra An
laşmasından itibaren, (Ki adalar, Osmanlı İmpara
torluğu devrinde, o tarihte1 altı devletin yaptığı an
laşma ile Yunanistan'a terk edilmişti) 1923 Lozan 
Muahedesi ve 1947 'Paris Anlaşmaları ile oniki ada
nın Yunanistan'a verilmesinde daima gözetilen nokta 
şudur: Ege, takım adaların bulunduğu; bir sahilin
de Yunanistan'ın, diğer sahilinde Türkiye'nin bu
lunduğu bir havzadır. Burada bütün anlaşmalarda, 
Yunanistan'ın tahditli hükümranlığı, Türkiye'nin de 
güvenliğinin bir dengesi sağlanmak istenmiştir ve bu 
hassasiyetle tatbik edilmiş; Yunanistan'ın tahditli 
egemenliği, adaların silahtan tecrit edilmesi ile sağ
lanmak istenmiştir. Bütün anlaşmalar, bu şekilde
dir. 

Bu ihtilaf çıktığı tarihlerde, 1976'da bir çıkış 
yolu bulunmak maksadı ile Bern'de! bir anlaşma ya
pılmış. İki tarafta blir müzakereye girerek, karasu
ları dışında, enternasyonali sularda bir araştırma yapıl
maması hususunda mutabık kalmışlar ve bir diyalog 
başlatmışlar. Müzakere başlamış, heyetler kurulmuş; 
fakat, 1981 yılında Yunanistan'da hükümetin değiş
mesiyle, çok başarılı olduğunu • iddia ettikleri Pa-
pandreu iktidara gelince bu münasebetler kesilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, Papandreu'nun başarılı 
olup olmadığı, enternasyonal toplantılarda Yunan 
delegelerinin ne duruma düştüğünü arkadaşlarımızın 
görmesiyle sabittir; bütün konularda tek başlarına 
kalmışlardır. Katılan arkadaşları söyleyeyim, gördü
ler orada hepsi de; oylamalarda, Yunanistan'dan 
gayri, onlarla beraber rey veren delege kalmamış
tır. 

Bu itibarla, bir hükümet başkanının başarısı, ba
sında şunun yazılması veya taraftarı gazetede bunun 
yazılmasıyia değil, muadili olan devlet başkanları 
veya hükümet başkanları nezdindeki itibariyle ölçü
lür. Bu itibarla, Yunanistan'ın bu mevzuda başarılı 
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olduğunu iddia etmek için hadiseleri tersyüz etmek 
gerekir; bu, doğru bir şey değildir. Bilakis, hüküme
tin bu yoldakıi tutumundan milletçe gurur duymalıyız 
arıkadaşlarj 

Ne diyoruz? Başbakanın şu ifadesini çok tenkit 
ettiler; «Yunanlılar 'kendi karasuları dışında sondaj 
yapmadıkları sürece, biz de karasularımızın dışına 
çıkmayacağız.» 

'Muhterem arkadaşlar, Bern Anlaşması, tarafla
rın ıkarasuları dışında araştırma yapmamasını amir 
değil midir? O anılaşmaya mutavaat etmek, ahde ve
fanın bir gereği değil midir? Başka türlü ınasıj kendi
nize inandırabilirsiniz, altına imza koyduğunuz an
laşmalara ters davranırsanız; muhataplarınız size ina
nır mı arkadaşlar? 

Bu itibarla, hükümetin Ege mevzuundaki tutu
mu fevkalade isabetli olmuştur ve Türkiye'ye dün
yada, sorumlu mevkide bulunan kişiler nazarında 
itibar kazandırmıştır, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kimler kazandırmış hocam?... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sorumlu mev
kiler derken, buna bilhassa dikkatinizi çekiyorumc 
Bunu eğer yakından takip ederseniz, yabancı basın
dan ve sorumlu kişilerin beyanından öğrenirsiniz. 

Dün Avrupa Topluluğuna katılmamızın müraca
atında, Yunanistan'dan gayrı kimse bir vaziyet alma
mıştır. Bu da bir başarı değil midir arkadaşlar? 
(ANAP sıralarından alkışlar) Hükümetin başarısın
dan Türk olarak memnun olmak gerekmez mi? Yani, 
kıvançta, tasada müşterek almanın manası nedir? 
Bu itibarla, tutum isabetlidir, ahi'tlerimize uygundur. 
Ben Sayın İnönü ile çalışmak imkânını bulabildim... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bahtiylarlığını de
sene... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İkinci Dünya 
Harbinde memleketli büyük bir badireden kurtaran 
bu büyük devlet adamı demiştir ki; «Harbe girmek 
kolaydır, harpten çıkmak çok zordur.» 

Bu itibarla, hükümetin, «Yunanistan, enternasyo
nal sularda araştırma yapmadığı takdirde biz de yap
mayacağız» sözü, ahdimize bağlı olmamızın yanı ba
şında, Türkiye'yi meceralardan kurtaran sorumlu bir 
beyandır ve takdire değer bir beyandır arkadaşlarım 
Bunu böyle bilmek gerekir. 

Sayın sözcülerin konuşmalarını takip ettim; ko
nuşmalarında «tavizler, teslimiyetler...» giıb'i sözcükler 
yer alıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, diplomatik münasebet
lerde altına imza koyduğunuz anlaşmalara göre hare

ket etmek, taviz vermek değildir; teslimiyet hiç de
ğildir. Aksi takdirde yarın sözünüzü dinleyecek mu
hatap bulamazsınız. Bu bakımdan Sayın Mustafa Ço-
rapçıoğlu'nun, «teslimiyettir, tavizdir...» gibi sözleri 
yerinde sarf edilmiş beyanlar olmaktan çok uzaktır. 

Dikkat buyurmuşsanız, araştırma önergesinin so
nuna doğru Sayın Dışişleri Bakanı konuşurken aynen 
şöyle dediler : «Bu aşamada araştırmaya lüzum yok
tur» Bu aşamada.;. Yarın şartlar değişebilir. Onu kim 
takdir eder? Hükümet takdir eder arkadaşlar. Bazı 
arkadaşlarımız. (SHP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Meclis takdir 
eder. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Elbette... El
bette... Hangi aşamada... Müsaade buyurun, onu da 
anlatacağım, sabredin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — işte sizin yanıldı
ğınız taraf o. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hangi aşama
da, neyi ne şekilde konuşacağını takdir etmek ona 
aittir. (SHP sıralarından gürültüler) Şimdi bir paran
tez açayım : Muhterem arkadaşlar, hükümetin so
rumluluğu hukukî, cezaî,, siyasîdir. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Hepsinin üzerin
de Meclis vardır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Milletvekille
rinin sorumluluğu manevîdir. Sayın milletvekillerinin 
ne hukukî sorumluluğu vardır, - Eğer işleri hukukî 
yönden değerlendireceksek ki, ona mecburuz - (SHP 
sıralarından gürültüler) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Hoca, ezbere 
konuşuyorsun, ezbere. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ezbere değil, 
maddesini de göstereceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim, 
lütfen. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, devlet hayatında cereyan eden olayları... 
(SHP, DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çelülkbaş, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bütün partilerin 
sözcüleri konuşuyorlar. Dikkatle dinleyelim. Fikirlere 
iştirak etmemek, katılmamak ayrı, hatibin sözünü 
kesmek ayrı efendim. Lütfen... Buna hakkınız yok. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Meclise saygı 
göstermeniz gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun 
efendim. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Çelikbaş, Meclis ile Anap Grubu
nu karıştırıyorlar. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, olabilir. 
Devam buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, müsaade buyurursanız, İçtüzüğün maddesi
ni okuyayım. İçtüzüğün «Meclis Araştırma Komis
yonu ve Yetkileri» başlığını taşıyan 103 üncü mad
desinin son fıkrası şöyle der : «Devlet sırları ile... 
Meclis araştırması kapsamının dışında kalır» 

Devlet sırrını kim tayin eder muhterem arkadaş
lar? O makamda bulunanlar tayin eder. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaade eder
seniz, sizlere, Atatürk'ün nutkundan bir örnek vere
yim, onu okuyun, tavsiye ederim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ar
kanızdaki yazı ne diyor, okuyun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 1924 yılında
ki Anayasaya göre, hükümet azalarını Meclis seçi
yor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hoca, tavsiyelerini 
kendine sakla. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — öğreneceğiniz 
çok şeyler var, sabredin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ar-
kandaki yazıyı, oku. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Günün birin

de İçişleri Bakanlığına bir milletvekili zat seçiliyor. 
Derhal Atatürk'e tazime gidiyor, Atatürk kabul et
miyor... (DSP sıralarından gürültüler) Sabredin ar
kadaşlar. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sabrediyo
ruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Atatürk kabul 
etmiyor ve grup toplantısı yapıyor. «Bu arkadaşımız 
İçişleri Bakanlığına getirilemez» diyor ve İçişleri Ba
kanlığından istifa ettiriyor. Hadiseyi kim biliyor? 
Atatürk biliyor; bütün milletvekilleri bilmiyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nerede o haysiyetli 
insanlar? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica edeceğim... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, eğer bu tüzükte yazılanın bir manası varsa, 
bunu takdir etmek durumunda değilseniz, ben bir şey 

diyemem. Bir başbakanın bildiğini, bir bakanın bil
mesi mümkün değildir. 

EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Millî Güvenlik 
Kurulu bilmiyor muydu? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bilmez efen
dim, bilmez. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Siz, hükümet 

ve Meclis münasebetlerinde hukukî durumun ne ol
duğunu daha takdir eder durumda değilsiniz. (ANAP 
sıralarından alkışlar, SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Aman Hoca, amma konuşuyorsun! Ayıp, bu kadar 
yapmayın. Sen neyi takdir edersin ki!.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, müsaa
de buyurur musunuz... 

SURURİ BAYKAL (Ankara) - Sen daha Mec
lisi tanımıyorsun, Meclisi tanı. 

BAŞKAN — Lütfen... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sene 1951..., 

(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Dinleyin, öğ
reneceğiniz çok şey var. Sene 1951, bir milletvekili 
Karadeniz'de Deniz Kuvvetlerimizin nerelerde ko
nakladığına dair grupta bir sual soruyor. Bakan çıkı
yor; «Bu devlet sırrıdır, söylemeye mezun değilim» 
diyor. Gürültü oluyor. Söz alıyorum, kürsüye çıkı
yorum, «Bakan haklıdır, eğer bakana itimadınız yok
sa ademî itimat reyi verir düşürürsünüz» diyorum. 

Müeyyidesi odur. Eğer, hükümet gelir, «Bu dev
let sırrıdır, bunu burada konuşamayacağım» derse, 
elinizde imkân var, ademî itimat reyi ile düşürür
sünüz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Nasıl düşüreceğiz, hangi reyle? (Gürültüler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben inanıyor
sam, sen azınlık reyinle düşüremezsin ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — O günler 

de gelecek. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, fevkalade üzücüdür. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Çe

likbaş... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Evvela hükü

met ve parlamenter münasebetlerini, parlamenter reji
min "tatbik edildiği ülkelerdeki gibi yürütmek istiyor 
isek, bunun hukukî ve siyasî müesseselerini öğren
meye mecburuz arkadaşlar. 
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Avrupa parlamentolarından hiçbirisinde, Türkiye' 
deki kadar araştırma önergelerinin verlidiği vaki de
ğildir. Söylesinler bir tane?.. (SHP sıralarından «var 
var» sesleri) 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Evrupa'da 
böyle hileli iş yapılmamıştır ama. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu araştırma 
önergeleri <Enquee Parlmenter dedikleri) verildiğinde 
yer yerinden oynar, o kadar mühim bir müessesedir. 
Bizde ise bu umuru adiyedendir. Bakın, yalnız bu
günkü gündemde beş altı tane araştırma önergesi 
vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sizin, bu konuyu araştırma önergesiyle değil, ge
nel görüşme suretiyle buraya getirmeye hakkınız var... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — O takdir 
bizimdir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — ... yoksa araş
tırma önergesi ile değil. Bu itibarla evvela sizlere hü
kümet - parlamento münasebetleri hakkında... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Arapça keli
melerle Meclise hakaret etme. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Parlamenter 
rejimin gereklerini iyice öğrenmeyi ve ondan sonra 
hangi konuların araştırma önergesiyle, hangi konu
ların gensoru mevzuu, 'hangi konuların tahkikat konusu 
yapılarak getireleceğini öğrenerek davranmanızı tav
siyeye şayan görüyorum ve hükümetin bu son Ege 
münasebetindeki tutumu, Türkiye'yi badirelerden kur
taran, ahdine sadakatini dünyaya tescil ettiren isabetli 
bir tutum olduğu için, araştırmanın aleyhinde oy ve
receğimizi bilhassa belirtmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bir yanlış anlaşılma var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

«Meclisin yanlış değerlendirmesi söz konusu olabi
lir», diye bir söz sarf ettiler; Sayın Bakan konuşur
larken, devlet sırrını mı ileri sürdüler, bu aşamada, bu 
önerge kabul edilmesin dendiği zaman? Sayın hatip 
öyle dedi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hayır, arz ede
yim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bunu zabıtlara 
tescil ettirmek istiyorum; «devlet sırrı» diye bir şey 
mi söyledi Sayın Bakan? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arz edeyim efen
dim. . 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Size değil, Sayın 
Başkanıma soruyorum efendim. Sayın Bakan böyle mi 
dediler efendim? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Öyle demedi, 
size ne söylediğini ben söyledim. Bu aşamada... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Devlet sırrını ileri 
sürüyorsunuz, içtüzüğü ileri sürüyorsunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — O ayrı efendim, 
bazı meseleleri... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bazı meseleleri de
ğil, bu meseleyi konuşuyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Tutum bir 
dakika, bu meselede de bazı şeyleri belki söylemek 
imkânı yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama öyle mi de
diler? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen buyurun 
oturun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yani, anlamanıza 
daha çok zaman lazım. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Çelikbaş. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Dışişleri 

Bakanı, devlet sırrı mı dediler buna? 

BAŞKAN —Muhterem arkadaşlarım lütfen objek
tif olalım, ölçülerimizde objektif olalım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU — Erzurum) — Sayın 
Başkan, Başkanlığınıza... 

»BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Burada grupları adına konuşan arkadaşlarımız ga

yet açık birçok şeyleri ortaya koydular ve koyuyor
lar. Karşı partiden de geliyorlar ve onlar da kendi 
görüşlerini ifade ediyor. Şimdi bir taraf ifade ede
cek, bir taraf ifade etmeyecek diye bir husus yok, 
olmaz. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, hatibin Meclise hakaret etmeye hakkı yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkanlığa hakaret ediyor; buna hakkı yok. 

BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına 
Sayın Cahit Karakaş buyurun efendim. (DSP sırala
rından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA CAHİT KARAKAŞ (Zon
guldak) — Sayın Başkan, hem grup adına hem de 
önerge sahipleri adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, süreniz 30 daki
kadır. 

CAHİT KARAKAŞ i(Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; zaman zaman bu Meclislerde, 
bazı milletvekili arkadaşlarımız, eski tecrübelerine de 
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dayanarak bazı konularda çıkıp fetvalar veriyorlar. 
.Bunların başında, geçmiş Meclislerde zabıtlara bak
tığımız zaman, ismine ço'k rastlanan Sayın Profesör 
Çelikbaş'a rastlıyoruz. (DSP sıralarımdan «Bravo» ses
leri alkışlar) 

"Değerli arkadaşlarım, bir defa şunu keşlin ve açık 
şekilde belirtmekte fayda görüyorum': Gerek hükü
mete, gerek, hükümet partisine üçbuçuk yıllık bir 
uygulamada arız olmuş bir hastalık var; !bu 'da, araş
tırma önergesi nedir, genel görüşme nedir, Meclis ne
dir, hükümet nedir, bu kavramları maalesef bugüne 
kadar açık seçik öğrenememişler. (DSP sıralarından 
«îBravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu grubun liçinde, es
ki dönemlerde pek çok partide görev alıp 'büyük 
hizmetler yapmış kişiler 'bulunup, bunların da fetva
ları olunca, sayın arkadaşlarımız bunların esasını öğ
renme ihtiyacını herhalde duymuyorlar! 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzük gayet açık; bir Mes-
Ms araştırması, hiçbir zaman yalnız hükümeti tenkit 
için istertilen bir araştırma ve bir inceleme değildir. 
Anayasamızın 98 inci maddesi açık seçik ortada; 
Millet Meclisi bilgi edinmek için, kendisi bilgi edin
mek İçin !bir incelemeye, araştırmaya ihtiyaç duyar; 
'bunun içlin de milletvekilleri, gruplar, bu araştırma 
ihtiyacını hisselden gruplar araştırma önergesi verir
ler. Bir araştırma önergesi, muhakkak hükümeti ten
kit için, hükümetin icratını yermek lîç'in verilen- bir 
araştırma ve inceleme önergesii değildir. Bu, zaman 
zaman 'bütün meclislerin, Türkiye meclislerinin de 
başvurduğu bir yoldur. Aksi takdirde, bu, ne Ana
yasaya, ne içtüzüklere girerdi. 

Bunun pek çok güzel tatbikatları bundan önceki 
dönemlerde görülmüştür. Nitekim, Meclis bir konu
da (inceleme yapmazsa, genişliğine bilgi sahibi ol
mazsa, yasa yapma vasfını kaybeder. Meclisin yasa 
yapma vasfı, bilgilenmesiiyle mümkündür. Bu da na
sıl olur? Bu da şüphesiz, Meclis içinde komisyonlar 
kurarak, gerektiği zaman araştırarak, inceleme yapa
rak olur. Nitekim, geçmiş dönemlerde öyîe konular 
olmuştur ki, örneğin, petrol konusunda bir araştırma 
önergesii kabul edilmiş Meclis, komisyon oluşturmuş 
ve bu komisyonun hazırladığı araştırma raporu bir 
inceleme dokümanı olarak Meclis zabıtlarında, Mec
lis tarihinde yer etmiştir. 

Aynı şekilde fındık konusunda da bir araştırma 
yapılmış, bu da fındığın bütün teknik özellikleriyle, 
Türkiye'deki etkinliği lile ekonomiye, politikaya yan
sıması şekilleriyle raporlara geçmiştir. 
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Araştırma önergesi vermek, illâ hükümetin, baş
bakanın veya bakanın yanlış attığı adımı yenmek için 
değildir. Nitekim, Bge sorunu içlin verilen önergenin 
de mahiyeti budur. 

Sözcü arkadaşlarımızdan bir tanesinin de söyle
diği gibi, bunlar öyle konulardır ki, ulusal konular
dır; bu ulusal konularda ulusal politika oluşturabil
mek içün, her şeyden evvel Meclisin, konuyu enine 
boyuna bilmesi lazımdır; hükümetin bilmesi değil, 
Meclisin bilmesi gereklidir. Tabiî, bu arada hükü
metin de Meclisi bilgilendirmesi, gerektiği zaman 
elindeki dokümanları, belgeleri sunması gayet tabiî 
ki istenebilir; ama bu kâfi değildir. Hükümet ayrı, 
Meclis ayrıdır. Yasamayı şekillendirecek olan, Mec
listir. 'Meclis eğer kendisi bizatihi bilgi sahibi ola
mazsa, hükümetin verdiği tek yanlı bilgiyle yetinirse, 
o genel görüşmedir; o, araştırma değildir. Genel gö
rüşme lile araştırmanın farkı vardır. Biz bu önergeyi 
verirken, Meclisin bundan sonra belki yapmak du
rumunda kalacağı yasalar için, 'blir baz elde olsun 
diye verdik. Pekçok arkadaş, Bge sorunu nedir bil
mez; belki Ege sorununu yalnız kıta sahanlığı olarak 
görür. Bge sorununda, kıta sahanlığı nedir? Bunun 
da teknik yönleri vardır. O halde, bizim verdiğimiz 
araştırma önergesini, Meclisi bilgilendirmek, Meclisi, 
bundan sonra yapacağı yasama faaliyetlerinde etkili 
kılmak için verilmiş bir önerge olarak kabul etmek 
lazımdır. 

OHJtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ya harp 
kararı alırsa; nasıl alacak bunu hükümet? Bizim bil
gimiz yok; verir mîiyiz ona bu kararı. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Şimdi, Ege so
runu, ifade ettiğim gibi, ulusal bir sorundur ve bu so
run, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşdan beri 
var olan bir sorundur. Kuruluşunda başlamış, halen 
devam ediyor ve belki nesiller boyu devam edecek 
bir sorundur ve dediğim gibi, Türkiye için belki ulu
sal sorunların en başında gelen bir sorundur. O halde, 
bu Ege sorununun ne olduğunu bir defa kesin ola
rak bilecek ve bu sorunu çözecek; bundan sonra 
karşılaşılacak problemlerde yetkisini kullanarak, ge
rektiği zaman harp kararı alacak, gerektiği zaman 
anlaşmalar yapacak olan yüce Meclisin, enine boyuna 
bilmesi lazım; ama hükümet, şüphesiz bunun içinde 
bir uzuvdur, bir organdır. Dediğim gibi, Meclisin 
vermiş olduğu yetkileri icra eliyle kullanma yetkisi 
hükümete aittir; ama o yetkiyi sağlayacak yasaları 
çıkaracak, anlaşmaları yapacak olan gene Meclistir. 
îcra organının yapmış olduğu bir yanlışlığı tashih 
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etme görevi de Meclise düşmektedir. O sebeple, has
sasiyetle üzerinde durduğumuz konu, Ege sorunu 
mevzuunda Meclisin enine boyuna bilgi sahibi olma
sıdır. »Dediğim gibi, bu sorun bugünkü hükümetin 
sorunu değildir. Yapılan yanlışlıklar varsa, hatalar 
varsa, yalnız ıbu hükümete de ait değildir. Başından 
beri, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri var 
olan bu sorunun bugün aldığı boyutlar nedir, bugüne 
kadar geçirdiği safhalar nedir; bunların araştırılması 
lazımdır, istediğimiiz budur. Bundan çekinecek, kor
kacak ne vardır? Burada devlet sırrı da yoktur esa
sında; çünkü Ege sorunu ile ilgili bahsettiğimiz ve 
bundan sonra bahsedeceğimiz sorunlar, Türkiye'nin 
tarihinde vardır; 'ilkokullarda öğretilmeye başlanır, 
b'ütün aksiklopedilerinde vardır. Eğer yoksa, hata yi
ne Türkiye'nindir, Türkiye Cumhuriyeti hükümetle-
rinindir. Ege sorunu ile ilgili bütün anlaşmaların en 
ince detayına kadar belgelerde yer alması lazımdır, 
bunu «herkestin görmesi ve okuması lazımdır, hatayı 
kim yapmıştır, sevap mı Türkiye'dedir günah mı 
Türkiye'dedir, bunun herkes tarafından bilinmesi la
zımdır. Burada devlet sırrı diye bir şey yoktur. Şüp
hesiz devlet sırrı da olsa Mecllisten hiçbir zaman sak
lanamaz. Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesinde 
yatan en yüce organ, halk iradesine dayanan Mec
listir, Meclisin üzerinde başka hiçbir kuvvet yoktur. 
(DSP ve ıSHP sıralarından alkışlar) 

Bunu, Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk, Sa
yın Çellikbaş'ın altmış sene sonra gördüğü şekilde 
görmemiştir. 67 nci kuruluş yılını kutladığımız Tür-
ikiye Büyük Millet Meclisinin ilk zabıtlarını lütfen 
okuyunuz, büyük Atatürk'ün bütün sözlerinde millî 
irade vardır, Meclis hâkimiyeti vardır, batta o za
man Meclis, hem hükümet görevini görmüş hem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini görmüş hem 
de başkumandanlık görevini görmüş; ama Atatürk, 
Sayın Çelikbaş'ın bugün düşündüğü gibi hiçbir za
man düşünmemiştir. 

ABDULLAH ÇAKIREPE (Manlisa) — Çelikbaş 
bunamış, bunamış. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Hoca, olumsuz
lara kılıf hazırlıyor. 

CAHlT KARAKAŞ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Ege'deki sorunlar nedir, bu sorunların 
başlangıcı nasıl olmuştur, boyutları nelerdir, nelere 
dayanmaktadır; bunları bilmek lazımdır. 

Bugünkü Yunan Hükümeti, Papandreu, daima 
Türkiye'yi tehditkâr görüyor; bütün beyanlarında, 
bütün girişimlerinde, TürkiyeMen bize tehdit gelmek

tedir, Türkiye bize karşı hasmane hareket etmekte
dir» diye hep yaygara koparıyor. Bunun esasını tah
lil etmek ve Papandreu neden böyle her defasında 
Türkiye'nin aleyhinde bulunuyor; bunun derinlikleri
ne gitmek lazımdır. O halde, Ege sorununu bilme
den, bunun hakkında enine boyuna bilgi sahibi ol
madan karar vermek zordur. Coğrafî yapı bakımın
dan Türkiye ile Yunanistan, dünyada eşine ender rast
lanan bir manzara göstermektedir. Yunanistan, «Bü
tün adalar, batta Ege sahilleri dahi benim kıtamın 
devamıdır» diyor; ama coğrafî gerçekler vardır ki, 
bunları hepimizin ve Meclisin bilmesi lazımdır. Ne
dir bu coğrafî igerçekler? Türkiye olarak iddia edi
yoruz ki, bütün 12 adalar, Anadolu Yarımadasının 
coğrafî uzantısındadır; esasında göl olan bu kısım, 
bilahara deniz olmuştur ve bütün o civardaki ada
lar, 12 ada, diğer doğu adaları ve boğaz adaları ta
mamıyla Türkiye'nin karasına dahil kısımlardır; ama 
Yunanistan, «Burası benim esas kıtam olan ana Mo
ra Yarımadasının parçalarıdır» diyor. Bunları enine 
boyuna bilmek lazımdır; öyle midir, değil mlidir? 
Hâlâ başımızda mesele olan ve mesele olacak olan 
kıta sahanlığını anlayabilmek ve bunun bizim hak
kımız olduğunu iddia edebilmek; ancak, bu coğrafî 
gerçekleri bilmekle mümkündür. 

Aynı zamanda, Ege denizi, bizim için jeopolitik 
ehemmiyeti olan bir yerdir. Türkiye'nin jeopolitik 
durumu dolayısıyla, Ege, Türkiye için hayatî ehem
miyetli haizdir. Ayrıca, Yunanistan ile Türkiye ara
sında mevcut olan birçok anlaşmalar vardır; Lozan-
dan başlıyor, bizi bağlayıcı Montrö Antlaşması, 
Bern Antlaşması, İkinci Dünya Savaşından sonra 
italyanlarla yapılan Barış Antlaşması vardır. Bütün 
bu anlaşmalarla bilinmelidir ki, haklarımız nerede 
başlıyor, görevlerimiz nerede başlıyor, hangi sınırda 
duracağız; bunları bilmek lazımdır. Bunlar, araştı
rılmadan nasıl anlaşılır? Bunlar, araştırılması lazım 
gelen konulardır. Şimdi, onun iç'in diyoruz ki siyasî 
bir sorun olan Ege sorunu -esas hüviyeti ile siyasî 
bir sorundur- Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün üyelerinin yegân yegân bilmesi lazımdır. Bu da 
ancak araştırma ile olur. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Onları 
Dışişleri bilir. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Şu anda kar
şımda Sayın Reşit Ülker oturuyorlar; şimdi hatırıma 
geldi, en güzel Meclis araştırmalarından birini, pet
rol araştırmasını Sayın Reşit Ülker'in bulunduğu bir 
komisyon yapmıştı, fena mı olmuştu? 
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YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
O, tarihe karıştı. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Ben aynı zih-
riiyetle bu Ege araştırmasını getirdim; Ege araştır
masının yapılması için önerge verdim. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, «Ege sorunu» dendiği 
zaman hiç şüphesiz Türkiye-Yunan sorunu, Türkiye 
ile Yunanistan anlaşmazlığı hatıra gelir. Sayın Baka
nın da ifade ettiği gilbü, Yunanistan, başından beri, 
Ege'yi, gerek coğrafî ve fiziksel bakımdan, gerek si
yasî bakımdan ıbir Yunan gölü olarak görmek isti
yor; bunu, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından 
önce başlamış ve hâlâ devam eden bîr fikir hallinde 
kafasında tutuyor; bu bütün hükümetlerinde vardı. 
İkincisi, Kıbrıs'ı -her halükârda- Yunanistan'a ilhak 
etmek istiyor. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Korkusu haksızlığın
dan ileri geliyor. 

CAHİT K ARAK AŞ (Devamla) — Şimdi, Kıbrıs'ı 
bir tarafa bırakırsak ve Yunanistan'la aramızda olan 
Batı Trakya konusunu, ayrıca azınlıklar konusunu 
bir tarafa bırakırsak, geriye kalan sorunlar Ege so
runlarıdır. 

Nedir bu Ege sorunları? Kıta sahanlığı, kara su
larının 12 mile çıkarılması, FİR hattı sorunu ve en 
mühimi de Ege adalarının silahlandırılması sorunu
dur. Yalnız Oniıki Adalar değil (Oniki Adalar, İtal
yanlarla İkinci Cihan Harbinden sonra yapılan an
laşma gereğince bırakılan adalardır) ama Oniiki Ada
ların dışında, Boğaz adaları vardır, Doğu Ege ada
ları vardır; bütün bunlar Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ihtilaf konularıdır. 

Aynı zamanda, Lozan Antlaşmasının dışında, 1930 
yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan bir 
anlaşma da var. Bütün bunları göze almak lazımdır. 

İfade ettiğim gibi, Yunanistan, her defasında «Tür
kiye'den bana tehdit geliyor» iddiasını savuruyor; 
ama arkasında gizlemek istediği pek çok şey var, bi-
lahara o konuya da geleceğim.. 

Türkiye ile Yunanistan NATO ittifakı içinde müt
tefik :ki ülke ve aynı savunma paktındadır, Türkiye 
ile Yunanistan, Birleşmiş Milletlerin kararlarına uya
cak şekilde ona katılmıştır. Birleşmiş Milletler her iki 
ülke için de teminat mahiyetindedir. Ayrıca, NATO 
da teminat mahiyetindedir ve biraz önce de dediğim 
gibi 1930 Yunan - Türk anlaşması var ve o da en gü
zel bir teminat. Bunlara ilave olarak bir de Lozan 
Antlaşması vardır. Bütün bunlara rağmen her defa
sında Yunanistan niçin çıkıp da - Papandreu zama

nında veya ondan önce - «Bana Türkiye'den tehdit 
geliyor» diyor? 

Değerli arkadaşlarım, işte, Yunanistan Ege'yi ken
di gölü yapmak ve kendini beynelmilel platformda 
haklı kılmak için bugüne kadar pek çok girişimlerde 
bulunmuştur. Bunları gizlemek istiyor ve bundan son
ra da atacağı adırlarla da' daima, dış ülkelere, Tür
kiye'yi tecavüzkâr gösterip, taviz koparmak suretiyle 
kendi politikasını yürütmeye koyuyor. 

Değerli, üyeler, tabiî Türkiye de, bunlara karşı 
kesin tavırlarını bugüne kadar koydu ve bu tavrını 
koymaya da devam edecektir. Bu, her hükümetin 
yapmak mecburiyetinde olduğu, ulusal davada takın
mak mecburiyetinde olduğu tavırdır. Bunu yapmadığı 
takdirde, yüce Meclis her zaman uyarı görevini ya
pacak, gerekli tedbiri alacaktır. Gerektiği zaman hü
kümetini düşürecek, bakanını düşürecek, gerektiği 
zaman harp kararı alacak ve gerektiği zaman da an
laşmaları tasdik edecektir. Türkiye, Kıbrıs'taki duru
munu açık seçik ortaya koymuştur. Türk toplumu
nun istikbali ve emniyeti garantiye alınmadan, Kıb
rıs'ı hiçbir şekilde terk etmeyeceğini açık seçik ola
rak belirtmiştir ve bu güzel bir tavırdır. Aynı zaman
da Türkiye, anlaşmalar gereği silahlardan arındırıl
ması gereken adaların silahlardan arındırılmasını ve 
anlaşmalara uyulmasını talep etmiştir. Türkiye ayrıca, 
Yunanistan'ın, karasularını 12 mile çıkarma kararını 
tanımadığını ve bunun bir savaş nedeni olduğunu da 
ilan etmiştir. Bunu muhtelif defalar Yunanistan'a da 
bildirmiştir. 

Ege'deki kıta sahanlığı konusuna gelince : Bildi
ğiniz gibi veyahut da bilinmesi gerektiği gibi, kıta 
sahanlığı, ilk defa Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Truman tarafından, 1945 senesinde, Amerika 
Birleşik Devletlerinin kendi kıyılarına yakın denizle
rin dibinde de maden ve petrol aramaları yapmaya 
hakkı olduğunu ilan etmesiyle ve buna girişmesiyle 
başlamıştır. Ondan sonra kıta sahanlığı fikri ortaya 
çıkmıştır. Nedir kıta sahanlığı? 

Değerli arkadaşlarım, yapılan tahminlere göre, 
bugün kıtalar içindeki petrol rezervlerinin ancak 2000 
yılına kadar dayanacağı, ondan sonra tükeneceği bil
dirilmiştir; ama gene yapılan araştırmalar göstermiş
tir ki, «Kıta sahanlığı» denilen ve sahilden itibaren 
alçalmaya devam eden' deniz derinliğinde, 200 metre 
su derinliğine kadar olan kısımlarda zengin petrol 
ve doğal gaz yatakları, maden yatakları bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bunun için, şu anda belki binin üstün
de yüzer petrol sondaj kuleleri bu kıyı sahanlıkla-
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rında ve açık denizlerde araştırma yapmaktadır. Bir 
ihtimale göre, dünyanın ihtiyacı olan petrolün yüzde 
40 - 4 5'ine varacak ölçüde petrol rezervlerinin kıta 
sahanlıklarında olduğu anlaşılmıştır. Bu ortaya çıkın
ca, bütün ülkeler kıta sahanlığında araştırmalara baş
lamışlardır. işte Ege'deki bizim en büyük menfaat
lerimiz bu kıta sahanlığında yatmaktadır. Yunanis
tan, 1961 senesinden beri kıta sahanlıklarında ve ken
di karasuları dışındaki kıta sahanlığında araştırma 
yaptığını, 1973 senesinde Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına petrol araştırması ruhsatı verildikten son
ra, 1974'te yapılan bir araştırma üzerine açıklamış
tır. Türkiye 1961'den 1974'e kadar, Yunanistan'ın, 
Türkiye'nin de hakkı olduğu kıta sahanlıklarında araş
tırma yaptığının farkına varmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, işte bunların hepsinin or
taya çıkması lazım. Bunlar dokümanlarda var, ama 
Meclisin bunlarla bilgilendirilmesi lazım, bizim iste
diğimiz bu. Bu, Türkiye'nin menfaatine değil de ki
min menfaatinedir? 

Yunanistan yine, 1958 senesinde Cenevre'de ya
pılan Deniz Hukuku Konferansında varılan prensip
ler muvacehesinde, adaların da kıta sahanlığı olacağı 
fikrinden hareketle, Türkiye'nin hiçbir kıta sahanlığı
nı tanımamaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye'nin burnu
nun dibinde Yunan adaları vardır. Eğer bu Yunan 
adalarının kıta sahanlığını, o Cenevre konferansında-
ki esaslara göre kabul ederseniz, o takdirde Yunanis
tan'ın kıta sahanlıkları Türkiye'nin kara sahanlıkla
rına girmektedir. Buna karşı çıkmak lazımdır. Buna 
Türk hükümeti karşı çıkıyor, ama bir çözüm buluna
mıyor. 

Şimdi bütün bunlar, görüşülerek, konuşularak hal
ledilecek işlerdir ve haklı davalarımızı muhtelif plat
formlarda anlatmamız için, her şeyden önce, parla
mento üyelerinin, hükümetin arkasında bilinçli ola
rak destek olması ve bilerek hareket etmesi lazımdır. 

Tabiî biz, Türkiye olarak, hiçbir zaman başkası
nın hakkına müdahale edelim demiyoruz; Yunanis
tan'ın kıta sahanlığındaki, karasuları içindeki petrol
lere biz de ortak olalım demiyoruz; ama eğer Yu
nanistan'ın tezi ve Deniz Hukuku Konferansının ge
tirdiği esaslar veri olarak alınırsa, o takdirde Türki
ye'nin Ege Denizinde hiç hakkı yok demektir. Bu ha
liyle dahi, Türkiye Ege Denizinin pek çok kısmında 
hak iddia edememektedir. 

Türkiye'nin, Ege'deki adalar üzerinde hükümran
lık hakkı isteği diye bir şey söz konusu olamaz. An
laşmalarla bu hükümranlık hakları Yunanistan'a bı-

' rakılmıştır; ama tabiî esas olan, adalar bakımından 
fizikî yapının, maalesef, siyasî bir sorunla çözümlen
miş olmasıdır, esas hata buradan kaynaklanmakta
dır ve en büyük sorun da buradan çıkmaktadır; ama 
bununla demek istemiyorum ki bu adalar bizim ol
sun. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Adaların bizde kal
ması icap eder. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Bütün kaynak, 
bütün hata bu fizikî yapıya uygun olmayan bir siya
sî çözümün getirilmiş olmasıdır. Belki o zamanki den
ge unsuru içinde düşünülmüştür; ama bakınız Lozan 
Antlaşması ile boğazların silahlardan arındırılması 
öngörülmüşken, 1936 Temmuzunda yapılan Montrö 
Antlaşması boğazların silahlandırılmasını öngörmüş
tür. Ama Yunanistan bunu kendi lehine kullanarak 
«Lozan ortadan kalkmıştır, Montrö Anlaşması da Bo
ğazların silahlandırılmasını öngörmektedir, o halde 
ben Limni'yi silahlandırırım, Semadirek'i silahlandı
rırım» demiştir ve buraları silahlandırmıştır. Halbuki 
Montrö Antlaşması boğazlar statüsünü getirirken, yal
nız Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul 
Boğazını öngörmüştür; Limni bu statünün içinde de
ğildir. 

Ayrıca Oniki Adaları İtalyanlar İkinci Cihan Sa
vaşından sonra Yunanlılara bırakırken, - gerek Lo
zan Antlaşması da var; ama İtalyanlarla yapılan ba
rış anlaşmasında da var - Adalar silahlardan arındırıl
mış olacaktı, burada silahlandırma öngörülmüyordu; 
ama yıllar yılı «turizm yatırımı yapıyorum; yapılan 
limanlar, yapılan havaalanları turizm içindir, ticaret 
içindir» gerekçesiyle bütün bu adalar Yunanlılar ta
rafından silahlandırılmıştır. Adaların silahlandırıldığı
na dair resimler vardır; bunu arkadaşımız ifade etti. 
Buralarda, bırakınız Batı ülkelerini, Doğu ülkeleri 
harp gemileri için bakım istasyonları kurulmuştur. 
Bütün bunlar araştırılması lazım gelen konulardır. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Dışişleri uyu
yor mu? 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, kıta sahanlığı konusunda söylenecek pek 
çok şey var; ama kıta sahanlığı, biliyorsunuz, son 
günlerde, Ege sorunu içinde en mühim konuyu işgal 
ediyor. Nitekim son Ege krizi ve 1974'te çıkan Ege 
krizi de kıta sahanlığı sebebiyle çıkmıştır. Buna ke
sin bir çözüm bulunması gereklidir; fakat bu tutum
la çözüm bulma olanağı zayıflamaktadır. Taviz vere
rek bir noktaya gelinmez. 
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Bern Anlaşması, kıta sahanlığı sorununu her iki 
tarafın da oturup müşterek görüşerek çözmesini ön
görmüştür; ama Papandreu iktidara geldikten sonra 
Bern Anlaşmasını tanımamış ve tek yanlı olarak pet
rol araştırmalarına devam etmiştir. Nitekim Ameri
kan, Alman ve Kanada şirketlerinden oluşan bir kon
sorsiyuma Taşoz'un 10 mil doğusunda araştırma yap
ması için ruhsat vermiş, bilahara bu ruhsatı, bu im
tiyazı devletleştirme yoluna gitmiştir; ama görülüyor 
ki, Yunanistan tek yanlı hareket etmekte, biz ancak 
Yunanistan'ı geriden takip etmekteyiz. IJükümeti 
tenkit için söylemiyorum; ama esasında son petrol 
araştırmasıyla ilgili olarak yapılan hareket, Papand-
reu'ya bir nevi prim kazandırmıştır. Papandreu şim
di «Türklerin kendi karasularına çıkmasına izin ver
medim» diye beyanat vermiştir; çünkü Hora gemisi 
beynelmilel sularda araştırma yapmak üzere görev
lendirilmiş bir gemi. Nasıl Yunanistan Taşoz'un 10 
mil açığında beynelmilel sularda ve bizim de hak id
dia ettiğimiz kıta sahanlığında petrol araştırması ya
pıyorsa, bizim gemimiz de orada araştırma yapmak 
üzere görevlendirilmişti ve ruhsat verilmişti; ama bu 
görevini yapmadan geri çekilmek durumunda kalmış
tır. Sayın Başbakan, «bununla savaşacağımızı» söyle
yerek, «Yunanlıları geri gönderdim» demek suretiyle 
yetinmiştir. Bu çözüm değildir, belki çözümdür, ama 
bunun da araştırılması lazımdır; acaba o olmasaydı 
ne yapılabilirdi, onu söylemek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım az olduğu için 
hepsini anlatmıyorum ama bu, Yunanistan'la aramız
daki konularla ilgili araştırma önergesi kabul edilsin, 
bir araştırma komisyonu kurulsun, hükümet, uzman 
kuruluşlar, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, üniver
siteler, bu işle ilgili pek çok kurum, tarih kurumlan, 
otursun, bilgi hazırlasın, bilgi akışı Meclise sağlansın 
ve burada «Ege Sorunları Dosyası» diye bir dosya 
çıksın. Eğer şimdiye kadar Ermeni konusunda, başka 
dış konularda, bu tür araştırmalar Meclis tarafından 
yapılabilseydi, sağda solda derme çatma duran, pek 
çoklarımızın da bilemediği konular bir araya topla
nıp, burada bir «Ermeni Dosyası», burada bir «Rum 
Dosyası», burada bir «Ege Dosyası» diye dosyalar 
oluşabilseydi, her halde sıkıntılarımız şimdi çok aza
lırdı. (DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ge
rek görev yapan hükümetin sıkıntısı azalırdı, gerek 
milletvekillerinin, gerek tüm halkımızın sıkıntısı aza
lırdı. Her konuda bilinçli olmak mecburiyetindeyiz. 

Hamasî sözlerle, parlak sözlerle, geçiştirmelerle 
bir noktaya varamayız. Burada geçmiş hükümetlerin 
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çok büyük görevleri olmuştur; hatalarıyla, sevaplarıyla 
hepsini burada yâd etmek görevimiz. Memleket hiz
meti yapmışlardır; ama, hatalı noktalarını tenkit et
mek de herhalde onları kötülemek anlamına gelmez. 
Bilakis, tenkit edeceğiz ki, daha iyiyi bulalım, bizden 
sonrakilere meseleleri açık seçik ve aydınlanmış şe
kilde bırakalım; onlar, bunun üzerine daha iyilerini 
bina etsinler. 

Karasularımız sorunu, başlı başına bir sorundur. 
Yunanlılar «Karasularını 12 mile çıkaracağız» diyor
lar. Karasuları 12 mile çıktığı zaman, Yunan adala
rının da karasularını düşünürseniz, Türkiye'ye ancak, 
Rodos'un kenarından bir parça denize açılma imkâ
nı kalıyor. Boğazı sıkılmış bir Türkiye düşünülebilir 
mi? Bunlar hep araştırılacak ve cevabı bulunması ge
reken sorunlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, aynı şekilde 
bir FIR hattı sorunu var. Zaman zaman Yunanistan 
ile Türkiye arasında büyük sürtüşme konusu oluyor. 
Askerî uçaklarımızın, manevra maksadıyla veya baş
ka maksatlarla, havaalanını ihlal ettiği gerekçesiyle no
talar teati ediliyor. Halbuki FIR hattı, o FIR hattını 
korumakla görevli ülkenin sorumluluğuna bırakılmış
tır. Onun takdir hakkı yoktur. FIR hattı bölgesinden 
her halükârda askerî uçaklar faydalanabilir. Ancak, 
diğer sivil uçakların zarar görmemesi için, kendi so
rumluluğuna bırakılmış olan ülke, onu diğer ülkelere 
bildirir, bildirme yükümlülüğü vardır, bunu yerine 
getirir. Yunanistan bundan kaçmaktadır. 

Bütün bu sorunlar, «Ege sorunları» başlığı altın
da zikrettiğim bütün bu sorunlar, araştırılması gere
ken ve Türkiye ile Yunanistan'ın, hayatî ehemmiyet 
taşıyan iki komşu ülke olarak, beraberce yaşamasını 
zorlaştıran sorunlardır. Bu sorunlara ve bunlara ila
veten Kıbrıs sorununa, Batı Trakya ve Yunanistan 
ile ilgili diğer sorunlara sağlıklı bir çözüm bulunma
dığı takdirde, ne Türk toplumunun ne Yunan toplu
munun huzura erişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdür
meleri mümkün olmaz değerli arkadaşlarım. (DSP ve 
DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

işte bunun için, bu davaya, Türkiye'nin ulusal da
vası diyoruz. Eğer ülkemde barışı ve huzuru sağla
makta müşkülat çekiyorsam, komşumdaki huzursuz
luk benim rahat yaşamımı engelliyorsa, işte benim 
çözmek mecburiyetinde olduğum birinci sorun, kom
şumdaki bu huzursuzluğu gidermek ve aramızdaki 
ihtilafları halletmektir; bunun için bu davaya ulusal 
dava diyoruz. 

Bu ulusal davada da bütün boyutlarıyla Meclisin 
bilgi sahibi kılınmasını, Meclisin kendi kendini bilgi-
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lendirmesini, gerekli önlemleri bu bilgiler ışığında al
masını, hükümetlere tavsiye etmesini ve başka türlü 
yasal önlemleri almasını diliyoruz. Bu maksatla bu 
araştırma önergesini verdik. Takdir yüce heyetinizin
dir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP, DYP ve SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Efendim, araştırma önergesi üzerindeki müzakere

ler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anavatanlılar, kaldı
rın ellerinizi, bu millî bir meseledir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
Kabul etmeyenler... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Millî oy alırlar Sa

yın Başkanım. 
Utanın, utanın, böylesine millî bir meselede uta

nın utanın! 
SÜHA TANIK (İzmir) — Sen utan! 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

3. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü sırada yer alan, 
Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve 11 
arkadaşının, hükümetçe uygulanan tütün ekimi ve si
gara ithalatı politikasından kaynaklanan sorunları ve 
Best Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları tespit etmek 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bitlis'te bir İngiliz firmasının iştirakiyle kurulan 

«Best» Sigara Fabrikası ile ilgili olarak basınımızda 
1 - 3 Nisan tarihlerinde ortaya konan iddialar çok 
ciddîdir. 

Bu iddialar; Doğru Yol Partisinin, Türk tütün 
üreticisinin rızkı ile oynandığı ve Türkiye'nin yabancı 
sigara fabrikaları için bir pazar olarak seçildiği ko
nusundaki görüşlerini teyit etmektedr. 
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Basınımızda, «Tütünümüze yabancı tuzağı», «yer
li ve yabancı eller tütünümüz üzerinde çirkin oyunlar 
oynuyor vs.» başlıkları ile verilen haberlerde, bazı giz
li raporlara dayanılarak, başlıca şu iddialar ortaya 
atılmıştır. 

«— Türkiye on yıldır İngiliz Rothmans Firması 
için önde gelen bir pazar geliştirme alanıdır. 

— Bitlis'de kurulan Best Sigara Fabrikası sadece 
ihraç şartı ile kurulmuş olmasına rağmen, asıl amaç 
Türk pazarına girmektir. 

— Best Sigara Fabrikası, tütün hazırlama ünitele
ri olmadığı için eksik kurulmuş bir fabrikadır. 

— Fabrikanın makineleri, İngiltere'den kullanıl
mış olarak ithal edilmiştir. Fabrikalara fazla para 
ödenmiştir. Bu konularda Sayın Tekel Genel Müdürü
nün bazı bilgi ve şikâyetleri bulunduğu da anlaşılmak
tadır. 

— Bütün ümitlerini bu fabrikaya bağlamış olan 
Bitlis halkının elindeki hisse senetleri değersiz hale 
gelmektedir.» 

Bizim görüşlerimiz paralelinde olan bu iddiaların 
araştırılmasında büyük yarar görmekteyiz. 

Türk hükümeti de tütün konusunda uyguladığı 
politika ile, âdeta, yabancı firmaların Türkiye pazarı
nı işgal etme planlarına yardımcı olmaktadır. 

Her yıl katlayarak artan miktarlarda yapılan ya
bancı sigara ithalatıyla, Türk halkı, yabancı sigara
lara alıştırılmaktadır. Nitekim, 1984 yılında 26 mil
yon, 1985 yılında 55 milyon ve 1986 yılında da 115 
milyon dolarlık sigara ithal edilmiştir. Böylece, ya
bancı sigara tüketiminde her yıl % 100 artış olmuş
tur. Toplam sigara tüketimi yılda % 4 - 5 civarında 
arttığına göre, Türk pazarı yabancı sigaraların işga
line uğramıştır. Bu gidiş nereye kadar devam edecek
tir. Türk sigarasının piyasadan tamamen kalkması 
tehlikesi belirmiştir. 

Dünyada, yabancı üreticilerin elinde, büyük mik
tarlarda Virjinya tipi tütün stoku birikmiştir. Bun
ların eritilmesi için pazar aranmaktadır. 

1177 sayılı Tütün Tekeli Kanununun bazı madde
lerinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili 3291 sayılı 
Kanun, tütün ve tütün mamulleri üretim ve ithalatını 
Bakanlar Kuruluna bırakmak suretiyle, bu konudaki 
devlet tekelini kaldırmış bulunmaktadır. 

Devlet tekeli yerine, yabancı holdinglerin tekelinin 
kurulması tehlikesi ortaya çıkmıştır. 

Rothmans Firmasının bu konudaki gayretleri, 
Türk kamuoyunun ve Devletin çok dikkatli davran
ması gerektiğini bir defa daha ortaya çıkarmıştır. 
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Diğer taraftan, tekelin uyguladığı yeni alım ve fi- i 
yat politikası tütün ekimini caydırıcı niteliktedir. 

Hükümetin gerek sigara ithalatı politikası ve ge
rekse tütün ekimini caydırma gayretleri, yabancı fir- I 
maların Türk pazarını işgal etme planlarına böylece 
yardımcı olmaktadır. 

Yabancı sigara firmalarının Türk pazarını işgal I 
etme planlarının ve basında ortaya konan iddiaların 
aydınlığa kavuşturulması için, Anayasanın 98, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Cafer Tayyar Sadıklar 
(Çanakkale) 

ve arkadaşları I 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Manisa Millet
vekili Sayın Ümit Canuyar, Başkanlığımıza gönder
diği bir tezkere ile, okunmuş bulunan bu Meclis araş
tırması önergesine katıldığını bildirmiştir; kendisi de 
imza sahipleri arasında yer alacaktır. 

Efendim, İçtüzüğe göre, Meclis araştırması açı
lıp, açılmaması hususunda, sırası ile, hükümete, siya
sî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibi
ne veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz 
verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 

İlk söz hükümetindir; buyurun Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

] leme yapılmış; o tarihlerde yürürlükte buluttan 1177 
sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 38/d mad
desi uyarınca, Bakanlığımızın 22.2.1984 tarih 694 sa
yılı yazısıyla fabrika kurma izni verilmiştir. 

Bilahara, yabancı ortakların 'şirkete iştirakine dair, 
Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Dairesi
nin 12.7.1985 tarih ve 296 sayılı yazısıyla verilen izin 
üzerine, yüzde 51'i yerli sermaye, yüzde 49'u yabancı 
sermaye ortaklığına dönüşmüştür. 

Bu ortaklıktan sonra, fabrika yapımı süratle ik
mal edilmiş, bakanlığımızın 14.11.19185 tarih ve 
3457 sayılı yazısıyla bu defa işletme izni verilmiştir. 

OURCAN EMİRBAYER tftzmir) — İmalatha
ne, fabrika değil o. 

M ADİYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 
KURTCBBE ADPTEMOÇIN ı(Devamla) — Fabri
kaya işletme izni verilirken noksan olduğu tespit 
olunan tütün hazırlama bölümü ile bir kısım usulî 
noksanlıkların da iki yıl içinde tamamlanması şart 
koşulmuştur. Böyle bir şartlı iznin verilmesinde, 
bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı yanında, tamamı
nın ihracata dönük olması da önemli bir etken ol
muştur. 

Şirketin, biraz önce ifade ettiğim statüsünde, 
şimdilik herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla, 
basında yer alan makinelerin eski oluşu, fazla para 
ödenmesi gibi iddialar, şirketin kendi iç sorununu 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan bu ve benzeri iddialar 
için, bakanlığımızca bir tavır alınmasının, bu aşama
da belli bir yasal dayanağı yoktur. Meride daha baş
ka gelişmeler olur, müdahaleyi gerektirir bir husus 
görülürse, o zaman elbet gereği yapılır. 

Şirketin son genel kurul toplantısında 1177 sayılı 
Yasanın 3192 sayılı Yasa ile değişikliğinden dolayı 
Tekel'in ortaklığı gündeme getirilmiş ve bu yönde 
genel kurul tarafından bir karar alınmıştır. Tekel'in 
ortaklığı prensipte uygun görülmekle beraber, or
taklığa karar verilebilmesi için, şirket, malî yönden 
hesap uzmanlarınca, teknik yönden de Tekel teknik 
elemanlarınca incelenmektedir. 

Tekel'in BEST'e ortaklığı konusu raporlar ince
lendikten sonra, makinelerin ve tesislerin değeri, iş 
kapasitesi, katma değer yaratma imkânları, Tekel' 
le birlikte bölge halkının ve az gelirli iştirakçilerin 
menfaatleri dikkate alınarak yapılacak değerlendir
meye göre karar verilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeri gelmiş
ken şu hususu da belirtmek isterim ki; 3192 sayılı 
Yasayla yapılan değişiklikle sigara üretimindeki dev-

MAL1YE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Çanakkale Milletve
kili Cafer Tayyar Sadıklar ve 11 arkadaşının, hükü
metçe uygulanan tütün ekimi ve sigara ithalatı poli
tikasından kaynaklanan sorunları ve Best Sigara Fab
rikasıyla ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla, bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesiyle il
gili, hükümetimizin görüşlerni arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bitlis'te ku
rulu olan (Best) Bitlis Entegre Sigara ve Tütün Sa
nayii Anonim Şirketi 1983 yılında kurulmuş; 23.3.1983 
tarihinde de ticaret siciline tescil olunmuştur. İlk ku
ruluşunda 17 kurucu üyesi bulunmaktadır; bunlar, 
Bitlis 11 Özel İdaresi, il belediyesiyle birlikte çevreden 
5 belediye, geriye kalan 11 kurucu üye de özel ve tü
zelkişilerden teşekkül etmektedir. 

Adı geçen şirketin, tamamı ihracata dönük olmak 
üzere, sigara fabrikası kurma talebiyle ilgili olarak, 
bakanlığımıza yaptığı müracaat üzerine gerekli ince- J 
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let tekeli kaldırılırken, Tekelin ortak olması şartı
na özellikle yer verilmek suretiyle, tütünümüzün, tü
tün üreticimizin ve sigara sanayimizin geleceği düşü
nülmüştür. Bu tür ortaklıklar tesisiyle, şimdiye kadar 
milyarlar harcanarak, makine montaj seviyesine ya
kın bir duruma getirilmiş olup, yapımları yavaşlatıl
mış ve balen atıl vaziyette 'bırakılmış olan Akhisar, 
Samsun, Ballıca, İzmir - Çiğli, Diyarbakır sigara fab
rikalarının devreye sokulması, mevcutların da mo-
dernize edilmesi amaçlanmıştır. Bu suretle, uluslar
arası tecrübesi olan yabancı firmaların sermayeleri 
yanında, bilgi, beceri ve teknik imkânlarından da ya
rarlanılarak, 'içerideki sigaraların kalitesinin düzelti
leceği gibi, dış pazarlara da açılabilme imkânı sağ
lanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuda 
pek çok teklif bulunmaktadır. Firmaların teklifleri 
büyük bir dikkat ve itina ile incelenmektedir. Her
hangi bir firmayla mutabakat temin edilip, ithalata 
konu sigaraların yurt içinde imaline haşlandığında, 
sigara ithalatına son verilecektir. 'Böylece, sigara sa
nayinde önemli bir atılım gerçekleştirilmiş olacak, it
hal sigara tekabül eden miktardaki katma değer de 
ülkemizde kalacaktır. 

Bu ortaklıklarda yapılacak harmanlanmış sigara 
üretiminde, tüketici ve dış talepteki tercihler de dik
kate alınarak, yabancı tütün kullanıldığı takdirde, 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak bir oranda fon 
alınacağı ve bu fonun bir kısmının Toplu Konut Fo
nuna aktarılacağı, bir kısmının da tütün ekiminin 
iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve tütün ekicilerinin 
desteklenmesi ve eğitilmesi amacıyla düzenlenecek 
projeler için kullanılacak, dolayısıyla, tütün tarımı
mızın yabancı tütüne karşı daha güçlü hale getiril
mesinin yanı sıra, önemli bir sosyal hizmet ifa eden 
Toplu Konut Fonuna da ilave bir kaynak yaratılmış 
olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada, 
memleketimizde üretilmesi planlanan harmanlanmış 
sigara için ihtiyacımız olan Virginia (Virjinya) ve 
Burley tipi tütünlerin öncelikle ülkemizden temini 
düşünüldüğünden 4 firmaya, Balıkesir - Gönen ve 
Manyas'ta, Düzce - Çilimli'de, Bursa - Karacabey'de, 
Burdur - Bucak'ta, Adapazarı merkezde ve Hendek' 
te, Samsun - Bafra'da 1 ilâ 20 hektar arasında deği
şen miktarlarda deneme ekim izni verilmiştir. Dene
me ekim izni verilen bu üretimlerden dolayı, Teke
lin şimdilik hiçbir taahhüdü yoktur. Her türlü teknik 
yardım ve bilgi, ilgili firmalarca verilmekte, tamamı 
da yine ilgili firmalarca alınarak ihraç edilmektedir. 

Ekim izni verilen sahalardaki üretimin Türk tütü
nüne zarar vermesi söz konusu değildir. Denemeler
den müspet sonuç alındığında, Türk tütününün ken
dine has vasfına da zarar vermemek kaydıyla, belli 
bir plan ve program dahilinde bu tütünlerin üretimi
ne İzin verilecektir. Böylece, ihtiyacımız olan bu nevi 
tütünlerin temini iç piyasa yoluyla karşılanacağından, 
bu miktara tekabül eden döviz de, kendi üreticimiz 
ve ürünümüz için değerlendirilmiş olacaktır. 

Şayet, memleketimizdeki üretimlerden olumlu sonuç 
alınamaz veya ihtiyacımız kadar bir üretim yapıla
maz ise, yurt dışından tütün ithalatına gidilecektir. 
Böyle bir durumda,'bakanlığımızca da yakından izlen
mekte olan - 1983 yılından itibaren - bu tip tütün 
stoklarının artışı, memleketimiz için 'bir dezavantaj 
değil, bilakis bir avantaj teşkil etmektedir. Nite
kim, nasıl bizim stoklarımızın artmasının zararı bize 
dokunuyorsa, dünya tütün stoklarının artmasının za
rarı da, bunu üreten ülkelere dokunacaktır. Çünkü 
bu ülkelerde eğer stoklar artarsa, bizim bu tütünleri 
almamız ve alma şartlarımız çok daha kolaylaşacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üze
re, 1984 yılına kadar her dönem ve her ortamda ya
bancı sigara kaçakçılığı ve karaborsası devam etmiş
tir. Memleketimizin her (tarafında rahatça pazar bu
labilen bu sigaranın satışına, hiçbir şekilde mani 
olunamamıştır. Sigara karaborsası ve kaçakçılığı, 
emniyet kuvvetlerimizi fazlasıyla meşgul ettiği gibi, 
'bazı eleştirilere uğramasına da sebebiyet vermiştir. 
Bu durum, işin kanunsuzluğu yanında, milyarlara va
ran, ülkemizin dövizinin de gayri yasal yollardan 
yurt dışına kaçmasına ve bazı zümrenin haksız men
faat temin etmesine sebebiyet veriyor idi. İşte, bü
tün bu hususlara mani olmak için hükümetimiz, her 
konuda olduğu gibi, bu konuda da aldığı kararlarla, 
sigara ithalatını, kaçakçılığı ve karaborsayı önleye
cek bir şekilde, Tekel eliyle yapmaya gitmiş ve böy
lece Karaborsacıya, kaçakçıya giden dövizler, sosyal 
amaçlı kuruluşlara kazandırılmış, ülkemizin ekono
mik ve sosyal hizmetlerinde kullanılması imkânı sağ
lanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yıllar itibariyle 
sigara ithalatı ve ödemeleri şu şekildedir: 1984 yılın
da 2,3 hin ton, 1985 yılında 4j2 bin ton, 1986 yılın
da 7,4 bin ton yabancı sigara ithal edilmiş ve bu 
ithal için - üç yıl içinde - toplam 205,6 milyon dolar 
ödenmiştir. Bu sigaraların satışı sonunda, Konut 
Fonuna 11!8,9 milyar Türk Lirası, Savunma Sanayii 
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Fonuna 4a 10,8 milyar Türk Lirası gelir sağlanmış
tır. 

1987 yılında, 1986'da 7,4 •olarak gerçekleşen it
halatın, yaklaşık 7,3 bin ton olarak gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. 7,4 bin ton olan ithalat rakamı
nın, 7,3 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edil
mektedir; elde bulunan stoklarla da, geçen sene 7;1 
bin ton olarak gerçekleşen satış miktarının yaklaşık 
8 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

1987 yılı satışlarının sonucunda Toplukonut Fo
nuna 100 milyar, Savunma Sanayii Fonuna da 12,2 
milyar gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yabancı sigara 
alım ve satış miktarlarını arz etmiş bulunuyorum. 
Bileceğiniz gibi, ithal sigaraların getirilmesi işi 1984 
yılının 'Mayısında başladığı İçin, 2,3 olan rakam, 4,2 
gibi yüksek bir rakama çıkmış; ama 1986 ve 1987 yılla
rında ise, aşağı yukarı sigara tüketiminde bir denge hâ
sıl olmuştur. 1984, 1985,1986 ve 1987 yıllarına ait tah
minî filtreli sigara üretimi ise, Tekel tarafından 54,3, 
54,9, 53,5, 53,8 bin ton olarak gerçekleştirilecektir. 
Satışlardaki rakamlar da 53 bin tonlar civarında sey
retmektedir. Demek iki, Türkiyemizde, gerek yabancı 
sigara satışı ve gerekse filtreli sigara imalatı artık 
dengelenmiş ve belli bir seviyeye gelmiş bulunmak-
tadu'. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sigara kalite
sine yönelik aldığımız tedbirler sonucu, her geçen gün 
biraz daha iyiye gidilmektedir. Piyasaya yeni isimler
le ve daha kaliteli sigaraların sunulmasıyla girilmeye 
çalışılmakta ve vatandaşımızın damak tadını daha iyi 
anlamak için çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, yapımı devam et
mekte olan sigara fabrikalarının biri veya birkaçı 
•üzerinde yapılacak bir ortaıklık anlaşmasıyla, ithalata 
konu sigara nevilerinden biri veya birkaçının imalatı 
gerçekleştirildiğinde, sigara ithalatına da son verile
cektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün ve tütün 
üreticisi, memleketimizin ekonomik ve sosyal yapısın
da önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu sebeple,, tü
tün üretimi ve üreticisiyle ilgili kararlar alınırken, 
uygulanmakta olan ekonomik istikrar tedbirleri ya
nında, tütün üreticisinin ve tütün üretiminin gelece
ği, hak ve menfaatlarına da bilhassa dikkat edil
mektedir. 

Tütün üretimi, alımı ve satımında 1981 yılına 
kadar uygulanan fiyat politikalarından ötürü, üre
tim taban araziye kaymış, kalitenin yanında, arz ve 

talep dengesi de bozulduğu İçin, aşırı ve kalitesiz 
tütün stoklarının birikimine sebebiyet verilmiştir, Çok 
eski tarihlerde Türk tütünü olarak bilinen ve özellikle 
aranan tütünümüzün, bu yüzden, itibarı kaybol
muştur. Bu sebeplerden dolayı, dış alıcılar, benzer 
tütünleri üreten Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgar
istan'a yönelmişler, dış talepte büyük ölçüde düşme 
olmuştur. Tütünümüzün ve tütün üreticisinin gele
ceği bu nedenlerle tehlikeye sokulmuştur. 

İşte, kendinizi böyle bir tütün politikası içerisinde 
bulunca, çok ciddî tedbirlerin alınması zorunda ka
lınmış ve sırasıyla açıklayacağım bir dizi tedbirlerin 
alınması cihetine gidilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; alınan tedbir
ler şunlardır: Evvela geçmişin stokları gözden geçi
rilerek, ne ihracatta, ne de iç tüketimde kullanılma 
vasfı olmayan tütünler tespit edilerek, hiç olmazsa 
bundan sonra, lüzumsuz şekilde, milyarlara varan 
depolama, bakım, İşçilik ve benzeri masrafları yap
mamak için, imhaları dahil, her türlü tedbirlerin 
alınması kararlaştırılmış ve şimdiye kadar bu tütün
lerden 38 bin ton civarında imha edilmiştir. Böyle 
bir stoklama yapmanın zararları dikkate alınarak, 
her ytiki mubayaalarda, o (sıfır) ila 4 randıman ara
sındaki tütünler derhal; bunun dışındaki tütünler 
ise, işleme sonuçlarına göre imha edilerek, kalitesiz 
tütün sto'klanması önlenmiştir. 

Fiyatlarda yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Ran
dıman esasına göre yapılan fiyat değerlendirmeleri 
terk edilmiş, yerine, «iyi tütüne iyi para» politikası
na uygun düşen grad esası getirilmiştir. Bu f iyatlandır-
ma sonucunda, tütün üretimi, taban araziden kıraç ara
zilere kaydırılarak, tütünde kalite yükseltilmiştir. Ha
kiki tütün üreticisinin eline daha çok para geçmiş, 
üreticinin yüzü güldürülmüştür. Tütün üretiminde, 
iyi tütün üreten ile testiyi kıran birbirinden ayırt 
edilir olmuştur. Tekel'in ayrı bir fiyat politikası, 
tüccarın ayrı bir fiyat politikası uygulamasına son 
verilmiş, bu konudaki lüzumsuz münakaşalar önlen
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; piyasa açılış
larına da yenilik getirilmiştir. Eskiden, tütün satışı 
için tütününü denkleyip satışa hazır hale getiren 
üretici, aylarca bekleyip, depolama külfeti ve parası
nı geç almanın sıkıntısı yanında, resmen sattığı 
takdirde kanun karşısında suçlu; gayri resmî sattığı 
takdirde, bu defa koçan atma gibi yollarla menfaati 
haleldar olurken, 1177 sayılı (Kanunda yapılan de
ğişiklikle, yaprak tütün 've tütün mamullerinin üre-

— 468 — 



T. B. M. M. B : 95 28 . 4 . 1987 O : 1 

timi, satışı ve ithalatı, fon alınması ve bu fonun kul
lanılmasına 'dair usul ve esasların düzenlenmesi so
nucunda, tütününü denkleyip satışa hazır hale geti
ren üreticiye, yazılı sözleşme yapmak suretiyle, tü
tününü istediği zaman satabilme imkânı sağlanmış; 
dolayısıyla üretici lüzumsuz bir 'bekleyişten ve gayri 
yasal yollara başvurma riskinden kurtarılmıştır. 

Yine, daha önce tütün piyasası fiyatları 'büyük 
bir sır olarak saklanıp, piyasa günü açıklanırken, 
şimdi tütünler satışa hazır hale geldiğinde fiyatlar 
açıklanmaktadır ve üretici, düşünme ve satışlarda 
tercih hakkını iyi bir şekilde kullanabilme imkânına 
sahip olmuştur. Hatırlayacaksınız, 1986'nın-9 Ekim'in-
de bütün tütün piyasalarının fiyatları ilan edilmişti. 
Yine hatırlayacaksınız, eskiden Ege Bölgesindeki tü
tün piyasaları en erken ocak - şubat aylarında açı
lırken - ki bu piyasaların nisan ve mayıs aylarında 
açıldığı da görülmüştür - 1986 yılında Aralık ayının 
başında, Karadeniz Bölgesinde geçtiğimiz zamanlarda 
en erken mart sonu, nisan ayı başında açılırken, 
bu sene 30 Ocakta, 'Marmara Bölgesinde mart sonu, 
nisan ayı sonlarında açılırken, bu yıl 20 Şubatta 
açılmış ve Güneydoğu Anadolu piyasası da Doğu 
Anadolu piyasasından ayrılarak, eskilerden iki ay 
önce, 6 Şubat 1987 tarihinde açılmıştır. Eğer hava 
şartları müsait olsaydı, Doğu Anadolu piyasası da, 
en az birkaç ay önce açılabilirdi. Böylece, tütün üre
ticisinin, alın terini, olması gereken zamanda, boş 
yere 'beklemeden alabilme imkânı getirilmiştir. 

Piyasalarda özel alım büroları kurulmuş, alım 
sırasındaki üretici şikâyetlerinin anında incelenmesi 
ve üreticinin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde 
korunması gözetilmiştir. 

Doğu bölgesi tütün üreticisine ve tütününe ayrı 
bir 'ehemmiyet verildiği için, Muş, Bitlis ve Batman' 
da yaprak tütün merkez müdürlükleri ihdas edil
miştir. Alım ve ödemeler büyük bir süratle yürü
tülmektedir. Alım ve ödemeler, geçen yıl, diğer yıl
lara nazaran ortalama iki ay önce bitirilmiştir. Bu 
yılki alım ve ödeme durumu da aşağı yukarı şu şe
kildedir: Tekelce bugüne kadar toplam 106 bin ton 
tütün alınmıştır ve bu tütünün karşılığında 156 mil
yar lira ödenmiştir. Ege, Karadeniz, Marmara ve 
Güneydoğu bölgelerinde alımlar hemen hemen bit
miş ve ödemeler tamamlanmak üzeredir. Doğu 
bölgesindeki alım ve ödemeler büyük bir hızla de
vam etmektedir. Tahminen bu yıl Tekelce 125 bin 
ton tütün alınacak, karşılığında 185 milyar lira öde
necektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün kali
tesindeki iyileşmeden dolayı, 1982 yılında 378 lira 
olan ortalama fiyat, 1983 yılında 535 liraya çıkmış, 
1984 yılında ise ortalama ifiyat 773 lira olarak te
şekkül etmiştir. Şimdi ise, İ986 yılı tütününün or
talama fiyatı, bir önceki yıla göre yüzde 90'lık bir 
artışla, 1 469 liraya yükselmiş bulunmaktadır. Alım
lar devam etmektedir, belki alımlar tamamlanınca, 
bu ortalama biraz daha yüksek bir şekilde teşekkül 
etmiş olabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir noktaya 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 1984 yılında tütü
nün ortalama fiyatı yüzde 41,6, 1985 yılında da yüz
de 44,3 artmıştır. 1986 yılı rekoltesiyle ilgili biraz 
önce ifade ettiğim rakam, yüzde 90'lık bir artışı 
ifade etmektedir. Tütünün İçinde bulunan (A) Grad 
miktarı, daha önceki yıllara göre yüzde yüz artmış
tır. Tabiî, tütünün kalitesi bu kadar iyi olursa, üre
ticinin eline de bu kadar iyi para geçer ve alınteri 
bu kadar önce, eskisine nazaran en az iki - üç ay 
önce eline geçer ve tütün üreticisi, yaptığı işe yeni 
bir heves ve yeni bir ümitle sarılabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüccar bu yıl 
39,2 bin ton tütün almıştır, 62 milyar lira civarında 
para ödemiştir; tüccarın kilogram başına tütüne 
ödediği para 1 614 lira civarında teşekkül etmekte
dir. 

Alman bu tedbirler ve Tekel'ce uygulamaya ko
nulan tütün kalitesıinin iyileştirilmesi projesi ve üre
ticiyle yakın diyalog sonucu, tütün üretimi taban 
arazisinden kıraç araziye kaydırılarak, tütün kalitesi 
iyileştirilmiş, üreticinin eline daha çok para geçmesi 
temin edilmiş, üretimde arz - talep dengesi sağlan
mıştır. Üreticinin yüzü gülmüştür, alın teri en iyi şe
kilde değerlendirilmiştir, üretici, bu işin önemini ve 
değerini çok iyi bilmektedir. 

Türk tütününün kaybolan dış itibarının tekrar ye
rine getirilmesine çalışılmaktadır. Bu konuda önemli 
mesafeler kaydedilmiştir. Başlanan tedbirlerin dik
katli ve kararlı bir şekilde sürdürülmesine özen gös
terilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; netice ola
rak, kararlarımızı, ülkenin genel yararlarını ve eko
nominin gereklerini birlikte göz önünde tutarak 
oluşturmaya çalışan bir iktidarız; hiçbir kişi veya ku
ruluşun yararıyla ilgili olmamız söz konusu değildir. 
Uyguladığımız tütün alım ve fiyat politikasıyla, kali
teli üretim teşvik edilmiş, çalışkan üreticinin emeği 
en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Bu sahadaki hak-
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sız kazançlar önlenerek, meşru yollarla sosyal mak
satlı •hizmetlere kanalize edilmek suretiyle, toplu
mun genel •ihtiyaçlarına sunulmuştur. 

Yabancı sigara firmalarının veya ortaklıklarının 
Türk pazarlarını işgal ederek tekel yaratmalarına 
imkân sağlanması söz konusu değildir. 

.Ülkemizin ve ekonomimizin tütün ve tütün üre
ticisinin menfaatlarını zedeleyecek hiçbir uygulamaya 
imkân, vermesi düşünülemez; bu konuda fevkalade 
hassas davranmaktayız. 

Sayın Başkan; sayın milletvekilleri; yukarıdan 
beri arz ve izah ettiğim açıklamalar muvacehesinde, 
iddiaların varit olmadığını ve önerge konusunda 
herhangi bir (Meclis araştırmasına mahal bulunmadı-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne [Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 31.12.1986 tarihi itibariyle Bakanlar 'Kurulunca 
uluslararası kurumlarla işbirliği yapmalarına izin ve
rilen ve lyurt dışında şubeleri bulunan vakıflara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı {Kâzım Oksay'ın yazılı 
cevabı (7/1758) 

Türkiye Bülyüık Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağudalki sorularımın Dövlelt Bakanı Sayın Kâzım 

Ökîsay tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl'ması için 
gereğini saygılarımla arz ederim, 

(Doç. Dr. Türkân Turguit Arıkan 
Edirne 

iSoru 1, 3ıl.l,2il98i6 tarihi itibariyle, uluslararası 
'kurumlarla işbirliği yapmalarına Bakamlar Kurulun
ca izîiın verilrnliş olan vakıflarla ilgili bilgiler aşağıda
ki c elti ve! e göre ndd'ir? 

llşIbM'iğlii Balkanla!) 
yapılmasına izim verilen Kurulunun 

Vakıfın atlı uluslararası 'kuruluşun adı izlin tarihi: 

ğını, yüce Meclisimizin bilgilerine arz eder, araştır
ma önergesinin reddini, hükümetim adına, tensip 
ve tasviplerine saygılarımla arz ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir; Meclis araştırması Önergesinin görüşülme
sinin devamı gelecek haftaya kalacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifini 
görüşmek ve 29 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.50 

ISoru. 2. 31.1,2.1986 tarihi itibariyle, yurt dışın
da şubeleri bulunan vakıflarla ilgili bilgiler aşağıda
ki cetövele göre meldıir? 

Vakfım şubelerinim Şube açma 
Valkfın adı bulunduğu ülkemin adı izin tarihi 

4 

4 

TC. 
Devlet Bakanlığı 27 . 4 . 1987 
Sayı : 2.02.2294 

TürMlye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İ'igi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Bask ani iği

nin 26 Marlt 1987 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dalire
si Başkanlığı KAN. KAR, MD, 7/1758-«256/322162 
sayılı yazısı .f 

Eidirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan \ın, 
31.112.19816 tarihi itibariyle Balkanlar Kurulunca ulus
lararası kurumlarla işbirliği yapmalarına izin verilen 
ve yurt dışında şubeleri bulunan Vakıflara ilişkin 
yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda be-
lirtıilmişltıir, 

•1, Uluslararası kurumlarla işibÜrfği yapmalarına 
'izlin yenilen Vakıfların; 

• ı mm+ ı ı 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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îşlbiirlliği yapıl'maisına izlin verilen 

Uluslararası Kuruluşun adı 

O 

ıHadetobepe ValkılfiliannJdan 
a) Haceltjfcepe Çocuk Sağlığı 

Bn'sltittüisü Vakfı, 
lb) (Hacetltepe Üniversitesi 

VaJkjfi', 
c) Hacettepe Tıp Merkezi 

Vaikjfı'nın 
Türkiye Trafik Kazaları 
Yandım Vakfı 

Altı Nokta Körleri Eğitme ve 
Kallkıridınma Vakfı 

4. Türküye Kalkınma Vakfı 

5, Oürison Sağlık Vakfı 

1, Düraya Sağlık Taşlkilatı, 

5, 

1. 

ÖNK3EF,, 
(BM'in diğer ilrMsais kuruluşları, 
Uluslarara&ı Çocuklara Yardım ^ 
Merkezi,, 

Dünya Sağlık Teşkiatı, 
UNDCİEF, 
Irtternattilonal Aosociation For 
Acdidient anid Trafiflic Medicine, 
Sttockhblllm/!Sw©dten, 
Qup OflMainz For Bmergency 
and Disaftter Mediidkıe Worldwide, 
Ünftver&ity of PMüeburgUı, SchoPl 
Of Medidne, Division of Conti-
nüinlg FJduca'tilon. 
ıAmerican Alsiao ̂ iaıtion For Auıt-
omaitıic, 
Örlganizalüien Mondiale Pourla 
PrdrrtoMon SotS'ale des AVengles 
Mernational Federatiön of Une 
IBtad-IBelgıum. 
(Humanilsitic Itıisfl !teu*a For Co-ope-
rafckm Wih De/elöping Count-
ries HIVOS 
Family Blaımüng International 
Aslstilsitance, 
Haiifer Projedtis Imternaıfci'onal, 
ıHlFJKvS/Swifeerland, 
rNCB/HMOS-Nfe'.Jhferlands. 
IMF, 
(Burlopean Aisteocıiâıtion of Deve-
tfoptmenlt Reseaıdh and Tra'ininıg 
InisUiıtütes BADI 
IMlktolerarası Akfcion Somman-
sehein (Merkezi Münih'te) 
Inıternaıtional Aioociation For 
Maternal anki Neogtal (Merke
zi Cenevre'de)! 
'Berlin Türk - Alman Ekonomik 
İşbirliği; Kurumu 

Bakanlar Kurulunun 
İzin tarihi 

18.8.1982 gün ve 8/5246 sayılı 
kararı) 

7.2J983 gün ve 83/6048 sayılı 
kararı; 

10.2.1984 gün ve 84/77U3 sayılı 
kafan 

7.10.1985 gün ve 85/9916 sayılı 
kararı 

24.6Jİ986 gün ve 86/10747 sa
yılı kararı 

2-12.1986 gün ve 86/111310 sa
yılı kararı 

Merkezi Ankara'da bulunan 
Meslekî EğMlm ve Küçük 
Sanaıyiıi Desifcekleme Va'kf ı 

İşlbirlği yapıDmasma izfm verilen 
Uluslararası Kuruluşun adı 

I» Türk Medenî Kanunu hükümlerine tabi vakıflardan yurt dışında şuJbesi olan vakıf 31.12.İİ986 yılı iti-
barüyte buı'unimamakitadır. ıKâzım Okkayı 

Bilgilerinize arz ederim. Devlet Bakanı 
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2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın Ba
kanlar Kurulu üyelerinin 6 Kasım 1983 tarihinden bu 
yana resmî ziyarette bulundukları ülkelere ve bu se
yahatler için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1780) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması işin gerekli işlemin ya
pılmasını saygı ile arz ederim. 

30.3.1987 
Günseli Özkaya 

Maribul 

1. 6 Kasım 1983 tarihinden itibaren Başbakan ve 
Bakanlar Kurulu Üyeleri kaç ülkeyi resmî olarak zi
yaret etmişlerdir?* 

2. a) Bu ülkelerde ve yol üstü uğrak ülkeler ile 
resmî ziyaret dışı katılman seminer v.s. gibi toplantı
larda kaç gün kalınmıştır? 

b) Katılan heyetlerin kimliklerini açıklarmisınız? 

c) Bu kişilerin aldıkları yolluk miktarı nedir? 

d) Bu gidiş ve gelişlerde Devlet ya da bir şirket 
uçağımı kullanılmıştır? Her yolculuk için sarfedilen 
uçak bedeli ya da bilet 'bedelleri nedir? 

3. Yolluk dışında heyet ya da kişiler için temsil 
ya da diğer ödeneklerden para sarfedilmiş midir? Sar-
fed'ilmişse, her bir seyahat için bunların tutarı nedir? 

4. Bu ülkelerde ve yol üstü uğrak ülkelerde bazı 
kişilere armağanlar verilmiş midir? 

a) Verilmişse bu armağanlar kimler tarafından 
kimlere verilmiştir? Değerleri nedir? 

b) Bu armağanların satın alındığı yerler nereleri
dir? 

c) Bunların karşılığında Türk tarafına armağan
lar verilmiş midir? 

d) Bu armağanları kim ya da kimler almıştır? 
Değerleri nedir? 

e) Adı geçen armağanlar nerede muhafaza edil
mektedir? 

28 . 4 . 1987 O : 1 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 27 . 4 . 1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: SPLD -1231 - 217 
Konu :. Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 2.4.1987 tarih ve 

7/1780 - 8332/32515 sayılı yazısı. 
tstaribul Milletvekili Sayın Günseli Özkaya'nın Sa

yın Başbakanımıza yurt dışı resmî seyahatlerle ilgili 
olarak tevdi etmiş olduğu yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum tarafın
dan aynı konuda ahiren tevdi edilen bir yazılı soru 
önergesine verilen cevapta da belirtildiği üzere, Baş
bakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin seyahatleri her 
defasında Yüce Meclisin bilgisine sunulmakta ayrıca 
Resmî Gazetede de yayınlanmaktadır. 

Baş'bakan ve Bakanlarla heyete dahil diğer kamu 
görevlilerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre harcırah ödenmektedir. 

Bu seyahatler sırasında ziyaret programı elverdiği 
ve THY uçaklarının tarifeleri uygun düştüğü ölçüde 
pek taibiî olarak millî havayolumuz tercih edilmek
tedir. 

Resmî ziyaretler sırasında ev sahibi ülkenin üst 
düzey görevlilerine karşılıklılık esası da göz önünde 
tutulmak suretiyle ülkemizi tanıtıcı mahiyette müna
sip armağanlar verilmektedir. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, İs
parta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesinin adının değiş
tirilmesi için İsparta Valiliği ile Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Müdürlüğünce Bakanlığa başvuruda bulunu
lup bulunulmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1807) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 
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27 Mayıs 1960 harekâtı sırasında genç bir teğmen 
olarak emir komuta zinciri içinde askerî görevini yap
tığı sırada şehit olan Teğmen Ali İhsan Kaimaz'ın 
anısını yaşatmak için doğduğu şehir Isparta'daki lise
ye o zamanki, Vilayet yetkililerince «Şehit Ali İhsan 
Kalmaz» Lisesi adı verilmişti. 

•1. İsparta Valiliği ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürlüğünün bu ismin kaldırılması için Ba
kanlığa başvurduğu doğrumudur? Başvurunun gerek
çesi nedir? Bu gerekçeyi onaylıyor musunuz? 

2. Yurdumuzda birlik ve beraberlik şarkılarını 
söylediğimiz bir dönemde bir devrin hıncını şehit teğ
menin isminden çıkarmak isteyen bu kamu görevlile
rinin partizanlık kokan bu tekliflerini nasıl karşılı
yorsunuz? Ve doğru buluyor musunuz? 

3. Bu teklife evet diyecek ve kardeşlik bağlarını 
zedeleyici böyle bir girişime müsaade edecek misiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 24 . 4 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı: Ar. Gel. ve İst. Şb. (32) • 

11558 
Konu : İsparta Lisesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi: 13.4.1987 gün ve 7/1807 - 8386/32763 sayılı 

yazınız. 
İsparta «Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi» adının 

«İsparta Lisesi» olarak değiştirilmesi işlemi; 15.3.1971 
gün ve 13779 sayı ile 20.5.1979 gün ve 16642 sayılı 
Resmî Gazetelerde yayımlanan «Millî Eğitim Bakan
lığına Bağlı Her Derecedeki Resmî ve Özel Öğretim 
Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği» hükümleri çer
çevesinde, İsparta 11 Millî Eğitim Danışma Kurulu
nun Kararı ve Valilik teklifi ile Bakanlığımız onayına 
bağlanarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu konudaki karar, İsparta il Millî Eğitim Danış
ma Kurulunun 4.11.1985/43 tarihinde yaptığı top
lantıda alınmıştır. İsparta Valiliği, İl Millî Eğitim Da
nışma Kurulu Kararını 13.11.1985 gün ve 24582 sa
yılı yazı ile ve uygun mütalaa vererek Bakanlığımıza 
Onay için göndermiştir. 

Valiliğin bu teklif yazısında; «İsparta Lisesi»nin 
1862 yılında İsparta Ortaokulu, 1951 yılında da İsparta 
Lisesi olarak eğitim - öğretime açıldığı, 1961 yılına 
kadar İsparta Lisesi adını devam ettirdiği belirtilmek
tedir. Ayrıca; okulun ilk müdürü Sıtkı Bilmen tara
fından «İsparta Lisesi» adıyla bir marşın düzenlen

diği, okulun çevrede «İsparta Lisesi» olarak tanındığı; 
1961 yılında bu lisenin adının «Şehit Ali İhsan Kal
maz Lisesi» olarak değiştirildiği, bu değişiklikten son
ra okulun ismi söylenirken merhum subayın adının 
kullanılmadığı, kısaltılarak «SAİK Lisesi» şeklinde kul
lanıldığı; okulun adının «İsparta Lisesi» olarak yeni
den değiştirilmesi konusunda bu liseden me/un olan
lardan, öğrenci velilerinden ve İsparta halkından pek-
çok teklifin geldiği» ifade edilmektedir. 

Valiliğin bu teklif yazısı ve İl Millî Eğitim Danış
ma Kurulunun Kararı, Bakanbğımızca incelenmiş ve 
yukarıda tarih ve sayısı verilen Ad Verme Yönetme
liği hükümlerine göre 22.11.1985 gün ve 44249 sayılı 
onaya bağlanmıştır. 

Şehit Ali İhsan Kalmaz'm varislerinin Bakanlığı
mıza yaptığı müracaat üzerine, okulun adının Şehit 
Ali İhsan Kalmaz Lisesi olarak devam etmesi isteği 
İsparta Valiliğine intikal ettirilmiştir. Ancak _ Valili
ğin 6.6.1986 tarih ve 12068 sayılı yazısı ekindeki İs
parta İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun 26.5.1986 
gün ve 45 sayılı kararında adı geçen okulun adının 
«İsparta Lisesi» olarak kalmasının uygun bulundu
ğunun ittifakla kararlaştırıldığı bildirilmiştir. 

Konu üzerinde büyük bir duyarlılık gösteren Ba
kanlığımız, İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun bir 
kez daha toplanarak konuyu yeniden müzakere et
mesini Valilikten istemiştir. 14.10.1986 tarihinde üçün
cü defa bu konu için toplanan İsparta İl Millî Eğitim 
Danışma Kurulu, 46 sayılı kararı ile lisenin adının 
«İsparta Lisesi» olarak kalmasını kararlaştırmıştır. Bu 
karar kurulda ittifakla alınmıştır. 

Okullarımıza verilen ad verme işlemleri, yukarıda 
tarih ve numaralan belirtilen Resmî Gazetelerde ya
yımlanmış olan «Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her 
Derecedeki Resmî ve özel Öğretim Kurumlarına Ad 
Verme Yönetmeliği» nin hükümlerine göre yapılmak
tadır. İsparta Lisesine ait işlemler de sözkonusu yö
netmeliğin 6 ncı ve değişik 4 üncü maddeleri uyarın
ca İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun Kararı, Vali
liğin teklifi ve Bakanlığımızın Onayı ile yapılmıştır. 

Ayrıca, Şehit Ali ihsan Kalmaz'ın varisleri An
kara 5 inci İdare Mahkemesine, müracaat etmişler
dir. Mahkeme halen devam etmektedir. 

Mahkeme sonucuna göre işlem yapılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı 
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4. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'in, Londra Ha
vaalanındaki karşılanışına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlunun yazılı cevabı 
(711815) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 

Özal tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ruşan Işın 

Sivas 
Sorularım: 
1. 26.3.1987 günü Houston'dan Londra'ya özel 

uçağınızla gittiğinizde Londra Havaalanında ingilte
re Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi tarafından karşılan
dığınız T.R.T. haber bültenlerinde bildirildi. 

Bu olay doğru mudur? Bir Başbakanı Dışişleri 
Bakanlığı memurunun karşılamasını normal buluyor 
musunuz? 

2. İngiltere Başbakanı Margretfo Teachter'm Tür-
kiyeVe gelmesinde sizde İngiltere Başbakanım Dışiş
leri Bakanlığı memurları tarafından karşılamayı dü
şünüyor musunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 27 . 4 . 1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: SPLD/1230 - 216 
Konu: Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" 
ilgi: TBMM Başkanlığının 13.4.1987 tarih ve 

7/1815 - 8394/32744 sayılı yazısı. 
Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın'ın Sayın Baş

bakanımıza tevdi ettiği yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Uluslararası tatbikatta her ülkenin yabancı devlet
lerin üst düzeyli resmî şahsiyetlerinin karşılanması 
ve uğurlanmasında farklı düzenlemeleri kalbul ettiği 
ve bu alanda karşılıklılığı esas alan yeknesak bir uy
gulamanın olmadığı görülmektedir. Nitekim bazı ül
keler resmî karşılama ve uğurlamaları havaalanında 
yaparken, bazıları ayrı mahallerde tertiplemektedir
ler. 

öte yandan, Sayın Başbakanımızın AIBDrden dönüş
leri sırasında Londra'ya uğramaları esasen özel ma
hiyette olmuştur. Bu itibarla, Londra'daki tevakkuf
larını resmî bir ziyaret çerçevesi içinde mütalaa öt

mesin ve buna boyutunun ötesinde bir anlam ver
menin ve yorumlanmanın doğru bir yaklaşım olma
yacağı düşünülmektedir. 

5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz Ereğlisi Müftü Yardımcısı tarafından resmî fi
yatının üzerinde satılan Kur'an-ı Kerimlerden elde edi
len paraya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ök-
say'ın yazılı cevabı (7/1833) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kâzım Ok-

say tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygdarımla arz ederim. 

Bahriye üçök 
Ordu 

Karadeniz Ereğlisi Müftülüğünce resmî fiyatı 800 
TL. olan Kur'an-ı Kerimlerin hile yapılarak 1 800 li
radan satıldığı 12.2.1987 günkü Genel Kurul oturu
munda Sayın Devlet Balkanımız Kâzım Oksay tara
fından verilen bilgiden de anlaşılmıştır. Ancak bu işi 
yapanın Müftü Yardımcısı olduğu ve kendisıine bir ha
tırlatma cezası verildiği gene Sayın Bakanın açıkla
masından öğrenilmiştir. 

1. Gerçek fiyatı 800 lira olan Kur'an-ı Kerimler'-
den 1 800 liraya kaç adet satılmıştır? 

2. Kur'an-ı Kerimlerin her birinden fazladan alı
nan biner liraların tutarı ne kadardır? 

3. Farklı satıştan elde edilen paralar geri alın
mış mıdır? 

4. Kur'an-ı Kerimlerin üzerlerine, örneğin büyük 
boy Kur'an-ların üzerine «hediyesi 6 000 TL. dır» ya
zılmaktadır. Bu «hediyesi» sözü ne anlama gelmek
tedir? Hem 6 000 lira verip hem de hediye almış ol
mak mümkün müdür? Bu bir aldatmaca değil midir? 

5. Kur'anların üzerine örneğin «fiyatı 6 000 TL.» 
yazdırılmasını düşünmekte misiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27 . 4 . 1987 
Sayı: 2.02-2308 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

13 Nisan 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1833/8412/ 
' 32792 sayılı yazısı. 

Ofdu Milletvekili Bahriye Üçok'un Karadeniz 
Ereğli Müftü Yardımcısı tarafından resmî fiyatının 
üzerinde satılan Kur'an-ı Kerimlerden elde edilen pa
raya ilişkin yazılı soru önergesiine verilen cevaplar aşa
ğıda belirtilmiştir. 
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1. Üzeri fiyatı 800 lira iken 1 800 lira olarak de
ğiştirilen sözkonusu Kur'an-ı Kerimlerden 80 adet sa
tılmıştır. 

2. Bu Kur'an-ı Kerimlerden fazladan alınan pa
raların toplamı 80 000.— TL. dir. 

3. Farklı satıştan elde edilen paralar müftülüğün 
demirbaş ihtiyacı için harcanmıştır. 

4. Kur'an-ı Kerimlerde «Fiyat» yerine «hediye» 
sözünün kullanılmasında aldatmaca kastı yoktur. «He
diyesi» sözü, dinî ve manevî yönü ağırlıklı eserlerde 
ihtiram için kullanılan geleneksel bir ifadedir. 

5. Kur'an-ı Kerimlerin üzerinde «hediyesi» yerine 
«fiyatı» ifadesinin yazdırılmasına engel bir durum bu
lunmamakla beraber, konu üzerinde tartışma açmağa 
değer görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Baye-
zit'in, hükümetin göreve başlamasından bu yana yapı
lan orta dereceli okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazdı 
cevabı(7/1835) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Soru : 
Hükümetinizin iş başına geldiğinden bu yana Ba

kanlığınızca doğrudan doğruya veya vatandaş işbirliği 
ile yaptırılan ve inşaatı devam eden: 

1. Ortaokul 
2. LÎS3 
3. îmanı - Hatip Lisesi 
4. Meslek Lisesi 
5. Kız Meslek Lisesi 
Sayısı ne kadardır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 27 . 4 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 451.01 - İd. Şb. Md. 87/2407 

Konu : Mehmet Turan Bayezıt'ın Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
terliğinin 13 Nisan 1987 tarih ve Kanunlar ve Ka

rarlar Dairesi Başkanlığı 7/1835 - 8414/32794 sayılı 
yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Beya
zı tarafından yöneltilen Hükümetimizin iş başına gel
diğinden bu yana Bakanlığımızca doğrudan doğruya 
veya vatandaş işbirliği ile yaptırılan ve inşaatı devam 
eden Ortaokul, Lise, İmam - Hatip Lisesi, Meslek Li
sesi, Kız Meslek Lisesi sayısına ilişkin soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızca 1984 - 1986 yılları arasında 
Devlet Yatırım Programına girmiş işlerden 102 adet 
ortaokul, 47 adet Lise, 49 adet Endüstri Meslek Lise
si, 9 adet Kız Meslek Lisesi, 7 adet Ticaret Lisesi, 
1 adet Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile 4 adet 
İmam - Hatip Lisesi tamamlanarak hizmete verilmiş
tir. Bu yıllar arasında 222 sayılı kanun gereği Valilik
lerce 11 Yatırım Programlarına alınarak halk katkısı. 
da sağlanmak suretiyle 2 344 derslik ortaokul tamam
lanmış, ayrıca halkımız, çeşitli kurum ve kuruluşların 
katkılarıyla genel olarak orta öğretimde 1 809 derslik, 
44 adet Atölye - Kapalı Spor salonu yapılmış, 140 adet 
okul da onarılmıştır. 

2. 1987 yılında ise; 69 adet ortaokul, 71 adet lise, 
76 adet Endüstri Meslek Lisesi, 22 adet Kız Meslek 
Lisesi, 19 adet Ticaret Lisesi, 4 Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi ile 29 adet tmam - Hatip Lisesi yatırım 
programında olup inşaatları devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Hac ve 
Umre İşleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmü
nün yasal dayanağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'in yazılı cevabı (7/1838) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kâ

zım Oksay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

30 Mart 1980 gün ve 18375 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanan Hac ve Umre İşleri Yönetmeliğinin 
27 nai maddesinde «hac ve umre masraflarının % 5'i 
ile bu masraflardan artacak meblağın Diyanet Vakfı
na bağışlanmış sayılacağı» hükmü yer almaktadır. 

Bir ibadeti yerine getiren vatandaşlarımızı hiçbir 
kamu niteliği bulunmayan, özel nitelikli Diyanet Vak
fına zorla bağışa uyruk tutan bu hükmün yasal da
yanağı nedir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 27 . 4 . 1987 
Sayı: 2.02-2293 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

13 Nisan 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1838 - 8417/ 
32797 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Hac ve Umre 
işleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmünün ya
sal dayanağına ilişkin yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Yurdumuzda hac ve umre maksadıyla Suudi Ara
bistan'a gitmek İsteyen vatandaşlarımızın bu seya
hatleri, 26.4.1979 gün ve 7/17439 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararı ile bu kararın ek tadillerine göre Diyanet 
îşleri Başkanlığınca düzenlenmekte ve yürütülmek
tedir. 

Bakanlar Kurulunun anılan kararın Ek -. 8 inci 
maddesi gereğince düzenlenen ve 30 Mart 1980 gün 
ve 18375 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «Hac ve 
Umre işleriyle İlgili işlerin Diyanet işleri Başkanlığınca 
Yürütülmesine Dair Yönetmelik» Anayasanın 124 ün
cü maddesine müsteniden çıkarılmış ve yürürlüğe ko
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

8. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, toplu 
iş sözleşmelerinin bitirilememesinin nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

1986 yılından beri 489 bin işçiyi ilgilendiren Top
lu - tş sözleşmeleri bugüne kadar bitirilememiştir. 

100 binlerce işçiyi ilgilendiren bu toplu sözleşme
ler niçin bugüne kadar bitirilememiştir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 27 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü! 

Sayı: 13 - 665/6153 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

13.4.1987 tarih ve 7/1853 - 8432/32812 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in 1986 yılın
dan beri 489 bin işçiyi ilgilendiren Toplu tş Sözleş
melerinin bugüne kadar hangi sebeplerle bitirilemediği 
Konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiş ve aşa
ğıdaki açıklamaların yapılması lüzumlu ve gerekli gö
rülmüştür. 

2822 Sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu uyarınca taraflar arasında başlatılması gere
ken görüşmelerin ilk prosedürü kendi işkolunda yüzde 
on barajını aşan işçi sendikasının yetki' tespiti istemi 
ıile başlamakta ve Kanunda açıklanan «yetki belgesi» 
ile de sürdürülmektedir. 

Sözleşme görüşmelerine başlamak üzere yetki bel
gesini alan işçi sendikası Kanunun 17 nci maddesi uya
rınca oribeş gün içerisinde işveren tarafını toplantıya 
davet etmekte ve bu esnada toplu görüşmede ileri sü
receği tekliflerin bütününü de göndermektedir. 

Toplu Sözleşme döneminde bulunan işyerinin ge
rek normatif ve gerekse ücrete ilişkin hükümleri yu
karıda sözü edilen taslak metin üzerinde taraflar ara
sında müzakere edilmekte ve anlaşmanın sağlanması 
halinde de toplu iş sözleşmesi imzalanabilmektedir. 

Ancak, görüşmelerin taraflar arasında uyuşmazlık
la sonuçlanması halinde kanunda belirtilen diğer saf
halara geçilmekte ve haliyle sözleşmenin imzalanması 
da uzayabilmektedir. 

2822 Sayılı Kanun eskiye oranla toplu sözleşme 
faaliyetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi 
amacıyla görüşmelerin her safhasım belirli sürelerle 
sınırlandırmış ve dolayisiyle işçüerin mağduriyetlerini 
önleme yollarını aramıştır. 

Kanun, sözleşmeye taraf olacak işçi sendikasının 
işvereni toplu görüşmeye çağırdığı tarihinden itibaren 
altmış günlük süre içerisinde anlaşmalarını öngörmüş, 
bunun mümkün olmaması halinde de sözleşme görüş
melerine tarafsız bir arabulucunun katılmasını sağla
yarak uyuşmazlığın çözümünde yardımcı olacak un
surlara da yer vermiştir. 

Ancak, uyuşmazlığın bu safhada da halledileme-
mesi halinde taraflar grev ve lokavt kararları alabil
mekte ve engeç altmış gün içerisinde de uygulamaya 
koyabilmektedirler. 

Bunun yanısıra 2822 Sayılı Kanun uyuşmazlıkları 
kısa sürede çözümlemek için etkili kurumlara da önem
li görevler vermiş bulunmaktadır. 

Görüleceği üzere Bakanlığımızca yapılan yetki tes
pitlerine kanunda öngörülen süre içerisinde itiraz edil
mediği takdirde sözleşme görüşmeleri taraflar arasın
da başlamakta ve herhangibir uyuşmazlığın çıkmama-
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sı halinde de engeç 60 gün içerisinde imzalanabilmek
tedir. 

Sözleşme görüşmelerinden bir sonuç alınmayarak 
tarafların uyuşmazlığa gitmesi de kendi iradeleri içe
risinde oluşan bir husus olup, Bakanlığımızın müda
halesi de sözkonusu olmamaktadır. 

Ancak, çok önemli hallerde ülke ekonomisini za
rara uğratacak uyuşmazlıkların çözümünde Bakanlı
ğımız taraflar arasındaki uyuşmazlığın biran önce 
giderilmesi için gerekli tavsiyelerde de bulunmakta
dır. 

Görüleceği üzere, 2822 Sayılı Kanunun tarif etti
ği toplu iş sözleşmesi sistemi içerisinde sözleşme gö
rüşmelerinin uzatılmadan uygulamaya konulması yo
lunda önemli yenilikler getirilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki bölümlerde sözleşme faaliyetlerinin 
yetki tespiti talebi ile başladığı belirtilmiş ve Bakan
lığımızca yapılan hu tespite herhangibir itirazın olma
ması ve kesinleşmesi halinde de süratle diğer işlem
lerin belirtilen sürelerde yapılması gerektiği hususla
rına değinilmiştir. 

2822 Sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine 
göre yapılan bu tespit işlemlerine diğer taraflarca 
yapılan itirazlar sözleşme görüşmelerinin başlamasını 
uzatmakta ve bu konudaki yargı kararlarının da kısa 
sürede alınamaması sözleşmeye muhatap olacak işçi
lerin zamanında halklarına kavuşamamalarına sebep ol
maktadır. Diğer yandan yargılama sonunda hiçbir sen
dikanın yetki alamadığı durumlarüa da çoğunluk 
sendikasının sağlanmasına kadar geçen süre içerisin
de doğal olarak sözleşmeler yapılamamaktadır. Bu 
durumun yarattığı olumsuz gecikmelerin kısmen de 
olsa önüne geçilebilmesi amacıyla 2822 Sayılı Kanun
da 3299 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yüzde on 
işkolu yetkisi bulunmayan sendikaların itiraz hakları 
kaldırılmıştır. 

Yazılı soru önergesinde sözü edilen gecikmeler iza
ha çalışıldığı üzere büyük boyutlarda olmayıp özel
likle yetki tespiti işlemlerinin yargı safhasında uza
ması sonucunda ortaya çıkmakta ve yetkili sendika
nın tespitli uzayabilmektedir. 

1986 yılı ile 1987 yüının ilk üç ayındaki sözleşme 
faaliyetleri ile ilgili istatistikî verilere bakıldığında; 

1986 yılı içerisinde 2446 özel ve 819'da kamu ol
mak üzere toplam 3265 adet, yetki belgesi verilmiş 
ve alınan bu yetki belgeleri sonucunda da 2667 Toplu 
tş Sözleşmesi imzalanarak 707 230 işçinin yararlan
masına sunulmuştur. 

1987 yılının ilk üç ayında ise 509 adet yetki bel
gesi verilmiş ve 185 093 (1986 yılı "bağlantılı) işçiyi 
kapsayan 766 adet toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

9. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Hü
kümet çevresi ile olan yakın ilişkisi nedeniyle kısa za
manda büyük servet edindiği iddia edilen bir kişinin 
mal beyanına tabi tutulmasının uygun bulunup bulun
madığına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1869) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığuıa' 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hükümet çevresi ile olan yakın ilişkisi nedeniyle 
Başbakanın kardeşi Sayın Korkut özal'ın kısa zaman
da büyük servet edindiği iddia edilmektedir. Kendisine 
mal varlığı sorulduğunda bunu açıklamanın dinen sa
kıncalı olduğunu beyan etmektedir. Kısa zamanda kö
şeyi dönen bu kişinin mal beyanına tabi tutulmasını 
uygun buluyor musunuz? Bulmuyorsanız nedenini 
açıklar mısınız? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 24 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Gel: TRKN : 2181783 - 80 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

İlgi: 15.4.1987 gün ve 7/1869 - 8449/32829 Sayılı 
yazıları. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Diyarbakır 'Milletvekili Sayın Kadir Narin tarafından 
sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız 
aşağıda sunulmuştur. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 115 linçi mad
desi ile Gelir Vergisi uygulaması açısından servet bil
diriminde bulunması gereken mükelleflerin bu bildi
rimde bulunma mecburiyetleri 2995 Saydı Kanunla 
kaldırılmıştır. 
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Diğer taraftan, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi ile; 
amme alacaklarını süresinde ödemeyenlere bu borç
larım 7 gün içinde ödemeleri veya mal bildiriminde 
bulunmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde metninde de açık olarak belirtildiği gibi 
amme alacağını gerek belirtilen sürelerinde ve gerek
se ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içinde öde
meyenlerin bu kanuna göre mal bildiriminde bulun
maları gerekmekte, muaccel hale gelmiş borcu bulun-

• •—>.• 

mayanların ise mal bildiriminde bulunmaları gerek
memektedir. 

Bu (itibarla; ilgi yazınızda yer alan kişinin yukarıda 
belirtildiği üzere süresinde ödenmemiş amme borcu
nun bulunması halinde mal bildirimine davet edileceği 
tabiîdir. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

»m<i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

95 İNCİ BİRLEŞİM 

28.4.1987 Sah 

Saat : 14.30 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Den'izKi MıiletlvökiTi Muısitafa Kani Burk© ve 
10 arkadaşının, Tüırik'iye - ABD iliklilerimle mevcult 
oDduiğu iddia edilen aklsatklılMarila bu tonu'da alınacak 
tedb'Lrîeri ve SEİA anilaşimıajsımın hler iki üillkieıy'e sağla
dığı yaırarTaırı tespit dtimek amacııyl'a Anayasanın 98 
inci, tçlttülztiigüin 102 ve 103 üncü m'adJdeferi uyannca 
'hitr Miecfe araş'tuimasi! açılmaısınia Mi'şlki'n önıeîTgesi 
(10/53) 

2. — Zonguldak Mîleltivielkffî Calhlit Karaîfcaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

3. — Çanakik'afe MİUtetvelkili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

4. — Hatay MlMeUVelkli Mustafa Murat Söktoen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

5. — Kayseri Milötvek'Ii M'ehtnet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili burmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

9. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 



10. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şabln'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/800) 

11. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli tünde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

12. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

13. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

18. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

20. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
mya çevrilmiştir.: 

1 — 

üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

22. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

23. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

24. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahın'in, 
Denizii-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

25. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarımda yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

26. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet'Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

31. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri. Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

32. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
a|çılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah-



ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

34. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) ı(l) 

38. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

39. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçüğı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

40. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ıın, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi 1(6/968) (1) 

50. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/970) (1) 



54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakanda» sözlü soru önergesi (16/971) (1) . 

55. — tzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü "soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılımda hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözMi soru önergesi ,(6/972) (IH 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
m, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) fi) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola-
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I rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

67. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

I 68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangi bakan
lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
nutların kiralarına ilişkin Başbakandan . sözlü soru 
önergesi (6/1005) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitlin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

I 70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürlk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 

I Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde gerçekleştirilen 

pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
I olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/935) 
I 74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık

çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ-
I cilıfc Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da-
I yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği-
I tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge-
|. si (6/1011) (1) 
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76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 

Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/917) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — Burdur Milletvekili Fethi Çeli'kb'aş'ın, Af
yon - Merkez Erfcmen Ortaokulunda görevli bir öğ-
retmeplin naJkliriin Burdur Hine yapılmamasının ne-
Idenine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın-
tkn sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

80. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarım kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

81. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevıinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

86. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Eğe Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

87. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine Ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

88. — istanbul Milletvekili - Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

89. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

90. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına . ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som öner
gesi (6/954) 

92. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi <6/946) 

93. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazlann eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

95. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 
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96. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra tlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Şanlıurfa Mlilletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

99. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

100. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Biriliğinden alınacalk doğal gazan alımına, 
makine ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

101. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
4eki tutumuna iliş'kin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

102. .— Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

103. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

106. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

107. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

108. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

109. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

110. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

112. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına ta'bi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

113. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

114. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEİA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

115. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

116. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

,İ!İ7H — Ankara Milletvekili Neriman El'gin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Mülî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 



,118. — Eskişehir Milletvekilli Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
Soru önergesi (16/993) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

120. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (16/995) 

il'2111. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ-

v 
lik ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/95(6) 

<122. — Amasya Milletvekili Kâzım Ipek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

<1!23. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
[Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

1:24. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçak'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii Anamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
'Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

1'25. •— Tokat Milletjvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1ÜÖ0) 

.126. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

127. — Balıkesir Milletvekili DaVut Abacı-gil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

128. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
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zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

129. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.198.5 - 21.11.1986) 

2. — İçel MillUletıveddli Eldlip Öz@enç%ı, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — İçel Miİdtivekiİ Edip Öz@enç%ı, İpekfböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarîîii : 12.1.1987) 

4. — S'ağtıfc Hizımietlleırıi Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekilli Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketleriıiin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 



Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Partiden İstifa Ederde D.S.P. Kurucu
ları Arasında Yer Alan Dört Milletvekilli ile1 Bir Par
tiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye Giren 
Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komlisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı: 546) (Dağütma 
tarihi: 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen "ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair , Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerimden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
<S. Sayısı: 557) (Dağıtana tarihi: 21.4.1987) v 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 


