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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00te 
açıldı, 

'izmir Milletvekilli Ahmet Ersin, iş
çi sorunları ve keyfî ıişç>i çıkarmıalDan, 

Kocaeli Milletvekili AiHaesttl'n Kurt, 
Libya'da çal'ışan işçiılıeriimilzin sorunları, 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yapitılar. 

Antalya MilfletvekiıDiı tbrah'im Demir, 
aittin ıseıttiıfiScası uygulatması 'hakkında 
gündem dışı bir konuşma yapıtı; Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci de ıbu konuş-
ımaya cevap verld'i. 

Üzımiır Milletvekilli K. Kemal) Anadol' 
un, Plan ve Bütçe Komisyonundan çekil
diğime âiışkiin önıergesiı Geneli Kurulun1 

biflıgiıskıe sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca, biır daha görü
şülmek üzere geri gönderilen; 2872 Sa-
yıiîı Çevre Kanununun ıBazı Maddelerinin 
DeğitşlMmesli Hakkında 20.6.İİ987 Tarih 
ve 3401 Sayılı Kaınûn (1/2) (S. Sayısı: 
15) yapılan görüşmelerden sonra açık oya 
sunuMu; oylanın ayırımı sonucunda ka
bul! edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Çalışanların Tasarruflarının Teşvi
kine Dair Kanun Tasarısı (1/389) (S. Sa
yısı : 17) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Gendi Kurul Salonunda çoğunüıuğun 
kalmadığının ileri sürülmesi üzerine, ça
lışma süresiniin bitimine de az bir zaman 
kalmış oHması nedenliyle, 8 Mart 1988 
Sah günü saat T5.00''t)e toplanmak üzere, 
bM'eşfîmıe sıaat 18.34te son verildi. 

Başkan 
Başkan vekilli 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kasitamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 3 . 1988 Cama 

Teklif 
1. — istanbul Milletvekili Avni Ak-

yol'un 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/32) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş ve komisyona havale tarihi : 
3.3.1988) 

Tezkere 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1987 Yılı 

Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İliş
kin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 

Tezkeresi (3/464) (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1988) 
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Yazılı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökrnerioğlu'nun, son yapılan zam
lara ve enflasyonu azaltıcı ne gibi ted
birler alındığına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/77) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3.3.1988) 

7.3.1988 Pazartesi 
Teklif 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 7 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Tek
lifi (2/33) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.3.1988) 

Tezkere 
1. — AVdın Çatalbaş Hakkındaki 

ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.3.1988) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa 

Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi 
yolu yapımının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/78) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.3.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 

ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1988) 

8 . 3 . 1988 Sah 
Tasarı 

1. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanun Ta
sarısı (1/405) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 

Rapor 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sa

yılı Harp Akademileri Kanununun 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıt
ma tarihi : 7.3.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Mustafa 

Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1988) 

2. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Mustafa 

Kul'un, İçişleri eski Bakanının makam 
otomobilini 29 Kasım seçim propagan
dasında kullandığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/79) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1988) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/80) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1988) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, TELETAŞ Firmasının hisse se
netlerinin satışıyla ilgili reklam masraf
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/81) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1988) 
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4. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Geliştirme ve Destekleme 
Fonundan 27.11.1984 - 31.12.1987 tarih
leri arasında yapılan ödemelere ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/82) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1988) 

5. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, özel sektör kuruluşların
daki Hazine hisselerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/83) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.3.1988) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alm

ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olu-

8 . 3 . 1988 O : 1 

nan haksız ve insanlık dışı uygulamalar 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/14) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.3.1988) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak 
ve mevcut çevre sorunlarını gidermek 
için gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir 
çevre politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyülk Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

. BAŞKAN — Ad okunmak süratiyle 
yolMiaıma yapılacaktır. 

^Eskişehir Miileitlvekilıi Mustafa Balcı-
lıar'a kadar yoklatma yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın dış politikamızdaki son gelişmele
re ilişkin gündem dışı açıklaması ve İs
tanbul Milletvekili İsmail Cem ile. Zon
guldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
grupları adına konuşmaları. 

İBAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, 
«Dış pottikamıızdaki son gelişmeler» hak
kında gündem dışı söz İstemişleridiir; \ken-
dilerinıe söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

iDIŞllŞLERJl BAKANI A. MESUT 
YIUMAZ (Rize) — Sayın Başkan, de
ğerli milleıüvekıiMeri; Ibil'diğiıniz gibi, geri
de bırakltığıımız İki Ihaıfta, dış polıitika-
ımızda yoğun temaslara ve önemli geliş
melere sialhne loUmuştur. Önce, 23 Şubat 
günlü, IBUllgari'sıfcanla aramızda bir mü
zakere [mekanizması! oluşturan Belgrad 
Protblkölllü imızailtomışitır. Hemen akabin
de (24-26 'Şulbalt ıtaırilhlerinlde) yine Belıg-

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, (görüşmelere başlıyoruz. 

radlta, Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakan-
<krı toplantısı akıtediilmiştir. Bunu taki-
\ben 2-3 'Marjt itarMerinde, (Brüksel'de dü
zenlenen 'NATO Zirvesine, ISayın Baş
bakanımız {başkanlığında bir heyetle ka-
tııhnmış ve ibu vesileyle, Türkiye ve Yu-
naniisitan Başlbakanilian arasında yararlı 
ısonuçlar veren yeni görüşmeler cereyan 
etlmiştir. Simidi, tmüsaade ©derseniz, bu 
ıgeliışmder hakkında Ylüce Meclisimize 
Ibillgi isunımak İşitiyorum. 

Değerli nnilletlvelkileri, Bulgaristan'ın, 
1984 »sonlarından (başlayarak, ülkesindeki 
Türk azınlığına uyıgullaldığı çeşitli (baskı
lar kanşıisında, Hükümetimizin öteden 
Iberi Ibüyülk Ibir duıyaflulık ıgösifcerdüği ma
lumlarıdır. iBu çerçevede, ıbir yandan, 
azınlık halkları, ikili ve çok Ifiarafü akliıt-
lerle ıgüvence altına alınmış lodan ısoydaş-
ılarıımıızın imaruz (bırakıldıkları (muamele
lileri uluslararası. forumlarda dünya ka
muoyunun dikkatline getirirken; öte yan
dan da, devletler arasındaki sorunların 
yapıcı müzakereler yoluyla halli görüışü-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nü samimiyetle savunan bir ülke olarak, 
Bulgaristan'ı, 'bu önemli insancıl soruna 
bir çözüm Ibulunalbifonefsi ve böylelikle 
i'lişlkllerimiizin her alanda düzeltilmesi im
kânlarınım yaraltılabilmesi için ısrarla ma
sa başına -davet ettik. 

Meseleyi kararlılıkla takibimiz ve 
uluslararası kamuoyunun da bu konuda 
ortaya Ikloyduğu hassasiyetim sonucu ola-
ralk, Ibu ülke ile 1986 yılı sonlarımda dip-
loımaltik kanalılardan 'temas kurulmuş ve 
yapılan görüşmeler (Belgrad Protoko
lünün ilmzallanmaisını m'ümkün 'kılmıştır. 
Burada öncelikle, söz konusu protokolle 
ilgili bir hususa önemle işaret etmek is
tiyorum. Türkiye ve Bulgaristan arasın
daki protokol, iki devMün aralarında 
mevcut olan ikili ve çok taraflı anıtlaşma 
ve anlaşmalar ile taraf oldukları diğer 
belgelere |bu, aralda Helsinki Nihaî Sene
dinin hükümlerine tam olarak uyma (hu
susundaki kararlılıklarımı belirterek akte-
dilimişlerdir. 

Tüm Ibu (belgelere ve bunlar arasında 
özelikle insanî konularım başlı başıma bir 
Ibölüm olarak elle alındığı Helsinki Ni
haî Senedinin hükümlerine tam riayet 
keyfiyeti, Bulgaristan'da İki soydaşlarımı
zın durumunun düzeltilmesine imkân sağ-
laya'biiecek bir zemin oluş!turmakıtadır. 
(Bilindiği üzere, IBuKgaristanıla imzaladığı
mız protokol ile iki çalışıma grubu oluş-
ıturuUmuştur. Bunlardan birincisi, /başta 
soydaşlarımızın Idurumu olmak üzere, so
runlara çözüm arayacaktır. Bu çalışma 
ıgruıbu, aynı zamanda Türkiye ile Bulga
ristan arasında, iyi komşuluk, dostluk 
ve işbirliği ilkellerini içerecek bir ortak 
deklarasyon tasarısı hazırlayacaktır. 

İkinci çalışma ıgrulbu, iki ülke arasın
da, ekonomi, 'ticaret, turizm, teknoloji, 
ulaşitırma, haberleşme ve kültür alanla
rında işbirliğimi yeniden tesis edip can-

lanldırmaya yönelik somult tedbirleri tes
pit edecektir. Protokolün altınım çizilme
si gereken bir yanı, Ibu iki çalışma gru
bunun faaliyetlerinin birbirine paralel 
olarak yürütülmesinin öngörülmüş ol
masıdır. ıDiğer !bir ifadeyle, bir grupta 
ilerleme sağlanabilmesi, diğer grupta sağ
lanacak ilerlemeyle silki sıkıya irtibattı 
olacaktır. 

Çalışma grupllarımım ilk toplantıları 
tmayıs ayı içinde yapılacaktır. Birinci grup 
Slofyalda, ikinci ıgrup ise (Ankara'da top-
lanacalkıtır. Grupların daha sonra hazi
ran ayında Ibirer (tioplamtı daha yapma
ları öngörülmüştür. Bu İkinci tur toplan
tıları izleyen tarihilerde, benim Sofya'ya 
bir ziyarette bulunmamı ısıöz konusudur. 

\Ayrıca, protokolde, iki ülke Dışişleri 
Bakanlıkları arasımlda siyasî (istişarelerde 
bulunulması öngörülmüştür; ancak, söz 
konusu istişareler için, bu safhada ıbir ta
rih saptanimış değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu mekaniz-
mayı, IDavoslta Yunanistan ile üzerinde 
(mutabık kalınan sisteme Ibenzetenler ol
du. Bu izlenim, her ikisinin de. ayını fi
kirden mülhem olmasından ve şeklen 
benzer mekamizmaliar öngörmesinden kay
naklamıyor olabilir; ancak, iki mutabakat 
arasında önemli bir fark bulunmaktadır. 
Şöyle ki; Yunanistan ile ilişkilerin geliş
tirilmesinde lokomotif vazifesini, işbirli
ği konularımı görüşmekle görevli çalışma 
grubu yerine getirecektir. (Bu alanda alı
nacak mesaifenin, iki ülke arasındaki si
yasî nitelikli sorunların çözümü için el
verişli bir ikilimi yaratacağı inancındayız. 
Buna mükalbil, Bulgaristan'la işbirliği 
iişkiîerimizin ihyası, insanî konuların ön
celikle ele alınacağı çal'ışma grubunda 
sağlanacak ilerlemelere bağlı olacaktır. 
Bu hususu, iBullgar tarafına da açıklıkla 
belirttik. Evvelce de çeşitflli vesilelerle vur-

— 391 — 



T. B. M. M. B : 31 8 . 3 . 1988 0 : 1 

guladığıtm gibi, Bulgaristan iîe akdettiği-
ımiz protokol, iyi niyette kullanıldığı tak
dirde, iki ülke arasındaki ilişkilerin her 
alanda düzeltilmesine ve geliştirilmesine 
imkân sağlayabilecek bir mekanizma, va
at edici Ibir 'başlangıç teşkil edecektir. 
Önümüzde sabır ve dikat edilmesi gere
ken Ibir yol olduğunun (bilincindeyiz. Bu
güne adar ollduğu gilbi, ('başlatılmasında 
mutabık kalınan süreç zarfımda da, Hü
kümetimizin Bulgaristan'daki Türk azın
lığının durumuna en büyük ilgi ve du
yarlılığı göstereceği tabiîdir. 

(Değerli [milletvekilleri, Bulgaristan'la 
23 Şubat günü imzaladığımız protokolün, 
Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanları Top
lantısının atmosferini de olumlu şekilde 
etkilediğini 'memnuniyetle müşahede et-
tik. Bilimdiği gilbi, Türkiye, Atatürk ta
rafından 'belirlenen barışçı dış politika
sı doğrultusunda, ülkeler ve özellikle 
komşular arasında, her zaman, karşılDıklı 
saygı, güven ve menfaate dayalı işbirli
ğinden yana o'lmuştur. Geçmişte Balkan
larda ikili Ve çok taraflı işbirliği ilişkile
rinin telsisinde de, Türkiye bu anlayışla 
öncü bir rol üıstlemmiştir. 

iBeÜlgrad toplantısına da aynı yapıcı 
zihniyetle katıldık. Amacımız, bölgemiz
de günümüzün koşullarını ve ihtiyaçları
mı (dikkate alan verimli bir işbirliğinin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak 
ve 'Balkan işbirliğine, Helsinki Nihaî Se
nedime uıyigun olarak insanî boyutu da 
dahil etmektik Bunda başarılı olduğumuz 
Yüce Meclisin ımalluimudur. 

Şimdi, müsaadenizle, Balkan Ülkeleri 
Dışişleri Bakanları toplantısı ve bu top
lantıda alınan sonuçlar hakkında kısa 
bilgi arz ötmek İstiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarihte ilik de
fa olarak, istisnasız bütün Balkan ülke
lerinin iştirakiyle bir toplantı akdedil

miştir. (Bunun tarihî önemi takdir (Du
yurulacaktır. Dünyanın çeşitli bölgelerim
de çok (taraflı 'işbirliği eğilimleri kuvvet 
kazanırken, Balkanlarda da, İlgili ülke
lerin farklı sosyopolitik yapılarına ve 
değişik gruplaşmalara (üye olmalarına, 
Arnavutluk'un ise hiçbir gruplaşlmaya da
hil bulunmamasına rağmen, bölgesel bir 
işbirliği tertibi oluşturulaibilımiş olması, 
şüphesiz ileri ıbir aldım ve bir başarı teş
kil etmiştir. 

Toplantının, bölgede, Avrupa'da ve 
dünyada barış ve güvenliğe hizmet ba
kımından yaptığı katkılardan söz edilir
ken, Balkanlarda diyalogun tesisi de, ya
pılan değerlendirmelerde (özellikle vurgu
lanmıştır. iBarışçı dış politikamızın ön
gördüğü diyalog yönteminin, Balkanlar
da kia zemin kazanmış olduğunu görmek
ten duyduğumuz memnuniyeti burada 
bilhassa belirtmek isterim. 

Toplantıda, ıbir diğer öneımli huşu® 
olarak, Balkanlarda çok taraflı işbirli
ğinin igerçekleş|tirile(biılmesinde ve gelişti-
rildblmeısimde, ikili münasebetlerde sağ
lanacak iyileşmenin olumlu etkileri ola
cağı keyfiyeti kabul edilmiştir. Bu yak
laşım, ikili sorunlarım halinim Balkanlar
da çok taraflı işbirliğini kolaylaştıracağı 
hususunda otelden beri taşıdığımız inancı 
ve buna müstenit tutumumuzu doğrula
maktadır. Bankan devletleri arasında som 
haftalarda ikili düzeyde kaydedilen müs
pet gelişmelerin ve özellikle Türk-Yunan 
ve Türk-Bulgar ilişkilerindeki yemi olu
şumlarım, Dışişleri Bakanları toplantısı-
nım olumlu bir (şekilde sonuçlanmasını 
büyük ölçüde etkilediğini özellikle vur
gulamak isterim. 

Toplantılda yaptığım konuşma, Bal
kanlarda işbirliğine yaklaşımımızı dile 
getirmiş ve Bulgar tarafıyla vardığımız 
•mutabakat ışığında, Bulgaristan'daki soy-
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daşlarımızın durumuna verdiğilmiz öne
mi, genel çerçevede, ancak hiçbir yan
lış anlamaya yer bırakmayacak bir açık
lıkla ifade etmiştir. 

Toplantı, Balkan işbirliğinin- insanî 
boyutunun önemini vurgulamak bakımın
dan da çok yararlı olmuştur. Balkan ül
kelerinde mevcut millî azınlıkların, ilgili 
ülkeler arasında isltikrar ve işbirliği un
suru (teşkil ettiği görüşü de 'bu meyanda 
ortak bildiride vurgulanmıştır. 

İnsan hakları ve azınlıklar konusun
da, Türkiye'nin hu toplantıda öncü bir 
rol üstlenmesi, çoğulcu demokrasiye ve 
Ibu çerçevede insanî ilişkilere atfettiğimiz 
önemi dış dünyaya yansıtabilecek anlam
lı bir mesaj şeklinde değerlendirilirnelidir. 

Öte yandan, toplantıda, barış ve gü
venliğe ilişkin konular da görüşülmüştür. 
Bu hususta, öteden Iberi savunduğumuz, 
«Güvenliğin bölünmezliği» ilkesi çerçe
vesinde, silahsızlanma konularına, bölge
sel değil, global çerçevede yaklaşılması 
yolundaki görüşümüz vurgulan'mış ve iş
tirakçi devletlerin, Balkanlarda barış ve 
güvenliği daha da güçlendirmeye hazır 
oldukları yolunda .genel Ibir ifadeye, tale
bimiz üzerine toplantı sonucunda yayım
lanan orltaJk bildiride yer verilmiştir. 

Toplantıda üzerinde durulan diğer bir 
husus da terörizm, uyuşturucu madde ve 
silah kaçakçılığına 'karşı mücadele olmuş
tur. Böylece, Ibu konularda yıllardır izle-
yegeldiğimiz politikanın bütün Balkan
lara şamil olarak ele alınması imkânı 
doğmuştur. Hükümetimizin, bu alanliar-
Idaki işbirliğini teşvik edeceği ve konu
ları yakından izleyeceği tabiîdir. Türkiye, 
bu çerçevede, ıbir ilk adım olarak, uyuş
turucu ımadde kaçakçılığı ile ortak mü
cadeleye yönelik bir «Balkan Sözleşme
li» imzalanmasını teklif etmiştir. 

Değerli miüeltiveklDeri, toplantıda, 'be
lirli bazı işbirliği (teklifleri de ele alınmış
tır. Heyetimizin önerisi üzerine, dış eko
nomik ilişkilerden sorumlu bakanların, 
bu yıl içinde ülkemizde toplanması ka
rarlaştırılmıştır. öte yandan, Balkan ül
keleri ulaştırma bakanlarının yine bu yıl 
içinde Yugoslavya'da toplanmaları, keza 
1988 yılı içinde Bulgaristan'da çevre ko
nusunda Ibir hükülmelt uzmanları toplan
tısı ak'tedilmesi, sınaî üretimde, teknolo
ji transferi de dahil olmak üzere, işbir
liği imkânlarını incelemek üzere Roman
ya'da bir toplantı düzenlenmesi ve ay
rıca Atina'da, Balkanlarda ekonomik iş
birliğine yönelik olarak bir araştırma 
enstitüsü kurulması imkânlarının araştı
rılması öngörülmüştür. 

'Bunların yanı sıra, toplumun her ke
siminde ve hükümet dışı kuruluşlar dü
zeyinde, parlamenterler, üniversite men
supları ve gazeteciler arasında karşılıklı 
temasların teşviki üzerinde mutabık ka
lınmıştır. Bilindiği üzere, bu Türkiye'nin 
esasen benimsediği bir yaklaşımdır. Bal
kanlarda bu tür tema'sların 'gerçekleştiril
mesinin, karşılıklı anlayış ve yakınlaşma
ya yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Özetle, Beülgrad toplantısı olumlu bir 
havada cereyan etmiş; çailıışmalara, işbir
liği arzu ve anlayışı hâkim olmuştur. 
Önümüzdeki dönemde ikili ilişkiler pla
nında kaydedilmesini umduğumuz olum
lu gelişmelerin, Balkanlarda çok taraflı 
işlbirilliğinden beklenen sonuçların alına
bilmesi için sağlam bir güvence teşkil' 
edeceği hususundaki kanaatimizi burada 
Ibir kez daha ifade etmek isterim. 

Muhterem mMetıvekMeri »şimdi de 
2-3 Mart 'günleri Brüksel'de yapılan NA
TO Zirve Toplantısı hakkında Yüce He
yetinize bilgi .sunmak istiyorum. 
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Bilindiği üzere, Doğu-Batı ilflşMerin-
de »genci olarak hareketli Ibir dönem ya
şanmıştır. iBu çerçevede, Amerika 'Birle
şik Devletleriyle 'Sovyetler Birliği arasın
da, 1987 yılı sonunda imzalanan INF 
Anıtlaşmasının, NATO'nun esnek rcıuka-
Ibele stratejisinde ve 'güvenlik (gereklerin
de yaratabileceği ikiler ve Amerika Bir
leşik Devletlerinin Avrupa'nın savunul
masına ilişkin 'taahhüdünün geçerliliğinin 
ittifaka mensup ülkelerin kamuoylarında 
bazı duyarlılıklara neden olduğu da ke
za malumlarıdır. NATO devlet ve hükü-
ke't başkanları, Ibu aşamada, INF Ant
laşması 'sonucunda meydana gelen du
rumu gözden geçirmek, Doğu-lBatı iliş
kilerinin geleceğini ve silahsıızllanıma ala
nında \bundan Iböyle izlenecek ortak tu
tumu (belirlemek Ve itifcif ak ilkelerine bağ
lılıklarını teyit etmek amacıyla, 2-3 Mart 
günleri Brüksel^de (bir araya gellmişlerdir. 

Toplantıda, tüm tmütlteflk ülllke lider
leri biraz önce değindiğim hususlardaki 
görüşlerini açıklıkla belkıtlmişler, !bu çer
çevede, ittifakın etkili caydırıcılığının ko
runmasına verdikleri önemi, INF Ant
laşmasını desteklediklerini, 'bu anıtlaşma
yı silahsızlanma alanında başka adım
ların İzlemesi (gerektiğini ve yeni Sovyet 
yönetimiyle yapıcı işbirliğine (hazır olduk
larını ifade dtmişlerdir. 

Sayın Başlbalkanımız, Türkiye'nin gö
rüşlerini izah öderken, Doğu-Batı ilişki
lerine çıdk (boyutlu bir anlayışla yaklaşıl
ması gerektiğini, sillalhsızlanıma alanında
ki gelişmeleri memnunlukla karşıladığı
mızı; ancak, Sovyetler Birliğinin özellik
le konvanisiyonel alandaki üstünlüğü mu
vacehesinde, irtifakın Güneydoğu kana
dındaki konvansiyonel zafiyetin gideril
mesi (gerektiğini ve silahların kontrollü me
selesine, konunun çeşitli veçhilelerini dik
kate alarak, güvenliğin 'bölünmez ıbir bü

tün teşkil ettiği anlayışı ile yaklaşılma
sının uyigun olacağını ifade etmiştir. 

(Kuzey Atlantik Anıtlaşmasının ideal 
ve prensiplerinin ve ittifak stratejisinin 
geçerliliğini sürdürdüğünü de vurgulayan 
Sayın (Başbakanımız, ayrıca, insan hakla
rı da dahil olmak üzere, Doğu Avrupa 
ülkelerindeki ıgelişmeleri dikkatle izledi
ğimizi; Ibu çerçevede Bulıgâriislfcan'daki 
Türk azınlığının durumuna insancıl bir 
çözüm bulunması hususunda kararlı ol
duğumuzu; 'bu ülkeyle imzaladığımız 
protokolün uygulanmasının Ibu (bakımdan 
önem taşıyacağını; Körfez, Orjtadoğu ve 
Afganistan gibi sorunların, ülkemizin 
önem verdiği bölgesel meseleler arasın
da olduğunu da belirtlmiş ve tüm komşu
larımızla iyi ilişkiler sürdürülmesine at-
fetftiğimiz önemi açıklamıştır. 

Sayın ıBaşIbakan ayrıca, Ülkemizin 
Avrupa Topluluğuna taım üyelik kararı
nı ve Avrupa ile sadece savunma alanın
da değil, her alanda bütünleşme azmini 
teyiden dile ,gdtirmiş ve Silahlı Kuvvet
lerimizin modernizasyon programının ge
reklerini, imkânlarının azamî sınırında 
yerine getirmekte olduğunu ifade ile, 
savunma yükünün hafifletilmesi için Ku
zey Atlantik Antlaşması ilkeleri doğrul
tusunda daha sıkı işbirliğinin (gereğine 
değinmiştir. 

'İttifakın caydırma. ve savunma stra
tejisinin muhafazasına verilen önem, zir
veye katılan diğer müttefik liderler tara
fımdan da vurgulanmış; bu arada Ame
rika Birleşik Devletleri 'Başkanı, ülkesi
nin Avrupanın savunmasına olan taah
hüdünü kuvvetli ifadelerle bdirtmişltir. 

Zirve toplantısı sonunda iki belge ya
yımlanmıştır. Bunlardan 'birincisi, kon
vansiyonel silahların kontrolü konusun
daki açıklama; diğeri ise, zirve bildirişi
dir. Konvan'S'jyond sMahlarm kontrolü 
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konusundaki açıklama, ülkemizin görüş
leriyle tam uyum halindedir. 

NATO Zirve (Bildirisinde ise, ittifak 
anıtlaşmasının temel 'ilkelleri ve üye ülke
lerin !bu çerçevede üstlendikleri yüküm
lülükler vurjgulanmış, ayrıca, 'ittifakın bir
ilik ve barışı korumadaki .başarısı belir
tilmiştir. 

'Özetle ifade etmek gerekirse, NATO 
Zirve Toplantısı, İttifakın bütünlük için
de olduğunu, MAlTO'nun 'başarısının ge
lecek için de güven verdiğini, ittifak 
antlaşmasının ilkelerinin ve üyelerce üst
lenilmiş Ibulunan yükümlülüklerin geçer-
lillktlerini koruduklarını açıklıkla ortaya 
koymuştur. 

Türkiye olarak, Ibu önemli toplantıdan 
(beklentilerimizin tümüyle gerçekleştiğini 
ifade eddbiimekiten memnunluk duyuyo
rum, 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ilişkilerde Sayın 
Başbakanımızla Yunanistan Başbakanı 
Papandreu arasında ocak ayı sonunda 
İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştiri
len buluşma ve sağlanan mutabakat, iki 
ülke arasında çeşitli düzeylerde yapılan 
(temaslar ve nihayet geçtiğimiz hafta 
'NATO Zirve Toplantısından bilistifade 
İki (Başbakanın yeniden bir araya gel
meleri izlemiştir. 

'Bilindiği üzere, Davos buluşmasından 
•önce, muhalefet partilerinin sayın genel 
'başkanlarıyla diğer üst düzey yöneticile
rine bilgi vermiş ve kendilerinin değerli 
görüşlerini almıştım. IBiMıara (9 Şubat 
Igüriü) dış ilişkilerimiız üzerinde genel gö
rüşme açılmasına dair önerge vesilesiyle 
yapılan müzakerede, Davos buluşmasıy
la ilgili olarak Yüce 'Meclise de billgi sun
muştum. 'Bu kez, Yunanistan ile müna-
ıse-bötlerimizde son Ihafitalaırda oluşan umut 
verici hareketlenme hakkında, bu nok

taya nereden ve nasıl! gelindiğine de kı
saca değinmek suretiyle bilgi vermek 
istiyorum, 

Türkiye ile Yunanistan arasında çe
şitli sorunların mevcut olduğu bilinen bir 
gerçektir. Türk-Yunan ilişkilerinin çeliş
me ve sürtüşme ortamlından kurtarılıp, 
bir güven ve işbirliği çerçevesine oturtu-
lalbilmesinin Iher İki ülke halkının da ya
rarına olacağına inanan Hükümetimiz, 
liı'Jk ıgöreve geldiği 1983 yıllından itiba
ren, İlki ülke arasınlda mevcut sorunlara 
m'iizlalkere yöntemiyle çjözüm aranmasın
dan yana olmuş ve iki komşu ülke ara
sında yapıcı Ibir diyalog ortamının olıuş-
ıturulımasına katkıda (bulunacağını umdu
ğu kararları cesaretle almıştır. Türkiye' 
nin bu yapıcı tutumunun, gerek bugün 
varılmış olan noktaya erişilelbi'lmesinde, 
gerekse uluslararası kamuoyunda ülke
mizin daha da itibar kazanmasında önem
li rolü olduğu bir gerçektir. 

Değerli üyeler, Yüce Heyetinize 9 Şu
bat görüşmesinde arz etmiş olduğum veç
hile, Davos buluşması sonunda, taraflar 
bazı ilke kararlarına varmışlar ve mev
cut sorunlara çözüm aramak amacıyla 
bir mekanizma oluşturmuşlardır.- Burada 
özellikle vurgulanması gereken nokta şu
dur : İki ülıke arasında mevcut sorun
ların karmaşıklığı ve karşılıklı tutumlar
da zaman içinde meydana gelen kemik
leşme muvacehesinde, İhtilafların çözü
münde bir ilerleme kaydedilebimesi için, 
her şeyden önce, ilki ülke arasında güven 
ve işbirliği ortamının geliştirilmesine ve 
güçlendirilmesine ihtiyaç olduğu açıktır. 

'Başbakanlar düzeyinde sağlanan gö
rüş birliğini müteakip, somut konular 
üzerinde çalışmak üzere kurulması ka
rarlaştırılan komitelerle ilgili yönteme 
müteallik hususları görüşmek üzere, Ba
kanlığımız Müsteşarı Atina'yla giderek, 
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Yunanitsan Dışişleri Bakanıyla temaslar
da 'bulunmuş ve ayrıca, Başbakan Pa-
pandreu tarafından da kabul edilmiştir. 
Bu ıgörüşmelerde, komitelerin dikeyleri, 
terekküp tarzları, ele alacakları konular 
ve muhtemel toplantı tarihleri üzerinde 
fikir teatisinde 'bulunulmuştur. 

iSonuç olarak : Siyasî Komitenin, dış
işleri bakanlarının; İşbirliği Komitesinin 
ise, taraflarca tespit olunacak yötflcili ba
kanların başkanlığında toplanmaları ve 
her iki komitenin de ilk ıtoplantıılarını 
mayıs ayı sonunda yapmaları hususunda 
mutabakat sağliammışltır. Ayrıca, Sayın 
Baş̂ baikanımıziin haziran ayı içinde Yu
nanistan'ı ziyaret etmesi konusunda ilke 
mutabakatına varılmış ve 'tiiim bu husus
ların Türkiye ve Yunanistan Başbakan
larının Brüksel'de yapacakları görüşıme-
de onaylarına sunulması kararlaştınltmış-
tır. 

Daha önce ifade ettiğim gibi, Türfc-
Yunan ilişkilerinde yaratılan bu olumlu 
oüfiam, etkilerini, Balkan Ülkeleri Dışiş
leri Balkanları Toplantısı sırasında da 
(gösterm işitir. İkili temaslara da vesile 
teşkil elden Bellgrad toplantısı 'sırasında, 
Yunaniisltan Dışişleri Bakanı Papulias ile 
de bir araya gelmek ve iki Başbakanın 
Brüksel'de yapacakları (görüşmeyle illgili 
ıgörüş teatisinde bulunma imkânına sahip 
oldum. 

Nihayet, (bildiğiniz (gibi, geçen hafta 
Brüksel'de yapılan NATO Zirve Toplan
tısının ardından, Türk ve Yunan Başba
kanları, 3 ve 4 ıMarlt tarihlerinde iki kez 
(buluşarak, IDavos mutabakatını mütea
kip, iki ülke ilişkilerinde başlatılan yakın
laşmayı ıgdiştirme yoiarıı üzerinde görüş 
biriliğine varmışlar ve bu hususları bir 
ortak bilidirilyle kamuoyuna açıklamış
lardır, 

Hafızalarda henlüz çok taze olduğu 
cihette, Davos'ta başlatılan sürece hiç 
şüphesiz ilave bir hız kazandırmış olan 
ıbu ortak bildiride yer alan hususları tek
rarlayarak Yüce »Meclisin zamanım al
mak istemiyorum. 

(Son bir aylık kısa dönem zarfında 
Türk-Yunan ilişkilerinde doğru yönde 
önemli bir hareketlenme sağlandığı Yü
ce Meclisin malûmudur. Güdülen temel 
amaç, bir yandan yıllardır sürmüş olan 
diyalog eksikliğinin: izlerinin 'silinmesi, 
karşılıklı güven ve işbirliği ortamının ya
ratılması ve geliştirilmesi; öte yandan da, 
ibu olumlu gelişmelere muvazi olarak, 
aramızdaki sorunlara çözüm bulma ça
balarının iyi niyetle ve sebatla sürdürü
lerek sonuç alıınaJbilmesidir. 

Hükümetimiz, başlatılmış olan bu sü
recin uzun vadeli bir perspektif içinde 
düşünülmesi gerektiğini, sabır ve iyi ni
yetle sürdürülecek çabalar sonunda, ara
mızdaki meselelere hakkaniyet ve kar
şılıklı menfaat dengesi çerçevesinde akıl
cı çözümler bulunabileceğini ve bu su-
rdfcle, Türkiye ile Yunanistan arasında 
kalıcı ve verimli dostluk İlişkilerinin te
sis edilebileceğine samimiyetle inanmak
tadır. Her ikisi de aynı savunma ittifakı
na ve Batı camiasının siyasal ve ekono
mik kuruluşlarına mensup olan Türkiye 
ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin, esa
sen başka türlü olmaması gerektiği açık
tır. 

Sayın milleltivekMeri, Başbakanların 
girişimiyle Hükümetler düzeyinde başla
tılmış olan Ibu ıgelişmelerin, kısa süre 
içinde diğer alanlarda da ilk meyveleri
ni vermeye başladığını burada memnun
lukla kaydetmek isterim. (Dört; yıldır top
lanamayan Türkiye - Yunanistan Karma 
Ulaştırma Komisyonu, Davos buluşma
sını müteakip 9-11 'Şubat tarihlerinde An-
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kara'da toplanmış; yapılan müzakereler 
•sonucunda, Türik nakliyecilerine tanınan 
yıllık transit ıgeçiş kolbaşı 4 binden 7 ıbine 
çıkarılmış, ayrıca Türkiye ile Yunanistan 
arasında Ro-Ro seferileri ihdası imkân
larının araştırılması kararlaştırılmıştır. 

Öte yandan, Türk ve Yunan işadam
ları arasındaki işbirliği imkânlarını geliş-
itirmek amacıyla ibir «î$ Konseyi» ku
rulması kararlaştırılmış ve Ibu hususta 
bir protokol imzalanmıişıtır. 

Ayrıca, Yunanistan'da daha 'önce ku
rulmuş »olan, Yunanistan-Türkiye Dostluk 
Demeğine muvazi olarak, ülkemizde de 
TüıkiyenYunanistan Dostluk Derneği ku
rulmuştur. Bunların yanı sıra, her iki ül
ke parlamentolarında Ibirer dostluk gru
bu kurulması çalışmaları başlatılmıştır. 
Türik ve Yunan basın yayın kuruluşları 
arasında ıtemas ve ilişkilerin gel'Jştiritoıesi 
de ümit ve temenni edilmektedir. 

!Öte yanidan, ıbu yıl Türkiye'nin Ulus
lararası Selanik Fuarına, Yunanisltan'ın 
ise Uluslararası lîzmir Fuarına iştirakleri 
«öngörülmektedir. Hükümetler düzeyinde 
başlatılmış olan olumlu ıgeüişmenin kısa 
bir süre içinde her iki ülkedeki çeşidli 
toplum kesimlerinde (geniş yankı bulmuş 
olması, izlenen yolun Türk ve Yunan 
Ulus'larının da arzu ve 'beklentilerine uy
gun olduğunu ıgöstermek'te, atılan adım
ların doğrulunu kanıtlamaktadır. 

Hükümetimiz, açılan bu yolda ısabır-
1a ve iyi niyetli karşılıklı çabaların sür
dürüleceği inancıyla, komite çalışmaları
nın başlamasına umutla intizar etmekte
dir, 

Yüce IMeolise teşekkürlerimi ve say
gılarımı sunarım. ı(AMAP sıralarından al
kışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım 
Bakan. 

içtüzüğün 60 inci maddesine göre, 
Sayın Bakanın gündem dışı konuşması
na karşı, gruplara söz veriyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın İsmail1 Cem; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın ımıi'llet-
vekilleri; önce Sayın Bakana teşekkür 
ederiz, bilgi verdiler; ama, hemıen bir de 
temenniimizi ekleyelim, bu tarz bilgiler, 
muhalefetin zaten çok sınırlanmış bulu
nan denetim gününe denk düşürülmesin. 
Biz bu Mecliste, zaten bir gün denetim 
görevi yapabilmekteyiz; sayın bakamlar, 
lütfen zamanımızı almasınlar, bu tarz bil
gilendirmeleri düğer lifci güne ayırsınlar. 
(SHP sıralarından alkışfar) 

Muhalefet olarak, «Dış politika ko
nularını önceden konuşalım, önceden tar
tışa! im» diyoruz; ama ne yazık ki Sayın 
Hükümlerimiz, Yüce Meclisin bir tartış
ma mekânı olması düşüncesine bir tüdü 
alışamıyor ve kendi yaptıklarını bizlere 
tebliğ ediyor. Yüce Beclıis, bir tebligat 
müessesesi değildir. Biz buraya, sadece 
birtakım açıklamaları, olup bitmiş İşlerin 
sonucunu dinlemek için gekni;ş 'değiliz. 
Biz, bunları tartışmak ve bu oluşuma 
kendi katkımızı getirmek için bulunuyo
ruz burada. Ancak, Sayın Hükümetin bu 
davranışı ve bu yaklaşımı, sonuçta bizim 
bazı kaygılarımızı maalesef doğruluyor. 

Bazı konularda bilgi sunuldu. Bizim 
kaygımız şudur •: Dış politikada, barış 
doğrultusundaki, anlayış doğrultusundaki 
yaklaşımları benimseriz ve destekleniz. 
Ancak, bizim dış politika Eskilerimizde, 
yavaş yavaş bir hava belirmeye başladı, 
almadan verilen bir ticarete; dış politi
ka ıillşkıilen:miz, bir bakıma, ülkenin iç 
siyaset tüketimine dönük bir çeşit şova, 
benzemeye başladı. Biz bundan kaygılı-
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yız ve bu açıklaımaıliar bizim kaygımızı 
gideırmiyor. 

Bulgaristan'dan söz edildi. Bulgaristan' 
la barıştan, yakınlaşmaktan elbette ya
nayız; ıama, bir de 'bakıyoruz; bizim1 Bul
garistan konusundaki bütün haklı iddia
larımız, millet olanak benimsediğimiz 
haklı tezlerimiz, olduğu yerde duruyor; 
şikâyet konularımız aynen duruyor ve 
birdenbire, Türkiye, Bulgaristan'a yöne
lik politikasında fevkalade yumuşak bir 
döneme giriyor. Biz, muhalefet olanak bu
nu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani, 
Aysel bizim kızımızdır, Naim bizim oğlu-' 
muzdur; ama, Bulgaristan'da, yüzbinler-
ce oğlumuzun, kızımızın ismi değiştirili
yor, dini değiştiırüyor, bu devaım ediyor 
ve birdenbire, biz, Naim'in olimpiyatlar
da halter kaldırabilmesi nedeniyle veya
hut bunun da katkısıyla, davamızı bir 
köşeye bırakıp, son denece yumuşak po
litikalara giriyoruz. Böyle dış politika ol
maz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Harp açalım (!) 

BAŞKAN — Bir dakika!.. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Hayır 

efendim, harp açmayalım; hakkımızı so
nuna kadar, Türklüğümüzü sonuna kadar 
savunalım. (SHP sıralarından alkışlar) 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — 
Kahrolsun Bulgarlar, öldüneliım onları (!) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, arka sı-
rallana gönderirim sizi. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sayın Başkan, emrederseniz dışarı da çı
karız; ama, ölçü bu değil 

BAŞKAN — Rıioa ederim... Lütfen 
efendim... 

İSMAİL CEM (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, dış politika ciddî bir ko
nudur, dış politika çok ciddî bir konu
dur. 

Yunanistan'la ilişkilerimiz... Çıkış 
noktası doğrudur, genel çizgileriyle de 
doğrudur; ıhiç kuşkusuz bunu belirtme
miz lazâm; 'ama, Yunanistan'la ilişkileri
mizi, şu günlerde laldığumız izlenim doğ
rultusunda, sadece vermeye dönük, al
mayı unutmuş bir politika noktasına ge
tirirsek, bunun sonucunda biz hiçbir şey 
kazanmayız ve gerçekten -geçmişten he
piniz hatırlarsınız- bir ana Uluslararası 
Para Fonuyla (IMF ile) Türkiye, 1980' 
lerin başında pazarlığa girmişti. IMF, do
ların 47 lllna olması yönünde ısmariı olu-
yondu ve o günkü ekonomiımıizin sorum
luları, birdenbire bunu 80 lira yaptılar. 
TMF de şaşırdı, IbizJim kamuoyumuz da 
şaşırdı, «IMF 47 lira isterken, neden Türk 
Lirasının değeri 80 liraya kadar düşürül
dü?» diye... Bu anlayışla dış politika ya
pılmakta olduğunu di'dldî endişeleri geli
şiyor. 

Yunanistan'la ilişkilerimiz var... Bi
zim Yunanistanldan taleplerimiz var; di
yoruz ki, «Ege'deki adlaliarın sÜlahlandı-
rılıması, Yunan Hükümeti tarafından bu 
sekide, bu ölçüde snahlandırı'Iiması, Tür
kiye'nin güvenliğine aykırıdır, biziim men-
faatımıza karşıdır» ve diyoruz ki, «Ba'tı 
Trakyaldaki insanlar,' 'bu insanlara karşı, 
ibu Türklere karşı Yunanistan'ın uygula
dığı politikalar, insan taklarına aykırı
dır.» 

Biz sadece kendi memtekeltimizd'e, ken-
di vatandaşlarımız için insan haklarını sa
vunmuyoruz. Biz, inlsian haklarını, bütün 
limsanlar için savunuıyoruz ve Yunanistan' 
da bizim insanlarımızın durumu aynı şe
kilde devam ederken ve 'biz; - hükümetin 
yaptığı doğru bir yaklaşımdır - Yunan 
ıfdb'aalı, alma Türkiye'de yaşamış Yunan
lıların, Türkiye'deki haklarına sahip çık
mak konusunda hareket ediyoruz. 

Peki, Türkiye'de yaşayan Yunanlıla
rın, Türkiye'de malı Ibulunan Yunanlıların 
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mülkü, gayrimenkulu kutsalIdır da, Batı 
Trakya'da yaşayan Türk asıllı Yunan va
tandaşlarının toprağı, tarlası kutsal de
ğil midir arkadaşlar? (SHP sıralarından 
alkışlar) Büz Hükümetten, 'bunlarda 'has
sas olmasını bekliyoruz ve dilerdik ki 
bu konuları partimizin öngördüğü biçim/de 
şu Yüce Mecliste konuşabilmiş öteydik, 
(bunlar dalha öncelden kbnuşulabilseydi, ik
tidar partisinden arkadaşlarımız belki bi
zimkilerden çak daha ıgüzel düşünceleri 
şu kürsüden dile getirecekti; hep birlik
te konuşacaktık ve çok dalha iyisini ya
pabilecektik. 

Sayın Bakan izahat verirken, ortak bil-
!d'irildeki ozelllilkler'e, sorunlara, noktalara, 
konulara değinmedi ve dedi ki, «Bun
lara değinmiyorum.» Oysa, muhalefetin 
itirazı, Türkiye (ile Yunanistan'ın yakın
laşmasına veyahut bir ibarış ve çözüm yo
llunun aranmasına değil. filizim, şu ortak 
bildiriye yer alan bazı noktalarda somut 
endişelerimiz var. Örneğin, hava sahasının 
kıillantmı konusunda, bizim muhalefet 
olarak endişemiz var. Ümit ederim ki o 
kadar thaklı 'bir endişe olmasın; ama, bak
tığımızda, bize göre memleketimizin aley
hine kullanılabilecek ve Türkiye'nin elin
deki 'bblki en güçlü kozu peşin peşin kar
şı tarafa terk edecek bir girişimde bulu
nulmuştur, bir atiıım atılmıştır. Türkiye, 
bir yandan kendi kuMaridiğı kozu, kendi 
caydırıcı kozunu, yani kendi uçaklarını 
uluslararası kaidelere uygun; fakat, Yu
nanistan'ın kabul ötmediği şekilde uçur
mak yetkisini, şu anlaşmayla şu uzlaş
mayla bir köşeye koyuyor; alma bunun 
karşısında, Eğedeki adalarlda, silahlar 
Turkiyetye yönelmiş vaziyette yığınak ya
pılıyor, mühîmlmat yığılıyor. 

Sayın milletvekilleri, dış politikaya, 
dış politikanın gereği gibi bakmak lazım. 
Dış politikaya - çok fazla - bir ticarî iliş

ki gibi bakılamaz ve dış politikada önemli 
olan, bir yıl için, iki yıl için kazanılabile
cek mevziî başarılar değil, on yıl için, 
yirmi yıl için kazanılacak zaferlerdir ve 
bizi düşündüren, muhalefet olarak kay
gılandıran nokta, dış politika konuları
nın kendi ciddiyetlerinin dışına çıkarılıp, 
sürekli bir kamuoyuna mesaj, sürekli bir 
televizyonda gözükme aracı yapılmasıdır. 
Biz b'unu kabul etimiyoruz; çünkü, bü-
töin dünyada Ibaşı dara düşen iktidarlar, 
iç politikada başarısız olan iktidarlar, bir 
eğilim itibariyle dış meseleleri gündeme 
'getirir, dış mesele üzerinde kendilerini mu
zaffer ilan etmeye çalışır ve bu şekilde 
de kendi açıklarını kapatmaya uğraşır. 
Ekbnolmi fatihi olunamıayınca, bu defa 
devlet adamlığı, devletler fütuhatı gibi 
konular güntibme gelir. 

Bizim ricamız, bİziim eleştirimiz, dış 
politikada bu gösteriş, bu şov artık biraz 
azatsın ve bizim (dış politikamızı yöne
tenler, lütfen karşılarındakini düşündük
leri kadar, bizi de, memleketin menfaatini 
da düşünmeye başlasın. 

Teşekkür ederim, sağ olun, var olun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Koksal Toptan. 
Buyurun Sayın Toptan. (DYP sırala

rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA KOKSAL 
TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Parlamen
tomuzun, Anayasanın ve içtüzüğün de dı-
şırida; ama, bir Anayasa hükmünden, bir 
İçtüzük hükmünden de daha önem taşı
yan birtakım önemli geleneklleri olagelmiş
tir. Bunların başında, Parlamentonun, 
Özellikle dış konularla ilgili birtakım so
runların bu kürsüye getirilmeıSünde, Par
lamentoda grdbu bulunan bütün siyasî 
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partilerin görüş birliğinin tespiti (gelmek
tedir. 

Bulgun Büyük Meclîsin önüne, dış poli
tika (konusunda, yine, 'birliğini, 'beraberliği
ni göstermesine vesile teşkil edecek olan 
Sayın Bakanın gündem dışı bür -konuşması 
geldi; aima, ne olurdu, bu gündem dışı 
konuşjma hakkında, hiç olmazsa bu sa
bah, Mecliste grulbu bullunan siyasî parti
lere haber verilseydi; 'burada Sayın Baka
nın kürsüye getirdiği meseleler çok daha 
derinliğine tartışılıp, bu Mecliste üzerinde 
çok önemle durulan Yunanistan ve Bul
garistan ile olan mteseiMerimtode bir fi
kir birliği tespiti imkânı hâsıl olsaydı. 
Üzülerek ifade etmek gerekir ki, her şey
de olduğu/gibi, 'bu önemli meselede de, 
Hükümet, konuyu ve olanı biteni Yüce 
Meclisin gözlerinin önünden kaçırmak 
gibi, saklamak gibi yanlış bir yol seçmiş
tir. 

Bizim, Doğru Yol Partisi olarak, Tür
kiye'nin Bulgaristan ile, Türkiye'nin Yu
nanistan 'ile olan meselelerine bakış tar
zımız 'bellidir. Her fırsat hâisıl olduğunda, 
Part-amenitlo zemininde, buranın dışında, 
Türkiye'nin, Bulgaristan ile, Yunanistan 
ile olan mdselelerdeki hassasiyetine her 
zaman büyük bir vatanperverlik duygusu 
İçersinde dikkatleri çeklmeye gayret et
tik. Türkiye'nin, Yunanistan ile olan - Pa-
pandreu'nun ifadesine göre sayısı 1'50'yi 
bulan - pek çOk problemi vardır. Bu prob
lemlerin çözüllmemesini isteyen hiçbir 
Türk tasavvur etmek mümkün değildir. 
Her Türk, Türkl'yenlin, Yunanistan ile, 
diğer ülkelerle mevcut olan problemleri
nin en kısa 'süre içerisinde çözümüne ta
raftardır; alma Türkiye'nin, Yunanistan 
ile mevcut olan ve pek çoğu bizim hüküm
ranlık halklarımızı ilgilendiren problemle
rini, bir şeyler vermek suretiiyle, Türkiye' 
nin onurundan, Türkiye'nin haklarından 

bir şeyler vermek suretiyle çözmeye kal
karsanız, bunun vebalinin altından kalka
mazsınız. 

Şimdi, kapalı kapılar ardında birtakım 
görüşmeler... Sayın Bakan burada, uzun 
uzun, gezileri anlattı. Türkiye'nin Yunanis
tan ile olan problemlerinde, Türkiye'nin 
haksızlığını gösteren ne var? Yunanistan' 
in, açık açık, uluslararası pek çok antlaş
maya rağmen Ege adalarını silahlandırma
sını gerektirecek hangi haklılığı sözkonu-
ısu? Yunanistan'ın, Ege kıta sahanlığı; 
Yunanistan'ın, FIR hattı; Yunanistan'ın, 
Batı Trakya'da Türklere karşı, Türkiye' 
nin haklarına karşı uygulaldığı politikayı 
haklı çıkaracak hiçbir neden yoktur. Şim
di, bunların çözülmesini lisltemek başka 
hür şeyidir; bunların çözülmesini gelecek 
yıllara bırakmak, buriların çözülmesini 
buzdolabına koymak ve televizyon ekra
nını iç politikaya kullanmak suretiyle âde
ta meseleyi bir ulu'slararalsı şov haline sok
mak başka bir şeydir. 

Şimdi, Batı Trakya'da Türk dernek
leri kapatıldı; daha doğrusu, Batı Trak-
yabdaki Türk derneklerinin başındaki 
«Türk» kelimesinin kullanılması yasaklan
dı. Bu kürsüde daha evvel de söyledik, bu 
Yunanistan ile neyin pazarlığını yapa
caksınız? Oradaki Türk unsuruna taham
mül ödemeyen, orada yıllardır (elli yıldır) 
kurulu bulunan Türk derneklerindeki 
«Türk» kelimesinle tahammül edemeyen 
biu Yunanistan ile neyin pazarlığını ya
pacaksınız; hangi ianlaşimayı yapacaksı
nız? Böyle bir anlaşima yapmıyorsanız, 
ortalığı toza dumana katimanın da anlam
sızlığına işaret etmek istiyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli rnlilleHivekilleri, ciddî endişele
rimiz var. Türkiye, birtakım şeylerin kar
şılığı, barış havarisi kesilme gibi birtakım 
heveslerin karşılığı, sakın ola ki, Kıbrıs' 
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tan taviz vermeye kalkmayın. Sakın ola 
ki, Türkiye, yüzyıllardan beri Batı Trak
ya'da yaşayan, dillini, dimini, örfünü yaşa
tan ırkdaşlarımız üzerine uygulanan, fiilen 
gerçekleşen birtakım baskılar üzerine, o 
fiilî durumu kabul anlamına gelecek bir
takım anıtlaşmalara yahut anlaşmalara 
varmaya... 

HfLMÎ BÎÇER (Sinop) — Korkma, 
korkima. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bu 
korkumuzu biz dile getiriyoruz. Umarız 
k!i, Hükümet, 'bizim bu korlkumuızu ger-
çekl'eşjtirecek birtakım yanlış işler yap
maz; umarız ki, Hükümet, sadece bizim 
neshimizi değil, yüzyıllarca 'bu topraklar 
üzerinde yaşayacak olan gelecek neslimizi 
de ilgilendiren birtakım yanlış adıimlar 
atmaz. 

.Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Euîgarisitanla görüşmeye, gayet tabiî, hiç 
kimsenin İtirazı olmaz; ama Bulgaristan'ın, 
tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleş
tirdiği bir asimilasyona hukukî bir kılıf 
geçirme gayretlerini anlamak da mümkün 
değildir. Bulgaristan'ın fiilen gerçekleştir
diği, oradaki vatandaşlarımızın isimlerini 
değiştirmeye kadar varan, onları işkence
ye tabi tutmaya kadar varan 'birtakım ey
lemlerini oldubittiyle kabul anlaımm'a ge
lecek bir anlaşma varsa, böyle bir anlaş
manın övünülecek tarafı yok. 

Bütün bunların Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bu yüce çatı altında derinliğine 
tartışılmasını, gerekiyorsa bir 'genel gö
rüşme yapılmak suretiyle, derinliğine tar
tışılmasını ve bu Mecliste, sadece, Tür
kiye'nin, Bulgaristan ve Yunanistan'la de
ğil, Türkiye'nin tüm dış politikasını ilgi
lendiren bir millî politika tespit edilmesin
den yana olduğumuzu ifade ediyor, Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Toptan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELE
Rİ. 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/13) 

İBAŞKAN — 3 adet Meclis araştırma
sı önergesi vardır. * 

tik önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1980 sonrasında sürekli olarak gün
demde tutulan konulardan birisi faizler
dir. Faizler, önce tasarrufları değerlen
dirme gerekçesi ile yüksdltilmiş, sonra da, 
enflasyonun aşağıya çekildiği ileri, sürü
lerek birkaç puan düşürülmüştür. Daha 
sonra, serbest faiz savı ortaya atılarak 
uzun süre tartışılmıştır. Üç aylık, altı ay
lık vadeli mevduata uygulanan faizler, 
Merkez Bankasınca; serbest olduğu ileri 
sürülen 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduat 
faizleri ise büyük 'bankalarca belirlenmiş
tir. 10 milyon TL.'nin üzerindekli mevduat 
sertifikalarına ise pazarlıkla serbest faiz 
uygulanımıştır. 

4 Şubat kararları dfe vadesiz ve vadeli 
mevduata uygulanan faizlerin tavanları, 
vadesiz de yüzde 36; 1 ay vadeli olanlar
da yüzde 40; 3 ay vadieli olanlarda yüzde 
45; 6 ay vadeli olanlarda yüzde 52; 1 yıl 
vadeli 'olanlarda yüzde 65 olarak yeniden 
belSirlenmİştir. Dalha sonra pazarlıklı ser
best faiz uygulaması da kaldırılmıştır. 4 
Şulba'tfta yapılan değişikliğin gerekçesi ise, 
Türk Lirasından kaçışın önlenmesidir. 
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Bilindiği üzere, faiz 'politikası ile enf
lasyon oranını tasarrufları, yatırımları, 
gelir dağılımını, bütçeyi ve sermaye piya
sasını doğrudan veya dolaylı olarak etki
letmek mümkündür. Çeşitli alanlarda elde 
edilecek sonucun olumlu olması için, her-
şeyden önce, yapılan değişikliğin gerekli, 
yararlı ve bu değişiklik ile yapılmak iste
neni gerçekleştirecek nitelikte olduğu ko
nusunda kamuoyunda güven yaratması 
gerekir. Oysa, son kararlardan sonra ka
muoyunda yapılan tartışmalar, alınan ka
rarların 'gerekliliği ve yararı konusunda 
pek çok kişide kuşkular olduğunu gös
termektedir. 

Yüksek faizin, hızlı enflasyon ve sü
rekli devalüasyon kısın döngüsünü sürdü
receği, ekonomik ve toplumsal sorunları 
ağırlaştıracağı, iç borç faiz ödemelerini 
artırarak.bütçe açıklarını yükselteceği, ge
ni dönmeyen batik krediler sorununu daha 
da ağırlaştıracağı ve malî düzeni sarsa
cağı, yatırımları olumsuz yönde etkileye
ceği ve .Türk Parasından kaçışı önleyeme
yeceği ifade edilmektedir, öte yandan, 
Avrupa Topluluğunda faiz oranları çok 
düşüktür ve yüzde Via altında değişiklik
ler bile önemli hareketlere yoıl açmakta
dır. Tam üyelik başvurusu yapmış olan 
Türkiye'nin aldığı son kararların, ekonomi 
politlikalarını, Avrupa Topluluğunun eko
nomi politikalarına yaklaştırmasına katkı
da bulunup bulunmayacağı da tartışmalı
dır. Öte yandan, devlet harcamalarının 
giderek artan oranı, faiz ödemelerine git
mektedir. Devlet gelirleri, borçların faiz 
ve anapara ödemeleri kadar hızlı artma
dığı için, mevcut borçların faiz ve ana
para ödemeleri için de tor sene daha fazla 
borçlanma gerekmektedir. 

Bütün bu konuların açıklanması, faiz 
konusunda alınan kararların etkileri ile 
ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması 

gerekir. SHP olarak, bu konunun TBMM' 
de tartışılarak açıklığa kaivuşturulmasını 
gerekli görmekteyiz; kamuoyunun aydın
latılmasının istikrarın sağlanmasına katkı
da bulunacağını düşünmekteyiz. 

Bu nedenlerle, yüksek faizin, ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusunda 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince Meclis araştır
ması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Birgen Keleş 
tzmir 

EnOİ Güngör 
İzmir, 

Kenan Süzer 
Tokat 

Halil Çulıaoğlu 
İzimin 

Kâzım özev 
Tokat 

Zeki Ünal 
Eskişehir, 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

TUfan Doğu 
Muğla 

Hasan Zengin 
Manisa 

Türkân Akyol 
İzmir 
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Ayhan Arifağaoğkı 
Artvin 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rıza Ihman 
Çorum 

Musa Gökbei 
Muğla 

Mustafa Timisi 
İstanbul1 

Orhan Veli Ytlldırıım 
Tunceli 

Btem Cankurtaran 
M 

Ahmet Ersin 
izmir 

A. Rıza Sinmen 
Kocaeli 

Necear Türkban 
izmir 

Turhan Hırfanoğlü 
Hatay 

Ali Oyar 
Hatay 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Kemal Dudubğlu 
Hatay 

Ekin Dikmen 
İçel 

ibrahim Afcsoy 
Malatya 

Veli Aksoy 
izmir 

Erdal Kalkan 
Edime 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

M. İstemihan Talay 
içel 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Salih Sümer 
Dıyarbakır 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge gündemde yerini 
alacak, Meclis araştırması açılıp açılma-
maisı huşunda öngörüşme, sırasında yapı
lacaktır. 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alın-
ndk ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olu
nan haksız ve insanlık dışı uygulamalar 
konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/14) 

'BAŞKAN — Diğer araştırma önerge
sini okutuyorum: 

Ülfcemfc cezaevlerindeki haksız ve in
sanlık dışı uygulamalar, toplumumuzun 
kanayan bir yarası olarak varlığını de-
vaim ettiriyor. 

Bu basit insanî ve yasal hakların çiğ
nendiğinden yakınılıyor. 

Tutuklu ve hükümlüler tedavi olama
dıklarından, yakınları ve avukatları ile 
uygun koşullarda görüşerraediifclerinden, 
havalandırmaya çıkarılmadıklarından, en 
basit ve sıradan nedenlerle hücrelere atıl
dıklarından ve infazlarının yakıldığından, 
başka cezaevlerine nakledilmekten, ken
dilerine dayak atıldığından, yeteri kadar 
beslenemedükîerinden ve benzeri blirçok 
h'aksız uygulamadan yakınmaktadırlar. 

Nitekim, bu haksız uygulamalara tep
ki olarak, Sağmalcılar - 2, Eskişehir, Bu
ca ve daha birçok cezaevindeki tutuklu 
ve hükümlüler ile yakınları açlık grevleri
ne başlamışlardır. 
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Bazı açlık grevleri bir ayı aşkın za-
ımanjckn bu yana devamı ©tanesine ve in
sanların süratle ölüme yaklaşmalarına rağ
men, Hükümet ısrarlı bir şekilde, önlem 
altmaımakta direnmektedir. 

'Dahası, partilerinin yetkili kurulların
ca görevlendirilen milletvekilleri cezaev
lerine alınmamakta ve böylece, hem mil
letvekillerinin, hem de kamuoyunun ce
zaevlerindeki insanlık dışı ve kötü uygula
malar konusunda bilglenmeleri önlenmek
tedir. 

'Bu ndden'lerle, cezaevlerindeki haksız 
ve insanlık dışı uygulamalar konusunda 
Meclis araştırması yapılması gerekmektie-
dir. 

(Sunduğumuz gerdkçelerimizin nazara 
alınarak, Anayasanın 98 inci, Meclis içtü
züğünün 102 nci maddeleri gereğince Mec
lis araştırması yapılarak, konunun ince
lenmesini saıygı ile arz ederiz. 

Malhmut Almak 
Kans 

Eşref Erdem 
Ankara 

Orhan Veli Yılldırım 
Tunceli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mehmet Adnan Ekmen 
Maildin 

Btem Cankurtaran 
İçel 

Mehmet Dönen 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Arif Sağ 
Ankara 

Cumlhur Keskin 
Hakkâri 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Veli Aksoy 
izmir, 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, Meclis araştırması açılıp açıl
maması hususundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak 
ve mevcut çevre sorunlarını gidermek 
için gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir 
çevre politikası oluşturmak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

BAŞKAN — Diğer araştırma önerge
sini okutuyorum-: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye, sahip olduğu çiok zengin çev
re değerlerini korumak ve aynı zamanda, 
karşı karşıya bulunduğu çevre sorunları
nı gi'derebiîmek amacıyla, çevre konuları
na gerçekten önem vermek zorundadır. 
Ayak uydurmak zorunda olduğumuz mo
dern çağ ve eşiğinde bulunduğuımuz 21 in
di yüzyıl bunu gerektiriyor. 

Son nüfus sayımının ortaya koyduğu 
gerçek, Türkliye"defci yıllık nüfus artış 
hızının en az yüzde 2,8 olduğundur. Bir 
diğer ifadeyle, nüfusumuz her yıl 1,5 mil
yon civarında artmaktadır. Bu hızlı ar
tışın getirebileceği ekonomik ve toplum
sal sorunlar, sıkıntılar bir yana, hızla ar
tan nüfus çok yakın bir gelecekte, Tür-
kiıye''dıe çevre koşullarını zorlayacak, kir
liliğin birçok bölgede çok daha artmasına 
yol açacaktır. 
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Ülkemiz, çevreyi politik akımların 
tartışıma konusu yapmadan, gerektirdiği 
ciddiyet ve önemle ele almalı, daha da geç 
kalmadan, ekolojiyi, doğal varlıkları ve 
kaynakları, hızlı nüfus artışını, kırsal 'böl
geden kentlere akını «bir bütün halinde sos
yal tartışıma gündemine almalıdır. 

Anayasamız, 43, 56, 63 ve 159 uncu 
maddelerinde çevre korunması ile ilgili 
çeşitli hükümler içermektedir. 

9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çeivre Ya
sası da bu konudaki boşluğu doldurmak 
üzere çıkarılmıştır; fakalt, bu yasal düzen
lemelere rağmen, ülkemizde doğal çevre
nin hızla bozulmasının önüne geçileme
miştir. Çevreyi koruma gayretleri, hem 
hafife alınmış, önemsenmâm'iş, hem de ül
kenin sanayileşmesine engel olacağından 
veya zorluk çıkaracağından korkulmuştur. 
Halbuki, çevreyi korumak, sanayileşme
ye karşı çıkmak değldir; ama; çevreyi 
bozan veya kirleten sanayiin denetlene
bilmesi, üike çıkarlarının gereğidir. 

Türkiye'nin çevre yönünden çözüm 
bekleyen önemli sorunlarını şöyle sırala
yabiliriz : 

1. Güneydoğu Anadolu Projesi, böl
gede büyük gelişmelere, iklim ve sulama 
değişikliklerine yol açacaktır. Böylesine 
önemli bir projenin ekolojik yönlerinin 
değerlendirilmesi yapılmış mıdır? 

2. Yapılan hesaplamalar, 21 inci Yüz
yılın başlarında 80 milyonu bulacak olan 
Türkiye nüfusunun üçte birlinin sadece 
Ankara ve İstanbul'da yaşayacağını gös
teriyor. Böylesine sağlıksız bir şehirleş
meyi düzene sokabilmek; yurdun diğer 
'bölgelerinde bu alkım azaltacak yeni ilgi 
merkezlerinin kurulabilmesi için neler ya
pılabilir? 

3. Avrupa Topluluğuna girme ve bu 
sebeple hukuk sistemini de yenileme ih
tiyacında olan Türkiye, Avrupa Toplulu

ğunun çok önem verdiği çevre politikasını 
ve çevre mevzuatını ne ölçüde izliyor? 
Çevre Kanunumuz nasıl işitiyor? 

4, Gökcva tartışmaları ile ortaya çı
kan termik santral ve kirlilik açmazından 
nasıl çıkabiliriz? Enerji üretiminden vaz
geçilemeyeceğine, çevrenin kirlenmesine 
de göz yumülamayacağına göre, bu konu
daki en tutarlı politika ne olmalıdır? 

5., Dünya Bankasının, bundan böyle, 
büyük kalkınana ve enerji projelerini an
cak çevre değerlerini tahrip etmemek şar
tıyla desteklemeyi kalbul eden politikası 
nasıl .değerlendirilmektedir? 

6. Türkiye, kalkınmadan ve sanayileş
meden vazgeçemeyeceğine, aynı zamanda 
çevre değerlerini de korumak zorunda ol
duğuna göre, bu hassas dengeyi nasıl 
kuracağız? 

7.. 'Bu konuda çeşitli çalışmalar için
de olan kuruluşların eşgüdümü nasıl sağ
lanacaktır? 

8., Sanayiin fizikî plarülaması ve çevre 
kirliliği envanteri ne zaman hazırlanacak
tır? 

9. Avrupa Topluluğu üyeliği ile bir
likte, topluluğun gelişmiş üyelerinin yal
nızca çevre kirliliği nedeniyle Türkiye'ye 
göndereceği sanayiler nedeniyle tedbir dü
şünülüyor mu? İthal çöp olayı nasıl değer
lendiriliyor? 

İktidar, bütün bu sorunların çözümü
nü tek başına yapacağını iddia edebilir. 
Nitekim, Hükümet Programında bu ko
nuda bazı düzenlemeler vardır; fakalt yu
karıda da belirttiğimiz gibi, sorun, ikti
dar - muhalefet Borunu değildir; sorun; 
Türkiye'nin tutarlı ve devamlılık taşıyan 
bir çevre politikasını toplumca elbirliği 
ile oluşturmaktır. BU nedenle, kimseyi suç
lamadan, sorumlu ilan etmeden, sorunun, 
dünyadaki nüfus artışı ve sanayileşme
den kaynaklanan evrensel bir sorun oldu-
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ğunu görerek, konuyu TBMM gündemine 
ıbir Meclis araştırması olarak getiriyoruz. 

Şehirlerinin bacalardan çıkan duman
ların kaplamadığı, insanlarının gürültü
den rahatsız olmadığı, birçok sanayi ku
ruluşunun kontrolsüzce 'kirlilik bırakma
dığı, kıyılarını düzensiz yapılaşmanın çir-
kinieştirmediği, denizlerin, göllerin, akar
suların kirlenmediği bir Türkiye'nin nasıl 
gerçekleştirileceğinin belirlenmesi için, 
Anayasanın 98 inci ve TBMM içtüzüğü
nün 102 noi maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını ve bu konuda ge
reğini saiygılarnmızla dlileriz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Abdulkadlir Ateş 
Gaziantep 

Mustafa Yılimaz 
Gaziantep 

Birgen Keleş 
İzmir 

M. Istemihan Talay 
İçel 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ali Şairin 
Kahramanmaraş 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Musa Göklbel 
Muğla 

Mustafa Timisi 
Istaribul 

Erol Güngör 
İzmir, 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Musitalfa Sarı'gül 
İstanbul 

Vedat Alitun 
Kars 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Ahmet Ersin 
izmir 

Ali Topuz 
tstanlbul 

Muştala Çakır 
Gireisıun 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Onur Kulmıbaracıbaşt 
KooaieNi 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Ömer Türkçaikal 
. Kocaeli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ali Rıza Sıirmen 
Kocaeli 

Erol Köse 
Kocaeli 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 
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BAŞKAN — Önerge, gündemde yerini 
alacak, Meclis araştırması açılıp açılma
ması konusundaki ömgörüşme, sırasında 
yapılacaktır, 

C) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, (6/53) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/23) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri 
verilmesine ilişkin önerge vardır, okutu
yorum 3 

A) ÖNGÖRÜŞMELER. 

1. — Adnan Milletvekili Cüneyt Can-
yer ve 76 arkadaşının, Millî İstihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver ve 76 arkadaşının, Milî İs
tihbarat Teşkilatının yıpranmasını önle
mek ve bu teşkilatı, Kanununda yazılı 
görevlerinin sınırları içerisine çekmek için 
gerekli tedbirleri tespit ötmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca «bir Meclis araş-
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Türkiye Büyük Miltet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin «Sözlü Sorular» kısmında 
6 ncı sırada yer alan (6/53) esas numa
ralı sözlü soruma yazılı cevap aldığım
dan, soru önergemi gerü alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

BAŞKAN — Soru önergesi geri veril
miştir., 

Gündemin «Seçimler» kısmına geçiyo
ruz. 

tırması açılmasına ilişkin önergesinin ön
görülmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyli tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

9.11.1983 tarih ve 2937, sayılı MİT 
Kanunu incelendiğinde, MİT'in görevle
ri : «Türkıiye Cumhuriyetimin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağım
sızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine 
ve mliılılî gücünü oluşturan bütün unsuria-
rına karşı içten ve dıştan yöneltilen mev
cut ve muhtelif faaliyetler hakkında mil
lî güvenltilk istihbaratım devlet çapımda 
oluşturmak ve bu istihbaratı, Curaıhur-

V. — SEÇİMLER 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda 
açık bulunan üyelik için seçim 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki açık üyeliğe, Sosyaldemiokrat 
Halkçı Parti Grulbunca, Eskişehir Millet
vekilli Cevdet Selvi aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gündemin, «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngö-
rüşmeler» kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 
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başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başka
nı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
teri 'ile ilgili bakanlıkların istihbarat ve 
ihtiyaçlarını karşılamak, kamu kuruluş
larının istihbarat faaliyetlerinin yönlen
dirilmesi içim Millî Güvenlik Kurulu ve 
Başbakana önerilerde bulunmak, kıaımu 
kuruluşlarının istihbarata ikarşı koyma 
faaliyetlerine teknik konularda müşavir
lik yapmak ye eşgüdümün sağlanmasına 
yardımcı otaak, Genelkurmay Başkan
lığınca Silahlı Kuvvetler için gerekli gö
rülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokolle göre Genelkurmay Başkıanılığı-
ma Ulaştırmak, istihbarata kaırşı koymak
tır.» 

Görevleri bunlar olan MİT'in yasasın
da bir diğer önemli husus, MİT'e bu gö
revler dışında görevler verilemeyeceği ve 
bu teşkilatın devletin güvenliği ile ilgili 
istihbarat hizmetlerinden başka hizmet 
istikametlerine yömeltiimeyeceği hususu
dur. 

Bütün bu emredici hükümlere rağ
men, günlerdir kamuoyunda sözü edilen 
MİT raporu incelendiğinde, içeriğinde, 
MİT'in yukarıda yazılı görevlerinden hiç
birini yerine getirmediği açıkça bellidir. 
Görev ^alanına girmeyen ibir konuda ken
disine görev veritemeyeceği, devletin gü
venliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden 
başka hizmet istikametlerine yöneltilm©-
yeceği kesin olan MİT'in, raporda yazılı 
konularla ilgilenmesinin nedeni, gerçek
ten öğrenilmeye değer 'bir konudur. Yu
karıda yazılı 'açık hükümlere rağmen, 
MİT'i bu konularda araştırma yapmaya 
yönelten 'emri kim ve hangi yasaya daya
narak ne amaçla vermiştir? Bu soruların 
yanıtını kamuoyu merakla beklemektedir. 

MlTlin' bu rapor içerisinde ileri sür
düğü iddialar doğru mudur? Bizim, önce
likle araştırılmasını istediğimiz konu bu 

değildir. Bizi, Meclis araştırması isteme
ye yönelten nedenlerin başında, MİT'in 
söyledikleri değil, tarafsızlığını yitirmiş 
bir görüntü vermesi, " siyasal amacılarla 
kullanıldığı izlenimini yaratmasıdır. Öyle 
ki, raporda, iktidarı kollayan, kayıran 
cümlelere bile rastlamak olası. Raporda, 
«Anavatan Partisinin aldığı ekonomik 
tedbirlerle İllegal gelir kaymaklarınım ku
rutulması» sözcükleri, Başbakanın seçim 
bildirgelerindeki sözcükler ile aynı. Bu 
durum bugün kimilerine hoş gelebilir; 
ama, yarın daha da farklı biçimlerde kul
lanılacağından hiç kimsenin kuşkusu ol
masın. 

Raporu incelediğimizde, MİT'in, em-
niyetin içindeki özel bir hesaplaşmanın 
parçası haline geldiği de gözlenmekte. 
MİT, ilk kez kişileri ve kurumları açıkça 
suçluyor. Bu rapor yasalara uygun bir 
biçimde hazırlanmadığı gibi, üstelik, yet
kili yerlere Verilmeyip, basına sızdırılıyor. 
MİT raporlarını yayımlayan ve yazanlar 
bu raporlar gizli olduğu için cezalandırı
lırken, bu raporu basına sızdıranın kim 
olduğu ve cezalandırılıp cezalandırılmadı
ğı, yanıtlanması gereken ayrı bir soru. 
ANAP'ın aldığı ekonomik önlemleri öven 
ve yüzlerce kişiyi açıkça suçlayan bu ra
porda, nedense, jaguar olayının bazı kah
ramanlarından, altın kaçakçılığı davasının 
ileri gelenlerinden ve hayalî ihracatçıların 
işlerini takip eden bakanın adından hiç 
bahsedilımiiyor. Kuşkusuz, bu soruların ya
nıtları araştırma esnasında tüm boyutları 
ile ortaya çıkacaktır. 

Raporun ilk kamuoyuna açıklanması 
sırasındaki tepkiler de ilgi çekicidir. Sayın 
Cumhurbaşkanı, kendilerine böyle bir 
raporun gelmediğini, daha sonna Sayın 
Üruğ'un 'açıklaması üzerine bu kez rapo
run kendisine başka bir biçlimde ulaştı
ğını söylemesi devlet adına çelişkili açık-
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lamalar olup, olay üzerindeki esrar per
desini iyice artırmakta. 

Bu rapor ve içerisimde yazılanlar, 'bu 
devletin bir huıkuk devleti mi, yoksa bir 
polis •devletli' mi olduğunu göstermesi açı
şımdan önemli. Böyle raporlarım yönetim
lerce hazıırlatıldığı veya yönelimlerin ka
rarlarına etkili olduğu devletler polis dev
letidir. Bugün, devlet, şahıslar hakkımda 
raporlar düzenleyen ve bü raporlar üze
rime herhangi 'bir işlem yapmak yerine 
siyasî rakiplerine şantaj yapan veya yıp
ratan biır polis devleti görünümündedir. 

Türkiye'de MİT raporları ortada do
laşıyorsa, Başbakanımız «seçimlerden bu
gün önce çok önemli bir açıklama yapa
cağımı söyleyerek sonradan sahip çıkma
dığı bir raporu rakiplerime karşı 'koz ola
rak kullanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı 
bu rapor hakkında kuşkuları artıracak 
ifadeler kullanıyorsa, MİT'im içinde siya
sî bir yarış varsa, devlet iflas etmediğine 
göre, MİT iflas etmiştir. Yasaya göre 
Başbakana bağlı olan, yine Sayın Baş
bakana göre bir takım güç odak'larınnn 
güdümünde olan 'bu teşkilat hakkında; 
bu teşkilatın daha fazla dejenere olma
sını önlemek, teşkilatı, kanunumda yazılı 
görevlerinin sınırları içerisine çekmek, si
yasal iktidarın güdümünden kurtarmak 
'içim, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
nci maddeleri gereği Meclis araştırması 
açılmasını saygıyla ıta'lep ederiz. 16.2.1988 

Cüneyt Oanver (Adama) 
ve 'arkadaşları 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili 
Sayın Mustafa Yıilmaz, bu araştırma 
önergesine iştirak ettiğini beyan etmişler
dir, 

Bilgilerinize sunuyorum. 
Hükümet adıma, Devlet Bakanı Sayın 

Mehmet Yazar; buyurun efendim 

DEVLET BAKANI MEHMET YA
ZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisim değerli üyeleri; Adana Millet
vekili Sayın Cüneyt Oanver ve arkadaş
larının, 16 Şubat 1988 .tarihli Meclis 
araştırıma önergesini, Sayın Başbakanımız 
adıma cevaplandırmak üzere söz altmış bu
lunuyor um. Hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

Konuya geçmeden önce, görüşmele
rimize mesnet teşkili etmesi bakımından, 
2937 sayılı MİT Yasasının 4 üncü ve 
7 nci maddeüierini hatırlatmakta yarar gö
rüyorum. Bu maddeler aynen şöyledir : 

«MADDE 4, — Millî İstihbarat Teş
kilatının görevleri şunlaırdır : 

a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve 
milleti ile 'bütünlüğüne, varlığına, bağım
sızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine 
ve millî gücünü meydana getiren bütün 
unsurlarına karşı içten ve dıştan yönelti
len mevcut ve muhtemel faaliyetler hak
kında millî güvenlik istihbaratını Devlet 
çapımda oluşturmak ve bu istihbaratı 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay 
Başkamı, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreberi ile gerekli kuruluşlıara ulaştır
mak. 

b) Devletin millî güvenlik siyasetiyle 
ilgili planların hazırlanması ve yürütül
mesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik 'Ku
rulu Genel Sekreteri ile 'ilgili bakanlıkla
rım istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşi-
'laımak. 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının 
istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi 
için Milî Güvenlik Kurulu ve Başbakana 
tekliflerde bulunmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının 
istihbarat ve istihbarata karşı koyma 
faaliyetlerime teknik konularda müşavir
lik yapmak ve koordinasyonlun sağlan
masında yardımcı olmak. 
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e) Genelkurmay Başkanlığınca Silah
lı Kuvvetler için lüzum görülecek haber 
ve istihbaratı, yapılacak protokol© göre 
Genelkurmay Başkanlığımla ulaştırmak. 

f) Millî Güvenllik Kurulunca belir
lenecek diğer görevleri yaprnıalk. 

g) istihbarata karşı koymak. 
Millî İstihbarat Teşkilatına bu görev

ler dışında görev verilemez ve bu teşki
lat Devletin güvenliği & ilgili istihbarat 
hizrneıtleninden başka hizmet istikametle
rine yöneltilemez. Millî İstihbarat Teşki
latı birimlerıinıkı görev, yetki ve sorumlu
lukları Başbakanca onaylanacak bir yö
netmelikte belirtilir.» 

Şimdi ide 7 nci maddeyi okuyorum : 

«MADDE 7. — MİT Müsteşarı 4 ün
cü maddede belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesinden Başbakana karşı sorumlu 
olup, Baş bakanın dışında herhangi bir ki
şi veya makama karşı sorumlu tutula
maz.» 

Bu maddelerden açıkça görüldüğü 
üzere, Mıilllî İstihbarat Teşkilatımız, dev-
letimıizim varlığı için son derece önemli 
ve değerli bir kuruluşumuzdur; yalnız 
Başbakana bağlı ve ona karşı sorumlu
dur; devlet güvenliği ile ilgili her husus
ta istihbarat yapar; bu amaç dışında gö
rev yapması söz konusu olamaz. 

iŞimdi de, müsaade ederseniz önergeye 
geçmek istiyorum. önergede, MİT rapo
ru olarak ifade edilen ve gazetelerde kıs
men yayımlandığı belirtilen metnin, MİT 
bünyesinde yapılmış bir ön çalışma ile 
ilgili olabileceği düşünülmektedir. Sözü
nü ettiğimiz ön çalışma, gerekli işlem ve 
kademelerden geçerek bir resmî MİT ra
poru hüviyetini kazanmamıştır. Bu, bir 
MİT görevlisinin ön çalışmasıdır. Bu ça
lışma, kuruluş bünyesinde incelenmemiş, 
kontrol edilmemiş, değerlendirilmemiş ve 
gerekli merclerden geçmemiştir; teknik 

tabiriyle, bir ön dokümandır, bir etüttür. 
Bu sebeple de, metin, resmî bir MİT ra
poru hüviyetinde ve değerinde değildir. 

Bu itip çalışmalar, kuruluşun bünye
sinde kalmak şartıyla, her zaman ve gö
revi ile ilgili her konuda yapılabilir. Böy
le çalışmalar yapılmasına yasal bir en
gel yoktur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım; 
anarşist ve bölücülerin kaçakçılarla da
yanışma ve işbirliği içine girdikleri ve 
büyük ölçüde malî destek sağladıkları 
görüşünden hareketle, 1982 yılında, za
manın idaresi MİT bünyesinde bir Ka
çakçılık Şubesi kurmuştur. 
Sözü edilen metin, bazı dokümanlar

dan ve MİT'teki arşiv bilgilerinden ya
rarlanılarak hazırlanmış, resmiyet kazan
mamış, gizili istihbarat bilgilerini ihtiva 
eden bir çalışmadır. 

Bu çalışmanın yapılması İçim MİT dı
şımdan bir istek ve emir söz konusu de
ğildir; MİT raporu hüviyetlini kazanma
dan dışarıya sızdırılmıştır. Sızdırma fiili, 
teşkilat yasasına göre suçtur. Bu olayda 
öncelikle üzerinde durulacak husus bu
dur. Sızdırmanın, neden, nasıl ve ne 
amaçla yapıldığı, tahkikatın sonunda 
açıklığa kavuşacaktır. Tahkikat devam 
etmektedir. Sızdırmanın faili ve müseb
bipleri belli olduğunda, haklarında ge
rekli kanunî işlemlerin yapılacağı aşikâr
dır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne za
man belli olacak?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YA
ZAR (Devamla) — Bu tip teşkilatlarda, 
gizliliğin hayatî önemi vardır. Yasallar da 
bu maksada göre düzenlenmiştir, Bunum
la beraber, bütün ülkelerde 'böyle olayla
ra rastlanmaktadır. Bizde tekerrürüne ma
ni olanak için ek birtakım tedbirlerin alı
nacağı tabiîdir. 
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Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının 
açıklamaları da dahil, bütün açıklamalar
da, resmî bir MİT raporunun olmadığı 
İfade edilmiştir ki, bu doğrudur. Zira, 
söz konusu metin, baştan beri arz ettiğim 
gibi, bir ön çalışmadır. Resmî raporlar
la ön çalışma arasındaki fark göz önüne 
alındığında, ilgili makamların beyanların
da bir çelişkiden bahsedilemez. 

Başta Cumhurbaşkanlığı makamı ol
mak üzere, devletim yüce makamları hak
kında, ima yoluyla da olsa, rencide edici 
lifadelerde bulunmanın doğru olmayacağı
na 'inanıyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — 
Başka yüce makam var mı Sayın Ba
kan?... 

DEVLET BAKANI MEHMET YA
ZAR (Davamla) — Böyle bir ön çalış
mada neden bu vardı, neden şu yoktu 
gibi birtakım eksik ve fazlalar üzerinde 
yorum yapmak gereksizdir. Hatta, bu 
zorlamalarla birtakım siyasî sonuçlar çı
karmaya çalışmak yanlıştır. Bu durum 
karşısında, MİT'in siyasî amaçlarla kul
lanıldığı, tarafsızlığını yitirmiş görüntü
sü verdiği şeklindeki ifadeler boşlukta 
kalmalktadır. MİT, tarihi boyunca, devle
timize kıymetli hizmetler yapmıştır; yap
maya da deVaım edecektir. Nadir olay
lar veya münferit kusurlardan dolayı bu
ttun bir müesseseyi rencide etmek doğru 
değildir. Tarafsız ve her zaman devleti
mizden yana olmuş böyle kuruluşlarımı
zın zedelenmesinden hepiniz zarar görü
rüz. 

Değerli milletvekilleri, takdir edeceği
niz gibi, metnin muhtevası ile ilgili bir 
değerlendirme veya yorum yapmamız 
mümkün değildir; doğru da değildir. 
Devletin güvenliği açısından, ilgili merci
ler kendilerine düşen görevi elbette ya-
parlar^ Ayrıca, kişilik hakları, kanunları
mızın himayesi ve teminatı altındadır, 

Yukarıdan 'beri arz ve izah ettiğim 
gibi, olay, tamamen idarî ve adlî merci
lerin yetki ve sorumluluklarına bırakıl
mıştır; tahkikat devam etmektedir. Olay, 
siyasî araştırma mekanizmalarıyla aydın
latılacak nitelikte ve özellikte değildir; 
esasen, bu safhada buna ihtiyaç da yok
tur. Elbette, neticeden Yüce Meclise bil
gi arz edilecektir. 

Bu itibarla,' bir Meclis araştırmasına 
gerek olmadığı kanaatimi Yüce Meclise 
saygılarımla arz ediyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Cüneyt Can ver; buyurun. 

Sayın Canver, süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA CÜNEYT 
CANVER (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli ımilletekiM arkadaşlarım; Sayın Ba
kanımıza resmî tebliğinden dolayı teşek
kür ediyoruz; ancak, Sayın Bakanımızın 
konuşmasına birtakım eleştirileri de he
men işin başında yöneltmek istiyoruz. 

Sayın Balkan kişilik haklarından bah
settiler; ancak, suçlanan kişilerün, hakla
rını nasıl arayacaklarından hiç bahset
mediler ve o kişiler, siz buradan, «Bu 
raporun içerisinde yazılı olanlar doğru 
değildir» demedikçe, kamu vicdanında 
her zaman suçlu gözü ile görülecekler
dir değerli milletvekilleri, işin acı yanı, 
suçlanan birtakımı vatandaşlarımız ha
len çok önemli kamu görevlerini sür-
dürmek'te'dürler. Şimdi, o yörelerin in
sanları bu kamu görevlilerine nasıl güve
necekler, doğrusu çok merak ediyorum. 

Değeri milletvekilleri, şöyle bakıyo
ruz, Sayın Bakanın çok önem verdikleri
ni ifade ettikleri Millî İstihbarat Teşki
latı gibi bir teşkilatı, sayın Hükümet işte 
böyle savunuyor; ne komisyon sıraların-
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da MİT'le lilgii Müsteşar var, ne de Sa
yın Başbakan var... Bu ıkonu madıem bu 
kadar çok önemli, madem MÎT yıpra-
tıknamalı, gelin bu lişi tartışalım. Hatta 
şöyle tartışalım: Televizyonda baştan 
sona bu tartışmaları verelim, ıkamuoyu 
bu MİT raporu hakkında bu Mecliste 
neler (konuşulduğunu bilsin. Bakın, Yalan 
Haber Yasasıyla ilgili olanak televizyonda 
açık oturumlar düzenleyeceğini söylü
yor Sayın Başbakan ve «Televizyonda 
Yalan Haber Yasasını herkesle tartışa
cağız; basından, muhalefetten gelsinler. 
Ben şahsen katılmayacağım; ama bütün 
bunları enline boyuna tartışacağız tele
vizyonda» diyor; hatta «Tıpkı Hükümet 
Programında olduğu gibi, yalan haberle 
ilgili Meclisteki oturumu televizyondan 
anında yayınlayacağız, millet dinlesin ve 
üzerinde düşünsün» diyor Sayın Başba-
kan< İsterdik ki, önem verilen, gerçek
ten devletin güvenliği açışımdan önemli 
bir örgüt olan MİT'le- ilgili tartışmala
rı da millet dinlesin, üzerinde düşünsün; 
en azından, suçlanan insanlara kamu 
vicdanında bir aklanma olanağı tanım
sın veya gereği yapılsın. 

(Değerli milletvekilleri, sonuç şimdi
den beli: Hükümet görüşünü açıkladı; 
«Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir.» Böylece, hasında, ikaımu-

.oyunda, yabancı basında günlerdir tar
tışılan MİT raporu dosyası kapatılacak; 
suçlayan suçladığı ile, suçlanan da, suç
larıyla haşhaşa kalacak. Kamuoyunun, 
«Gerçeği istiyoruz» sesleri, Millet Mecli
sindeki «Kabul edilmemiştir» sesleri ara
sında kaybolup güdecek değerli milletve
killeri; Türk: halkının parlamenter dü
zene duyduğu saygı bu vesileyle biraz da
ha azalacak. 

Bu arada, devletin güvenliğiyle ilgili, 
yalnız ıbu amaçla kurulmuş bir örgütün, 

eski bir Genelkurmay Başkanının hangi 
kadınla buluştuğunu araştırmaya hakkı 
bulunup bulunmadığını, halen göreyleri-
ınii sürdüren 'birçok ıkamu görevlisinin 
- raporda tiddia edildiği üzere - yasa dışı 
ilişkilere girip girmediği, bu raporu ha
zırlama emrinin kim tarafından ve ne 
amaçla verildiği, kamu görevlileri ve po
litikacılarla yeraltı dünyasının ilişiklileri
nin ne olduğu soruları yanıtlanmadan bu 
dosyada (kapatılacak; tıpkı, kapatılan Şa-
hinkaya dosyası; tıpkı, kapatılan haylî 
ihracat dosyaları; tıpkı, kapatılan güm
rüklerdeki yolsuzluklar; tıpkı, kapatılan 
rüşvet dosyaları; tıpkı, kapatılan Vural-
han dosyası; tıpkı, «Devletim dışarıda 
itibarı zedeleniyor» gerekçesiyle kapatı
lan işkence dosyaları gibi bu olay da 
kapatılacak değerli milletvekilleri. 

Ancak unutmayalım, hiiç aklımızdan 
çıkarmayalım: 1986 yılında SHP olarak 
verdiğimiz Şahinfcaya haikkındalkıi yolsuz
luk iddialarını içeren önergemiz redde
dildi; ama, o iddialar bugün bu kez de, 
devletin üstihbarat örgütlerince hazırlanan 
bir raporla yeniden gündeme geldi. Ra
porun 9 uncu sayfasında aynen şöyle 
yazıyor değerli milletvekilleri: Şahinka-
ya, yeraltı dünyası ile, ihale ve inşaat 
mafiasıyla ilişkilidir. Hakkında silah ve 
uyuşturucu madde kaçakçıları ihbarda 
bulunmuşlardır. Şahinkaya'ya yeraltı 
dünyasının ünlü isimlerinden Sarı Avni 
yurt dışında bir villa almıştır.» 

Eskli Hava Kuvvetleri Komutanı, dö
neminde tek hasına 52 milyarlık ihale 
yapmış bu komutan ve şimdiki Cumhur
başkanlığı Konseyi Üyesi hakkındaki 
MİT raporunu da ciddiye almaz isek, 
o takdirde, devletin içinde birbirini kol
layan ve koruyan bir şebekenin varlığın
dan bahsetmek, bizcje artık kaçınılmaz 
olur değerli milletvekilleri. (SHP sırala
rından alkışlar) 
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ALİ ER (İçel) — Heyecanlanma; ya
vaş, yavaş... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Şahinkaya hakkında 1986 yılında verdi
ğimiz araştırma önergesine yanıt veren 
Anavatan Partisinin o zamanki grup 'baş-
kanvekiii, Şahlinkaya'yı savunmak ama
cıyla şöyle demiş değerli milletvekilleri: 
«SHP'nin önergesinin amacı, Şahinlka-
ya'yı sorgulamak değil, amaçlan 12 Ey
lülü sorgulamaktır. Şaihinkaya'dan son
ra, sıra diğerlerine gelecek...» Şahinkaya 
dse, hakkımdaki iddialar için, «Bu işin so
nu nereye varır, bliJjemem» diyerek tep
ki gösteriyor. ANAP'ın o zamanki grup 
ıbaşkanvefcili hâlâ aynı kanıda mı, sor
mak istiyorum. Acaba, MİT raporunda 
Şahinkaya'nın adı geçtiği için, MİT de 
mi 12 Eylüle karşı (!) zatı âlileri takdir 
etsinler. (SHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (is
tanbul) — Sayın Canver, raporun altın
da iktiza yok; o mektuptur. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Ben (mektubu anlatayım, siz sonra yoru
munuzu yaparsınız, 

Acaba diyorum, MİT 12 Eylüle kar
şı mı veya değil di de sonradan mı kar
şı oldu, diye düşünüyorum değerli mil
letvekilleri. Çünkü, askerî müdahalele
ri önceden bilen Millî İstihbarat Teşkila
tının, bu müdahalelerin yapılacağını, bağ
lı oldukları başbakanlarla haber venmek 
gibi bir görev anlayışları da yok ve 
MİT'in, parlamenter rejimin hizmetinde 
'bir örgüt olmadığını düşünüyorum. 

Sayın üyeler, araştırma önergelerini 
reddetmek, bu örnekten de anlaşıldığı 
gibi, belirli bir süre o önergeyi Meclislin 
gündeminden çıkarıyor; ama bir başka 
şekilde yeniden mutlaka gündeme gel
mesine engel olamıyor. 

Hayalî ihracat iddialarına gelelim de
ğerli milletvekilleri: Kaç kez gündıeme 
getirdik bu iddiaları. Her seferinde eller 
otomatik olarak kalktı ve önergelerimiz 
reddedildi. Muhalefet tarafından getirilen 
önergeleri reddetmek, iktidar partisince 
bir zafer gibi yorumlanıyor; ama söyle
diğimiz . gibi, reddedilen önergeler belir
li bir süre Meclisin gündeminden çıkı
yor; ama halkın gündeminden çıkmıyor 
degerü milletvekilleri; bir gün yeniden 
karşımıza geliyor; bazen yeni bir iddia 
olarak, bazen de - bu son olayda gördü
ğümüz gibi - MİT raporu olarak... 

Hayalî ihracat önergelerini gündeme 
getirdiğimizde, Hükümet sözcüleri, «Mu
halefet ihracatımızı baltalıyor» diye kar
şı propaganda yapıyorlardı. Şimdi, MİT 
raporunda da bu (iddialar var. Acaba, 
MİT'e karşı Hükümet sözcüleri nasıl 
propaganda yapacaklar,- meralk ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, hayalî ihracat 
önergeleri Mecliste görüşülürken, o dö
nemin Hükümet sözcüsü ibir sayın bakan, 
bu iddiaların abartıldığını, hayalî ihraca
tın 5 milyar lira civarında olduğunu bu 
kürsüden açıklamıştı. Sayın bakan bura
da yoklar; MİT raporunu okudularsa, 
o 5 milyarın ne hayalî ihracatçılara, ne 
hayalî ihracatçıların işlerini takip eden 
- raporda yazılı olduğu gibi - bir baka
na, ne ide onların işbirlikçi 'bürokratla
rına yötmeyeceğini öğrenmişlerdir sanıyo
ruz. 

Kapıkule ve diğer gümrük kapıların
daki yolsuzluk olayları ile ilgili araştır
ma önergdjerknizi de reddetmişti iktidar 
partisi. Gerekçe olarak, «Biz soruşturu
yoruz» diyordu Hükümet. Belki o günkü 
olayların failleri bullundu ve cezalandırıl -
di,; ama, binlerce son ımodei Mercedes bu
gün hâlâ gümrük kapılarından televizyon 
diye sokuluyor bu ülkeye değerli mitllet-
vekiülerj. 
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Raporu okuduğumuzda, ünlü holding 
sahiplerinim: yasa dışı işterin'ını gümrükçü 
bürokratlarla nasıl hafettiriılidiğl hâlâ ya
zıyor. önergeler reddediliyor; ama soy
gun sürüyor, vurgun giderek, artarak de
vam ediyor. 

Sayın Başbakanın kızı ve damadına 
verilmiş bir Jaguar vardı bir zamanlar; 
gazeteler günlerce yazdı. Sayın Başbaka-
rrn istemi üzenine Jaguar gen" verildi ve 
oay kapandı; ama, bakın kapanmamuş 
değerli milletvekilleri. MİT Raporunun 19 
uncu sayfasında şöyle yazıyor : «Jagu-
ar'ıını Türk'iye temsilcisi Zeki IRerberoğ-
lu, İsmail Hacı Sü'eyımamoğlu '(Oflu) ile 
ortaktır. Jaguar'ın eski1, yıkılan, Tarab-
ya - Çamlık'taki: yeri de Oflu İsmail'e ait
tir. Bu yerde daha önce Dündar Kılıç'ın, 
Gem Boya Fabrikası vardı. Güneri Cıva-
oğiu Jaguar olayından dolayı Güneş Ga
zetesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Zira bu yayın hem olayın arkasında Of
lu İsmail'in ve yeraltı dünyasının olduğu
nu açığa çıkarmış, hem de Oflu ismail'in 
mülkünün yıkıüıp, dünden aHımmasıma se
bep olmuştur.» 

Tabiî, raporda, damat i'ıe geline he-
d'ye olarak verilen Jaguar'dan hiç bah
sedilmiyor. Sayın Cıvaoğlu'num, bu olay
ları açığa çıkardığı için gazetesinden ay-
nlmak zorunda kaldığı ayrıntısının yer al
dığı raporda, Sayın Başbakanın kızı ve 
damadına hediye olarak verilen Jaguar' 
dan hiç bahis yok. Raporu yazan, bu ka
yırmayı şöyle açıklıyor : «Başbakana ha
rap or sunarken, omun damadını1 veya bir 
yak'inını suçlayamazdık ya...» 

Görüldüğü gibi .sayın üyeler, olaylar 
kapanmıyor. Reddetmek, çözüm değil; 
tersine, gelecekte daha büyük sıkıntılar 
doğuran bir karar. 

Ya ünlü altın kaçakçılığı dosyası?.. 6 
(Kasımdan önce, aralarında, daha sonra 

ANAiP kurucusu olan bir banka müdürü
nün 'de bulunduğu altın kaçakçıılığı dava
sı vardı. Bu dava, Mersim Birincil Ağır Ce
za Mahkemesinde sürmekte olan bir da
va. Geçen dönemde, (yani XVII nci Dö
nemde) Özal Hükümeti, Türk Parasının 
Kıymetini Koruma kanununun bir ımad-
desrni değiştirdi ve «Kişj'erin sahip ol
dukları yabancı paranın kaynağı sorulma-
yacak» dendi. 'Böylece o dava da düştü 
ve kişiler 100 300 lira para cezası itle ce-
zalamıdırıldılar, olay kapandı; ama, ra
porla, bu karışık ıiliskiler yeniden günde
me geldi. 

Değerli ımıilletvek illeri, bu iş de kapa-
tıilır diye gerçekten endişe ediyoruz. Ay
rıca, reddedilse bile, bu liddiıalar kapa
nacak cinsten değil; göreceksiniz, bir gün 
bir başka şekilde mutlaka yeniden ortaya 
çıkacaktır, 

Sayın ımÜletvekilleri, Sayın Başbakan 
«'MİT'İ yıpratmayalım» diyor. MİT gibi, 
devletim .güvenliğimden sonumilu bir kuru
mu, bu şekilde .olayları' saptırarak rapo
ru basıma sızdıranı, raporun içerisinde ya-
zuh olanları değil de, yayımlayanı .soruş
turmaya kalkarsanız, bizce, MİT, değil 
yıpranmak, çöker' değerli milletvekilleri. 
Olan olmuş, ok yaydan çıkmıştır. MİT 
raporunda yazılldığı gibi, birçok pis ilişki
min de ortaya çıkmış olması bizleri sevin
dirmeni. ıŞimdiı artık söz sırası Büyük Mec
lise gelmiştir. Büyük Meclis, onuruna ve 
•ağırlığıma yakışır bir 'inceleme yapmak zo
rundadır. 

Meclis, devletin güvenliğinden sorumlu 
bir örgütün niçin böyle bir rapor hazırla
dığını, neden gerek gördüğünü, «Hazırla» 
emrini kimin verdiğimi, rapor üzerime me 
gibi işlemler yapıldığımı, rapordaki iddia
ların araştırılıp araştırılmadığımın, sonuçla
rımı1, raporun özel amaçlarla hazullanıp ha-
z itil anmadığın t öğrenmek ve kamuoyuna 
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açıklamak zorundadır. «MİT raporları giz
lidir» gerekçesiyle bu olayları araştırmak 
isternıemıeik, (konunun bir an önce kapan
masını isteımek, gocunmaktır. iBu raporun 
gizliliği! kafımamıştır. Suçlananlar, sanki 
mahikûm olımuş gibi üzüntülüdürler. Ka
muoyu, rapor ve içeriği hakkında bir şey
ler biîmektedir; hatta raporda yer alan 
birçok olayı da önceden Mmektıedir. Ar
tık, yapılması gereken, ciddî bir araştır
madır. iBu araştırmayı yaparken güveni
lecek tek bir kurum ka'muştır, o da Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. Meclis yan
sızdır, of.aylara bulaşmamıştır. Vereceği 
kararlar ille birçok insan yargılanacak, 
b'rçok insan da aklanacaktır. Meclis, gü
cünü kanıtilamıak, bir insanın, bir grubun 
Meclisi olmadığını göstermek zorundadır-
Bu nedenlerle, bu önergeye SHP'nin öner
gesi diye bakmak yanlıştır. Bu önergeyi 
SHP vermiştir; ama sorun, ülkenindir. 
Ülke sorunlarını ise, polis, MİT, Genel
kurmay, Cumhurbaşkanımızın damadı 
değil, Meclis çözer. Türkiye Büyük Mil-
'let M'edlıi sinin tarihiı böyle gerektirir. 

Değerli ımilletvekOlleri, aslında bu söz
leri konuşmamızın sonunda söylememiz 
ve önergeye kabul oyu vermenizi talep et
memiz gerekirdi; ancak biz bunları işin. 
başında- söyleyerek, testi kırılmadan ön
ce iSöyfleyerek, amacımızın yalnızca sıra
dan bir denet:m olmadığını, gerçekten 
son derece önemli olan bir konunun araş-
tırı'masını sağ'ıamak oüduğunu anlatabil
mek liçitı bu tarzı seçtik. Sayın özafm 
söylediği gibi, hepimiz bu germinin için
deyiz. Gemi batarsa birilikte hepimiz ba
tacağız. Biz de bu geminin batmasını is-
temeyen'erdeniz. Bu nedenlerle, söyleye
ceklerimizin dikkatlice dinlenmesini içten
likle diliyoruz. 

Konuyu önce teknik yönden alarak 
irdelemeye başlayalım : İBu bir MİT ra

poru mudur? Konunun kapanmasını is-
teyen'ere göre, bu, bir MİT raporu değil
dir. MİT raporu olabilmesi' için, belirli 
aşamalardan geçip, müsteşarın imzasını 
taşıması gerekirmiş; etüt çalışmasıymış, 
rapor deği'miş... MİT içinde, canı sıkılan 
b:<r görevli, başta eski Genelkurmay Baş
kanı o1maik üzere, aklına gelen herkesi 
suçlamış anlaşılan. Tabiî bu, işin kara 
mizah yönü. 

Dîğerli milletvekilleri, bu raporu, öy
le sıradan bir MİT görevlisi değil, MİT 
içinde önemli yeri olan bir görevliı hazır
lamış. Üstelik, basında yer alan •açıkla
masına göre, bu raporu hazırlama emri
ni kendisine MİT Müsteşarı vermiş. Kuş
kusuz, bu k;şi veya ıkişü'er ciddî bir araş
tırma yaptıktan sonra bu raporu yazmış
lardır. Aksini düşünmek, iş;mize gelme
yen MİT raporuna, «Bunlar etüt çalışma
sıdır», işlinize gelene, «MİT raporudur» 
demek sonucuna götürür ki, bu, keyfîlik
tir. 

Raporun içerisinde yazılı iddialar gü
lüp geçilecek cinsten değil bize göre. Üs-
tel'k, nasıl, yazan önemı'i biri veya biri
leri ise, raporda suç'ıananlar da önemli i 
görevler yapmış ve hâlâ yapmakta olan 
kişiler; birisi eski Genelkurmay Başkanı, 
İzmir Va'.'si, Ankara Valisi, Ankara Em
niyet Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Kon
seyi üyesıi, adı betti i olmayan ANAPlı bir 
bakan ve daha yüzlerce kişi... Anlaşıllan, 
bu rapor imza aşamasına gelmiş; ancak 
imzalanmadan, yani resmiyet kazanma-
dan, belki de suçlananlardan biri tara
fından, «Böyle gayri resmî bir biçimde 
daha az İnandırıcı olur» gerekçesiyle bası
na sızdırılmış bir rapor. Ancak, jımzalan-
mamış da olsa Sayın ©akan, bu bal gibi 
bir MİT raporu. Ham bilgileri de içerse, 
işleme konması gereken bir rapor bu; hem 
suçi'ayanlar, hem de suçlananlar açısın-

— 415 — 



T. B. M. M. B : 31 8 . 3 . 1988 O : 1 

dan... Raporda adı geçienlter forslu kişi
ler diye bu raporu hafife alarak unutul-
masımı sağlamak, bizce, Ikamu vicdanını 
kanatır, değerli mille tvekiılleri. 

IBıen size bir örnek sunacağım : «Çev-
ıes'nde soö. aampatizanı olarak blimir» gi
bi, afakî gerekçelerce, yüzlerce, binterce 
insanın ıkaımu görevine kabul ©düzmediği 
ü'.ikemizde, MİT raporları, güçlü limanla
rın aleyhine oilunca, «'Bunlar etüt çalışma
sıdır» gerekçesi1, bizce son derece adalet
siz. 

lAsüıında bu MİT raporları ortalıkta ne 
arıyor? Birazdan bunun da cevapl'andırıil-
masını -lütfederlerse- Sayın Bakandan di
lleriz, 

IBakın, gazetede yayımlanmış bir baş
ka gizli rapor : «Başbakanlık Personel ve 
Prensipler Genel; Müdürlüğü, Türkiye Bi-
Hiımsel: ve Teknik Araştırma Kurumu Ge
neli Sekreteri iğini, .ilgi yazı ile haklarında 
güvendik soruşturmasu talep edilen 17 ki
şiden, ek listede is'imıleri yazılı 1'6 kişiye 
ait MİT Müsteşarlığından alınan listihba-
rî ımahiyettieki bilgiler eik'te gönderilmiş 
olup...» 

'İstihbarı nitelikteki bu bilgililerle bu 16 
kişinin ' 'iş'lerlne, görevlerine -birincisi 
gündeme geldi ve son verildi- son verill-
ımsye başlandı değerli milletvekilleri. De
mek iki, işimize gelen rapora «MİT ra
poru», işlimize gelmeyen rapora da «Etüt 
çalışması» gözüyle bakmamız son derece 
adaletsiz. Bıalkın, bu rapor gazetelerde ne 
arıyor? Suçu kendinTizde arayallım, bu 
raporları ikim sızdırıyorsa, suçu onlarda 
anay allım. 

Değerli ımililıetvekillerıi, irdelemeye de
vam edelim : MİT'in böyle bir rapor ha
zırlaması görevleri arasında mıdır? MİT' 
:n görevleri, Sayın Balkan yasayı okudu-
Kar; «Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve 
nVDleti -il'e bölünmez bütünlüğüne, varlığı

na, bağımsızlığıma, güvenliğime, anayasal 
düzenine ve millî gücünü oluşturan bütün 
unsurlarına karşı, içten ve dıştan yönelti
len mevcut ve muhtemel faaliyetler hak-
kımda mrllfî güvenlik istihbaratını devlet 
çapında oluşturmak ve ' bu istihbaratı 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, GeneTkurimay 
Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterine ulaştırmak...» Görülüyor ki, 
MİT'in görevleri arasında, bize göre, 
böyle bir rapor hazırlama yetkisi yok; 
ancak, hemen şu hususu belirtmekte ya
rar görmekteyiz : MİT'in görevleri ara
sında böy'e bir rapor hazırlamak yok; 
ama yine de, MİT tarafından, görev alla
nma girmeyen bir konuda da olsa, hazır-
ılanımış ve önemli iddiaları içeren bir ra
por var. MİT'e, «Siz böyle bir rapor ha
zırlayamazsınız, hakkınız yok» diyerek, 
bu "'ıddiıa'ıar ile llgilenmezlıik edemeyiz. 

Daha önce ide söyledi ğlmiz gibi, ok 
yaydan çıkmıştır. Şimdi bu görevliye, 
«Niye böyle b;ir rapor hazırladın?» diye 
kızmaya gerek yok. Kuşkusuz, MİT'in, 
iç politika tartışimıaiları içerisine çeklllip 
böyle raporları biır daha hazı>rllamaımıast 
içim gerekli önlemler allımmalı; ki, bunla
ra, önergenin kabul ©dilmesi halinde, 
Meclis karar verecek. Şimdi, öncelikte 
yapıdmısî, araştınllması gereken husus, 
MİT'i, kanunda yazılı görevleri dışında 
araştırma yapmaya kim mecbur etti? 
Kimi MİT'e böyle bir rapor hazırlaması 
için emir verdi? Bu husus, bizce olayın 
kilit sorusu .değerli milletvekillileri; çünkü, 
MİT Kanunu aynen şöyle demekte : 
«Müî İstihbarat Teşkilatına bu görevler 
dışında görev verilemez ve bu teşkilat 
Devlettin güvanliği ille ilgili istihbarat hiz-
meü'ıer'nden başka hizmet istikametlerine 
yömeltileımez.» Bu rapor incelendiğimde, 
MİT'e .emir verillerek özel bir rapor ha-
zırlatıldığı kesinlikle anlaşılmaktadır. 
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IBlzlımı için önemli o"!an, bu raporu ha
zırdayım emrini ikimin verdiği, ve raporun 
içerisindeki iddialardır. MİT görevlisine, 
«Niye böyle bir rapor yazdın?» 'diye suç
lama yöneltmeye ve basını, «Niye raporu 
yayınladınız?» diye tehdit etmeye, mah
kemeye vermeye bizce geneık yok. 

Devam sedieUıiar̂  değerlü mıiil'.'etveki İlleri : 
Raporun hazırlanmasından ikim sorumlu? 
IMIÎT Yasası der ki, «MİT, Başbakana 
bağlı bir müsteşarlıktır.» O halde, bu ra
porun sorumüusu 'Sayın lözal'dır; ancak, 
Sayın Özal, «IBu raporu MtT içinde bir 
grup hazırlaımış» diyerek, olayla ilgisi, ol
madığını ari'atmaya çalışıyor, ©en yap
madım, ımamuır'lariim yapmış gibi gerek-
çefer, bizoe Sayım Başbakanı bu olayım 
.sorumluluğundan kurtarmaz. 

'Bu basit bir idarî olay değildir. Bu 
rapor MİT tarafından, üstelik taşra ör-
güt'ıerince değil!, MtT içimde önemli biri 
veya biri'eri tarafımdan hazırlanmıştır. 
Hazırlayanın iddiasına göre, «Hazırla» 
emrini MİT Müsteşarı vermiştir. Bir an 
için Sayın Başbakanım söylediklerime iti
bar ©delim ve diyelim iki, bu rapor, Sa
yın Başbakanın bilgisi dışında, MİT gö-
revfilernim bazılarınca hazırlanmış. O za
man, Sayın Özal'a hemen şu soruları yö
neltmemiz gerekiyor : 'Peki Sayın Başba
kan, rapor hakkında ne yaptınız? Rapor 
basına sızdırıilmasa idi ne yapacaktınız? 
Raporu sumena'ltı etmeyeceğinize kanıt 
ö'arak gösterebileceğiniz soruşturma em
riniz var mı? Varsa, sonuçlarını açıklar 
mısınız? Sayın Başbakan, raporu rakiple
rin :Z3 şantaj olarak kullanma eğilimi için
de olduğunuz yolundaki iddiaları yanıtf.a-
yabülir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Can ver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — 

Devam ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Konuşma süneniz dol

du. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başkan, çok önemli,.. 

BAŞKAN — Kaç sayfanız var efen-
d'm? 

CÜNEYT CANVER '(Devamla) — 
Az var efendim. 

BAŞKAN — Rioa edenim toparlayı
nız efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Çok önemli efendim... 

BAŞKAN — Sayın Canver, son 10 
dakika da zatı âlinize ait, orada da ta
mamlayabilirsiniz. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başkanım, değerli arkadaş'larım bi
raz sabır gösterirlerde, süratli okumaya 
çalışıyorum' efendim. 

Sayın milletvekilleri. her ne kadar, 
Sayın özail bu MİT raporu (ile ilgisi yok
muş gibi bir hava yaratmaya çalışırsa ça
lışsın, böylle bir raporun hazırlanması için 
Sayın özal'ın emir vermiş olabileceği yo
lunda bizde ciddî kuşkular var. Eh azın
dan, böy'e bir raporun hazırlandığını Sa-
yn Özal biliyordu. Kuşkularımızın kay
nağını sizı'ere şimdi açıklayacağım. 

Sayın Başbakanın 1 Eylül 1987 ta
rihli Türkiye Gazetesiyle yaptığn bir söy
leşi var değerli milletvekilleri. Sayın özal' 
in 1 Eylül 1987 tarihli söyleyişi ile daha 
sonra ortaya çıkan MİT raporunda ileri 
süriiıien iddiaların aynı mahiyette olması, 
bu kuşku'ıarın ciddî bir boyut kazanması
na neden bizoe. 1 Eylül 1987 tarihli söy
leşide Sayın Baş balkan şunları' söylüyor : 
«Ei'mde bergs!er var. Bir belge üzerinde 
daha duruyoruz, eğer onu da temin ede
bilirsek, önemli bir. şeyi ispat etmiş ola
cağız. Biz devletten 800 küsur milyon li
ra aı'ıyoruz, Doğru Yol Partisi ise, 50-
60 milyon lira adıyor, bizden daha fazla 
para harcıyorlar. Bunların gerisinde bir
takım güçler var» diyor Sayın Başbakan 

— 417 — 



T. B. M. M. B : 31 8 . 3 . 1988 O : 1 

ve •ardımdan lav© ediyor : «5 Eylülden 
evvel bu belge elimde olursa, televizyon
da çok önemli bir açıklıama yapacağım» 
diyor. Yine devam1 ediyor Sayın özaflı : 
«Yeraltı dünyasının 1977'den 198ö'e ka
dar siftah kaçakçılığını desteklediğini, te
rör ve anarşiye finansmanı bunların sağ
ladığını biliyoruz. Biz burilarm çıkar için 
kulHandıkları yolları kestik. Şimdi bizim 
fcarşımızdakİleni finanse eden güçler bun
lardır.» 

İBu söyleşiden- anUaşılaoağıı üzere, • Sa
yın Başbakan çok önemli birtakım id
dialarda bulunuyordu ve henüz o gün
lerde ortadia bu MİT raporu yoktu. Bu 
iddialarına karşılık, Sayın Başbakana he
men şu sorulan yöneltmemiz gerekiyor : 

Sayın Başbakan, 1 Eylül 1987 tarihin
de elinizde olduğunu söylediğiniz belge'ler 
ıklrnıfer ve hangi oftaylar hakkında idi? 

, (Doğru Yol Partisinin sizden çok pa
ra harcadığını ve gerililerinde birtakım 
güçlerin bulunduğunu kanıtlayabilir mi
siniz? 

Beklediğimiz belge ne idi; sonradan 
ge'di imi? 

Elimizdeki belgeleri kimi ve hangi araş
tırmalar sonucu oluşturmuştu ve bekledi
ğiniz belgeyi hangi kurum getirecekti, 
Ankara poMsıi mi, İstanbul polisi mi, yok
sa Mllllî İstihbarat Teşkilatı mı? 

Sayın Başbakan, yandaşlarınızla Kı
rıkkale'de gizli bir toplantı yapıp, Doğ
ru Yol Partisi aleyhine bilgi ve bölge top
lama kararı) aldınız mı? 

Elinizde olduğunu söylediğiniz beftge-
ler üzerinde ne gibi işlem yaptınız; soruş
turma açtırdınız mı, sonuçları ne oldu? 
Açtırmadınız ise, ellinizde birtakım bilgi 
ve belgeler o'masına rağmen, soruşturma 
açmaktan neden vazgeçtiniz? 

Devam edetliım sayın millıetvekiıMeri : 
Sayın -özall, halkoylaması öncesi, yuka

rıda okuduklarımı söylerken, 10 Kasım 
1987'de, (yani seçimlerden' 19 gün önce) 
hazırlanan rapordaki iddiaların, Sayın 
özal'ın referandum öncesi söyledikleriyle 
aynı mahiyette olduğu açıkça görülecek
tir. 

'MİT Raporunun 7 ve 8 inci sayfa
larında yer alan cümleler aynen şöyle : 
«Yeraltı dünyasının ünlü isimferi, 12 Ey
lülden sonra gözaltına alınmaları ve bir
çok faaliyetlerinin ortaya çıkması netice
sinde rahatsız olmuşlar ve özelikle, Ana
vatan Partisinin, aldığı ekonomik tedbir -
fjerle İllegal gelir kaynalklarını kurutması 
karşısında, bu Hükümete karşı tavır ala
rak muhalif partilere yanaşmışlardır.» 
Sayın Başbakanın, «Biz, bunların çıkar 
için kuillandıkilari) yollan kestik, muhalif
lerimize yanaştılar» sözleriyle aynı söz
ler. 

(Rapor ortaya çıkmadan önce Sayın 
lözal'ın övünerek anlattıkları, raporda 
aynen yer alıyor; tesadüf olamaz. Ya, 
Sayın Başbakan önceden bildiği iddiala
rı, halkoylaması öncesi, rakiplerine kar
şı şantaj olarak kullandı, ya da rapora 
bu ibareleri kendi koydurdu; kuşkusuz bi
rincisi Sayın özal, bu raporun farkında 
idi, özelikte Doğru Yol Partisi aleyhine 
-kendi ölçüleri içerisinde- bombayı pat
latmak için bir bölgeyi beklediğini kamu
oyu önünde illeri sürüyordu. 

Değerli milletvekilleri, sözün kısası, 
Sayın Özal, MİT içenden bir grubu, MİT 
Yasasını çiğneyerek, siyasî rakiplerine 
şantaj yapmak amacıyla, özel oilarak gö
revlendirmiş ve görevliler de bu raporu 
hazırlamışlar ve Sayın Başbakana sun
muşlar. Sayın Başbakanın amacı, raporun 
içerisindekileri araştırmak o'lmadığn için, 
raporu bir süre şantaj aracı olarak kullan
mış ve ancak raporun kamuoyuna sızdı-
rıiknası ile olay gün ışığına çıkmıştır. 
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İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Sayın Başkan, süre geçti efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Müsaade edin,, önemlli bir ıkonu değerli 
milletvekilleri. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, bir daki
kanızı rica ediyorum. (ANAP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

'Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — 

Efend'm, 2 sayfam kaldı. 
BAŞKAN —- Efendim, o sayfaların 

tamamını okuduğunuz takdirde, size bir 
20 dakika daha zaman vermem gerekir. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Hayır efendim, okumayacağım. 

BAŞKAN — 1 sayfaysa, bitirim ve 
tamamlayın efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Tamam efendim. 

IDeğerüi milletvekillileri, ıkonuya devam 
etmeden önce bazı hususların da açıklığa 
kavuşmasında bizce yarar var. 

Sayın .Başbakan, «Aldıkları ekonomik 
ön'emı'erle yerattı dünyasının illegal gelir 
kaymaklarını kuruttuğunu, bu nedenfe, 
yeraltı dünyasının, muhaliflerine yanaştı
ğını» söylüyor ve raporda da -biraz önce 
okudum- böyle yazıyor. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Doğru, doğru... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Kuşkusuz, bu bir iddiadır ve herkes id
diasını ispatla yükümlüdür; ancak, bizce, 
Saym Başbakan ya kendisini aldatıyor ya 
da bildiği şeyleri bilmezlikten geliyor. 

Yeraltı dünyası ANAP'a karşı değil
dir, olsa oı'sa m'nnet borçludur değerli 
milletvekilleri. (SHP sıralarından alkışlar) 
Çünkü, ANAP iktidarı döneminde, yeral
tı dünyası artık silah kaçakçılığı yapa
rak kendini riske etmiyor. Ya ne yapı

yor?.. Hayalî ihracat yapıyor, banka sa
tın alıyor, turizmi teşvik kredisi alıyor. 
Çoğu işadamı oldu. Eminim ki, yatıp 
kalkıp, ANAP'a, kendilerini gayri meş
ru yoüdam kurtarıp, namuslu birer hayalî 
ihracatçı yaptıkları için dua ediyorlardır. 
(SHP sıralarından aftkışllar) 

IDeğerli milletvekillileri, bu arada söy-
Cemeyi yine bir borç bildiğimiz husus 
var : Sayın Özal ve emriyle hazırlanan 
MİT raporunda, terör ve anarşiyi yeraltı 
dünyasının finanse ettiğini, silah kaçakçı
lığını bunlarım desteMed:'kilerini bindikle
rini söylüyor, iyi, güzel de Sayın Başba
kan, anarşi ve terörün gerçek... 

NECAT TONÇStPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, sayın hatip ne zaman bi
tirecekler acaba? 

'BAŞKAN — Bitirecek efendim, biti
recek... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ne 
zaman bitirecek?.. 40 dakika oldu. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Değerli ımületvekiHeri; ama çok önemli 
bir konu... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, Başkanlı
ğı müşkül duruma sokmayınız. Lütfen 
okuduğunuz metnin son sayfasına geliniz 
ve önerge sahibi olarak çıktığınızda ka
ftanını tamamlayınız efendim. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
Şov yapıyor... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Değerli mil'letvek'iEeri, lütfen birbirimize 
karşı sayguh olalım. Sayın Bakan çıkıp 
kürsüye konuştuklarında biz, «Şov yapı
yor» mu dedik? Dinlledlk.. 

(Değerli mi'Hetvekffîeri., konu çok önem
li, lütfen sakin olun ve dinleyin... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, konu çok 
önemlidir; kabul edebiliriz... 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Gerçekten ço!k önemli efendim. 

'BAŞKAN — Görüyorum iki, sizin 
okuyacağınız en azından 8 sayfa var. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Hayır, değiil lefmdim'... 

•BAıŞKAN — Bu itibarla... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — 

Hayır, değil efendilim, 4 sayfa kaildi. 
BAŞKAN — Hayır efendim, görüyo

rum ve riica ©diyorum. Siz öınu son söz 
olarak kullanın efendim. Lütfen konuş
manızı tamamılayınız. Aksi takdirde, sö
zünüzü kesmek gibi bir duruma düşme
yeyim. Rica ediyorum... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başbakan, anarşi ve terörün gerçek 
kışkırtıcıları bugün ellleriimi İkalılarımı sal
layarak sınır kapılarından çıkıp, yurt dı
şına giderlerken, henüz bu kışkırtıcıların 
bumu biıle fcanoımamışken, «Yüzlerce in
şamı asmakta niçin acele ettiniz?» diye 
sormak liıstıiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ganver, 4 sayfa 
en azından 15 dakika sürer efendim. Ri
ca ©diyorum... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Hayır; toparlıyorum efendim. 

Sayın miılletvekilleri, Sayın Özal, ken
disimle bağlı bir teşkilat olan MİT'e, ya
salara aykırı olarak özel b'r görev veri
yor ve siyasî rakiplerime şantaj yapabil
mek için birtakım araştırmalar yaptırı
yor ve bu araştırmalar «MİT Raporu» 
olarak basına sızıyor. Basıma sızmasının 
veya dızdırıllmasımım (sorumluları lise, he
nüz belli değil 

Bütün bu anlattıklarımız, Sayın özal' 
ıra MİT İle oynadığımı, MİT'i siviılıleşıfcir-
mek adı altında özal'laştırmaık istediğimi 
kanıtlıyor değerli üyeler. 

Sayın üyeler, durumum ciddiyeti ve 
endişelerimiz giderek artıyor. Millî İstih

barat Teşkilatı aslî görevinden uzaklaş
mış; Başbakanın emri ile, iç politika için 
siyasî malzeme topluyor. Anlaşılan, dev
letin MİT'i zor durumda; başı sonu bel
li değil. Otoritemin bir kısmı Köşkte, bir 
kısmı Konutta. İddialara göre, Sayım Baş
bakanın eşin© de birtakım' bilgiler gidi
yor. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sa
yın Başkan, hoşgörünüze hayranım. Bu 
kadar olmaz! Ne kadar hoşgörülüsü
nüz?! 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımı
zın damadı ağırlık koyuyor. (ANAP sıra
larımdan gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ye
ter be! 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Devletim güvenliğimden sorumlu örgüt, 
aiıle içi çatışmalarım... 

BAŞKAN — Sayım Ganver, Sayın 
Can ver... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başkam, bir açıklama... (ANAP ve 
SHP şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kesmek durumundayım 
efendim. Rica ederim... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Bir dakika... 

Değerli milletvekilleri, MİT önemliy
se, MİT'e önem veriyorsanız, lütfen beni 
dinleyin.( ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Önemli delğil. Olacak şey mi? Herkese 
çamur atlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Camver... Sayın 
Canver... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Lütfen dinleyin, lütfen. MİT'e önem ve
riyorsanız, MİT hepimizin örgütüdür, lüt
fen dinleyin. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 
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BAŞKAN — Sayın Can ver, muhata
bımız Başkanlıktır. Dinler misiniz efen
dim? Rica edenim. 

Ben, geçirdiğimiz süreyi 'açıklayıp zap
ta geçirmek istemiyorum. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — 15 
dakika. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Onu 
ben billıirtim efendim. Rica ediyorum... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Zapta geçsin diye söylüyorum Sayın 
Başkan; ne kadar hoşgörülü olduğunuz 
zapta geçsin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Çün
kü, en azından altı sayfanız var. Bu iti
barla, bu 6 sayfa 20 dakika daha sürer. 
Son sözünüzü ifade ediniz, Başkanlığı 
müşkül duruma sokmayınız. Rica ediyo
rum efendim... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekil
leri, ben şöyle düşünmüştüm : Bunu bü
yük »bir sakinlik içerisinde dinleyeceğiz 
ve bu sorunun çözüm kararını alacağız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Bizden dana sakinini bulamazsınız. Siz 
olsaydınız saldırırdınız be. Daha nasıl 
sakin olalım? 

BAŞKAN — Sayın Canver... Sayın 
Oanver... Sayın milletvekillerinin sabırla 
dinleyip dinlememesi önemli değil; önem
li olan Başkanlığın vazifesidir. Başkanlı
ğı müşkül duruma sokuyorsunuz. Rica 
ediyorum efendim... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başkan, sizi müşkül duruma sok
mak istemiyorum; ama, bu kadar önem
li bir konu böyle geçiştirilmemeli, onu 
arılatmak istiyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, sizin 10 
dakikalık konuşma süreniz dana var, ora
da tamamlarsınız. Rica ediyorum... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Peki. 

Devam etmek üzere teşekkür ediyo
rum 

Sağolun. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başkaca söz isteyen?.. 
VEFA TANIR (Konya) .— Sayın 

Başkan, Grubumuz adlına Cavit Erdemir 
arkadaşımız konuşacak. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adıma, Sayın Cavit Erdemir; buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA H. CAVİT 
ERDEMİR ((Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime 
başlamadan önce, hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti millet
vekilleri tarafından, Millî İstihbarat Teş
kilatı ile ilgili olarak verilen Meclis araş
tırması önergesi hakkında Doğru Yol 
Partisi Grubu adınla görüşlerimizi sizlere 
arz etmeye çalışacağım. 

Sözlerime başlarken, bir noktaya do
kunmak istiyorum. Biraz önce konuşan 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup söz
cüsü arkadaşımız Cüneyt Oanver, bura
da 'birtakım gerçekleri dile getirdi. Bu 
gerçekler, Yüce Meclisi ve hatta sizleri 
bile heyecana getirdi; çünkü, ondan ön
ce Hükümet adına, Başbakan adına ko
nuşan Sayın Bakanın sunduğu resmî hü
kümet bildirisinden sonra, gayet tabiî ki 
bu gerçekler Meclisimize bir huzur getir
di, heyecan getirdi. Bu huzur ve heye
canı sizler bir şov olarak nitelediniz. 
Evet, gerçekler heyecan verir. Hele hele, 
biraz önce konuşan Sayın Devlet Baka
nının konuşmasından sonra bu gerçekle
rin dile getirilmesi, gayet tabiî ki size 
bir şov gibi gelmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, yine sözleri
me girmeden önce burada konuşan Sa
yın Bakanın bazı sözlerine saplama yap
mak istiyorum. Sayın Balkan, «Bu bir ön 
çalışmadır» dedi. Bir ön çalışma ise, aca
ba böyle bir ön çalışmaya niye gerek 
görülmüş? Sayın Bakandan, Hükümet
ten bunu soruyoruz. Siayın Bakan, tekrar 
tekrar belirttiğim gibi, resmî bir hükü
met bildirisini burada okudu, buna mec
burdu; çünkü, ortada gerçekler var ve 
gerçekler de, mızrak da çuvala gayet ta
biî ki sığmıyor. Sayın Bakan MİT dışın
dan verilen talimatla hazırlanmamıştır» 
diyor; ama MİT Müsteşarı Sayın Korge
neral «Böyle bir şeyden, bu raporun ha
zırlanmasından benim malumatım yok» 
diyor. İşte millî güvenliğimizle ilgili bir 
kurumun müsteşarının sözleri, işte Hü
kümetin Sayın Bakanının sözleri; takdi
ri sizlere ait. 

Yine, Sayın Bakan, «Sızdırma suçtur» 
diyor. Biz anlayamadık; sızdırma suç da, 
acaba raporun aslı suç değil m;i? Bize 
göre, burada ayıp olan, sızdırmadan zi
yade bu raporun kendisidir. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bil
diği gibi, «MİT raporu» şeklinde adlan
dırılan bir olay, uzun zamandan 'beri ka
muoyunu meşgul etmekte ve kamuoyun
da tartışılmaktadır. Muhterem basını
mız, hâdisenin duyulduğu andan itiba
ren bu olay üzerine hassasiyetle eğilmiş
tir., Bu hâdise nedir? Ortada bir olay 
vardır, hem de vahim bir olay vardır. 
Bu olay rapordan çok daha önemlidir. 
Bir rapor var ve bu raporun muhteva
sında, kişilerin haysiyet v,e şereflerine 
uzanan iddialar var. Şimdi soruyoruz: 
Vahim olarak vasıflandırdığımız ıbu olay
dan kim sorumludur? Bu raporu kim ha
zırlamıştır? Bu Yüce Mecliste, bu so
ruların cevabı mutlaka bulunmalıdır. Bu 

sorularımızın cevabının verilebilmesi için 
şunların hatırlanmasında yarar vardır: 
Olayın duyulmasından sonra hâdiseler ne 
şekilde cereyan etmiştir? Raporun basın
da yer almasından hemen sonra Çanka
ya'dan yapılan açıklamada aynen şöyle 
denilmiştir: «Sayın Cumhurbaşkanıımız, 
sözü edilen raporun Cumhurbaşkanlığına 
gelmediğini belirtmişlerdir.» Aynı tarihte, 
Hükümet tarafından, Hükümet sözcülü
ğü - ne demekse? Adı altında yapılan 
açıklamada da aynen şöyle denilmiştir: 
«Haftahk bir dergi ile, bundan alıntı ya
pan günlük bir gazetede yayımlanan MİT 
raporu ile ilgili bilgi ve haberlerin, ilk 
incelemeler sonucu, asılsız olduğu anla
şılmıştır. Yayınlarda iddia edildiği gibi, 
MİT tarafından böyle bir rapor hazır
lanmamıştır; dolayısıyla, Sayın Cumhur
başkanına, Sayın Başbakana ve Sayın 
Genelkurmay Başkanına sunulması söz 
konusu olamaz. Resmî makamların ha
zırlamadığı anlaşılan hayalî bir rapora 
istinaden, devlete hizmet eden kişilerin 
ve devlet kuruluşlarının yıpranmasına se
bep olmak, üzüntüyle karşılanmaktadır. 
Hükümetin konuyla ilgili araştırması de
vam etmektedir.» 

Daha sonra, 22.2.1988 ve 23.2.1988 
tarihlerinde Başbakan ve Başbakanlık 
tarafından yapılan açıklamalarda, «Bu 
rapor bir etüttür, bir ön rapor niteliğin
dedir» denilmiştir. Görüldüğü üzere, Hü
kümet, ilik anda raporu ve1 olayı reddet
miş, «yok» demiştir; daha sonra ise, ön 
rapor şeklinde, hem raporun ve hem de 
olayın varlığını kabul etmiştir. 

Biraz önce belirttiğimiz bu çelişkiili 
açıklamalar göstermektedir ki, Hükümet 
olarak, olayı ve raporu reddedemiyorsu
nuz. Bu haliniz, bu raporu sizin hazırlat-
tığımıza bir karinedir; bu raporda siz 
kokuyorsunuz, ANAP kokuyor. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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«ön rapor» diyorlar. Sanki, rapor 
böyle vasıflandırılınca, yani raporun is
mi, «rapor» değil de, «ön rapor» olunca, 
âdeta, hâdiseye her şey bitmiş, kapan
mış gözüyle bakıyorlar * Pekli, 'bu ön ra
poru hazırlayanlar kendiliklerinden mi 
kalkıştılar bu işe? İşte mesele burada 
başlıyor. Hükümetin tavrı, tutumu, «ra
por vardı, yoktu» diye paniğe kapılma
sı, şaşkınlığa uğraması; Hükümetin 
suçüstü yakalanmasının en açık işareti
dir. 

Bu raporun niçin ve" ne maksatla ha-
zırlattırıldığma gelince: 

Bu rapor, ANAP Hükümetince, re
ferandumda kullanılmak, referandumu 
etkilemek için hazırlattırılmıştır. 

Siz bu konuda sabıkalısınız, sabıkanız 
vardır, ikbal ve iktidar için, nasıl, Fakir 
Fukara Fonunu, telefon direklerini kul-
landınızsa; nasıl, Ziraat Bankasını. iflasa 
sürükledinizse, bunu da yaptınız, yapar
sınız. Bunu, yukarıda belirttiğim gibi, 
sırf referandumu etkilemek, seçimleri et
kilemek için yaptırttınız. 

Devletin memurlarını veya teşkilatla
rını kendi siyasî menfaatltarınıza alet et
meniz, aslında, bir jurnal devrini açma
nız, başlatmanızdır. Bu, devleti yıprata
cağı gibi, sizi de yıpratır. Bir gün, açtı
ğınız bu devrin altında, bu jurnal reji
minin altında siz de kalırsınız; hâdiseler 
sizi de örter bir gün. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz kaldınız ya; 55 kişi kaldınız, 

H. CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Sözlerimizin başında, raporun içeriğinde, 
kişilerin şeref ve haysiyetlerine uzanan 
iddialar olduğunu belirtmiştik. Anayasa
mıza göre, kişilerin şeref ve haysiyetini 
korumak ve zedeletmemek Hükümetin 
görevidir. Bu sebeple, eğer bu raporu siz 
hazırlattıysanız, meşruiyetinizi kaybeder

siniz, meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti olmaktan çıkarsınız. 

ANAP hükümetleri, devamlı olarak, 
halkı depolitize etme hedefi gütmüş; ama, 
devletin kurumları liçin bunun tamamen 
aksi bir çaba içine girerek, bu kurum
ları siyasetin içine itmiştir. 

Millî İstihbarat Teşkilatlımız, hazır
lattırılan bu rapor ile Millî İstihbarat 
Teşkilatının, teşkilat olarak haberi olma
dan; ama teşkilata mensup kişiler ve 
memurlar kullanılmak suretiyle siyasete 
bulaştırılmaktadır. 

MİT, millî bir kurumdur, legal bir 
kurumdur, millî güvenliğimizle ilgili ola
rak görev yapar. Eğer, rapor tarafınız
dan hazırlattırılmış ise, bu, mlillî legal 
ve millî güvenliğimizin gereği olan ku
rumu tahrip edersiniz, fonksiyonunu ya
pamaz hale getirirsiniz ki, millî güven
liğimiz bundan büyük zarar görür. 

Hukuk devletinde, özel hukuk, kamu
laştırma gibi bir iki istisna dışında, daima 
ikamu hukukuna takaddüm eder. özel 
hukuk, daima öncelik kazanmış, kişi
ler özel hukuk İle çok hassas bir şekil
de korunmuşlardır; kişilerin şeref ve" hay
siyetleri teminat altına alınmıştır. Hu
kuk, hakların ihlalinin önlenmesi için 
vardır. 

Bu rapor olayı ile, özel hukuk ile 
teminat altına alınmış haklara, şeref ve 
haysiyetlere birtakım iddialar uzanmış 
ilken, bu hakların korunmasıyla görevli 
Hükümet, olayın üzerine gitmemiş veya 
gidememiş, çelişkili açıklamalarda bulun
muş, işi savsaklamış, savsaklamaya da 
devam etmektedir. 

Yapıldığı iddia edilen hususlar yeter
sizdir, geçiştirmedir. Bu haliniz de, bu 
tutumunuz da, Hükümetin bu turumu 
da, bu raporun tarafınızdan hazırlattı-
rıidığıııın diğer bir karinesidir. Bu sualin 
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cevabı verilmediği sürece, raporun, sizin 
tarafınızdan hazırlattırıldığı gerçeği de
vam edecektir. 

MİT raporunun patlak vermesi üzeri
ne, Hükümet tarafından ne yapılması la
zımdı, ne yapılmıştır; bakınız onları şim
di sıralıyorum. 

Gereken, hiçbir şekilde yapılmamış
tır, yapılamamıştır. Hükümet önce, «Ra
por yok» diye açıklamada bulunmuş, 
sonra tamamen zıttı olarak, «var» demiş
tir. Bu hal, zaten olmayan güveninizi, 
Hükümete güveni yok ettiği gibi, daha 
ötesi, devlete olan güvenirliği sarsıyor. 
Devlete güvenirliğin sarsılmasının ise, 
onarılmaz yaralar açacağı açıktır. 

iRapor dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı 
makamında da çelişkili açıklamalar yapıl
mıştır. Cumhurbaşkanlığı makaimı yapı
lan açıklamada, önce «böyle bir şey 
yok» demiştlir. Daha sonra, «araştırma 
yapıyoruz» denilmiş ve daha sonra da, 
Kars'ta, müsebbiplerini cezalandırırız» 
demiştir. İşte, devletin en üstünde otu
ran iki makamın panik yaratan, şaşkın
lık gösteren beyanları ve çelişkili ifade
leri. 

Basında bu olayla ilgili olarak dola
şan isimler arasında, Sayın Cumhurbaş
kanına çok yakın bir kişinin (damadının) 
bulunması da kamuoyunun çok yakın il
gisini çekmektedir. Bu hususta çeşitli yo
rumlar kamuoyunda yapılmaktadır. Mev
cut veriler göstermektedir ki, Millî istih
barat Teşkilatının, ıteşkilat olarak, rapo
run hazırlanmasıyla bir ügisi yoktur. 
öyle anlaşılmaktadır ki, Millî İstihbarat 
Teşkilatının teşkilat olarak haberi olma
dan, MİT'e mensup, devletten maaş alan, 
devlet memuru olan bir kısım 'kişi ve 
kişilere görev verilmek suretiyle bu ra
por hazırlattırılimıştır.ı Millî İstihbarat 
Teşkilatının resmî teşkilat olarak haberi 

olmadan, bu rapor hazırlattırılımıştır. Ni
tekim, MİT Müsteşarı da, «haberi ol
madığını» beyan etmiştir. Sizin haberiniz 
yok; lamia, raporu hazırlayanlar sizin me
murunuz. MİT Teşkilatının haberi yok; 
ama, raporu hazırlayanlar MİT Teşkila
tının memurları. 

Bu raporu MıT olarak siz hazırla
madınız, sizin haberiniz yok; ama, bu 
rapor sizlin mutfağınızda, bu yemek si
zin mutfağınızda, yani MlFin mutfa
ğında pişirilmiştir. MİT'in başı resmî gö
revliler, bu olaydan bu şekilde ders al
malıdırlar. Burada, bu sebeple MİT'i, 
millî güvenliğin teminatı açısından ikazı 
bir borç biliyoruz. MİT, personeline sa
hip olmalı, rneratiib silsilesi korunmalı; 
bu olaydaki gibi, personelinin bu şekilde 
kullanılmasına asla fırsat vermemelidir. 

Bütün kişiler şereflidir, haysiyetlidir. 
Bütün kişilerin şeref ve haysiyetleri en 
iyi şekilde! korunmalıdır. Biz bu inanç
tayız. Kim olursa olsun, şeref ve haysi
yetlere saygı gerekir. MİT raporunda, 
bir eski Genelkurmay Başkanının da ismi 
geçmişltir., Anında, Hükümet tarafından 
gereken yapılmadığı için, Genelkurmay 
Başkanlığı bir bildiri yayımlamıştır. Ge
nelkurmay Başkanlığının, vaktiyle ken
disinin başı olan kişiyle ilgili olarak du
yarlılığını, hassaslığını takdir ediyoruz; 
doğru buluyoruz; ama, doğru bulmadığı
mız bir huâus var: Nasıl, şu rapor MlT'ıin 
görevi değilse, MİT'in görevleri arasın
da sayılmıyorsa, Genelkurmay Başkanlı
ğının da bu şekilde, bu konuyla ilgili ola
rak bir bildiri yayımlaması görevleri ara
sında değildir; ama, Genelkurmay Baş
kanlığı, bu doğru olmayan hâdiseye ken
diliğinden itilmemiştir; Genelkurmay Baş
kanlığını bu hâdiseye iten, işte deminden 
beri bahsetmeye çalıştığımız, Hükümetin 
suçluluk psikozu içinde bulunması, olay-
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lardan sonra paniğe kapılması, olaylar
dan sonra şaşkınlık içinde olmasıdır. Hü
kümet bu görevi yapmadığı için, doğru 
olmasa da, Genelkurmay Başkanlığı bu 
bildiriyi yayımlamıştır. Burada, asıl bu
nun müsebbibi olarak Hükümet vardır; 
Hükümeti görüyoruz. Hükümet bu dö
nemde de, bu şekilde bir olayın cereyan 
etmesine vesile olmuştur, fırsat vermiş
tir. 

MİT'le" gizli ve açıktan mücadele eden 
güçler, ıbugüne kadar, bu olay kadar 
MİT'e zarar verememişlerdir. Bu güçle
rin hiçbirinin muvaffak olamadığı hal, 
işte bu şekilde, ANAP kokan bir rapor
la maalesef vuku bulmuştur. 

Hüküımet.suçluluk psikozuyla, kamu
oyunu aydınlatıcı bir yola da girememiş
tir. -Halbuki, halikın, vatandaşın, kamu
oyunun aydınlanmak, bilgi sahibi olmak 
hakkıdır ve bu hak hiçbir şekilde ken
disinden alınamaz. Hükümetin yapama
dığı bu görev, Meclisimiz tarafından ya
pılmalıdır. Meclis araştırmasıyla, aydın
lanmaya muhtaç ve buna hakkı olan 
kamuoyu, gerçekleri öğrenmelidir. Bu 
yapılmadığı sürece, Hükümet töhmet al
tındadır. Siz yaptırmadı iseniz, böyle de
ğilse1, kim yaptırdı? Bu gerçekler mey
dana çıkarılmalıdır. 

Ortada bir cezane var; bu cenazeyi 
kim kaldıracak? Bu cenaze sizin üzeri
nizde kaldı. Bu cenazeyi kaldırmak siz
lere düşüyor. Suçüstü yakalandınız. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, toparla
yınız efendim. 

H. CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Gelin, bu cenazeyi kaldırın. 

Sayın Başkanım, deminki arkadaşım 
kadar değil; ama, biraz müsamahanızı 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Müsamahamı kullan
dım, efendim, toparlayınız. 

H. CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Şimdi, demin zikredilmesine rağmen, 
ehemmiyeti itibariyle, Doğru Yol Parti
si Grubu olarak, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına ve ibizzat Doğru Yol Partisi
ni de ilgilendirmesi bakımından, bir ko
nuya ben de dokunmak istiyorum. 

Gizli Kırıkkale toplantısı: Sayın Baş
bakan özal'ın bir yakınının, çok yakın-
nıın da iştirakiyle, Kırıkkale'de, referan
dumdan beş altı gün önce bir gizli top
lantı yapıldığı, bir dergide iddia edilmek
tedir. Bu toplantıda, bugün aramızda 
bulunan değerli milletvekili arikadaşları-
mız, vaktiyle yönetici olan değerli 'arka
daşlarımız da vardır... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (BaMkesir) — 
Gazete ve dergiler olmasa bilgi bulama
yacaksınız. 

H. CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip De
mirci, şimdi aramızda, Anavatan'ın de
ğerli bir milletvekili: Emniyet Genel Mü
dürü Saffet Ankan Bedük, şimdi An
kara Valisi; Ankara Valisi Cahit Bayar, 
şimdi İstanbul Valisi; İzmir Valisi Vecdi 
Vecdi Gönül, şimdi İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı ve Gaziantep Valisi Sayın Ab-
dülkadk* Aksu, bu değerli arkadaşımız da 
sizlerin aranızda oturuyor. Simdi, bu 
toplantıya, bu arkadaşlarımızın katıldığı, 
bu dergice iddia ediiyor ve ıbu toplan
tıda Doğru Yol Partisi ile yeraltı dün
yası arasında bazı parasal bağlantılar 
bulunduğu ileri sürülüyor; bunların tet
kiki yaptırılıyor; bunlar değerlendirili
yor. Ben, burada, aramızda bulunan bu 
değerli arkadaşlarımızın, kendilerinden 
eminlim,' bu konuda vicdanlarının emri 
gereği bir açıklama yapacaklarına ina
nıyorum. Bu toplantıda konuşulan veya 
demin Sosyaldemökrat Halkçı Parti mil
letvekilli arkadaşımız tarafından okunan, 
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birtakım parasal [iddiaların gerçek olup 
olmadığı hakkında ANAP Hükümetini de 
ispata davöt ediyorum; ispat edemedik
leri takdirde güç durumda kalacaklar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Erd;emir, topar
layınız efendim. Özelikle burada bulun
mayan arkadaşları, müdafaa durumunda 
olamayan arkadaşları itham etmemenizi 
rica ediyorum efendim. 

H. CAVİT ERDBMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, bir şey okumadım, sade
ce mecmuada geçen yazılan okudum. 

BAŞKAN — Efendim, itham ediyor
sunuz; onunla birlikte siz de itham edi
yorsunuz; onların burada müdafaa hak
kı yok. Belki, buradaki milletvekili arka
daşlarınız kalkacak cevap verecekler; 
ama 'burada bulunamayanlar kendileri
ni nasıl savunacaklar? Rica ediyorum... 

Toparlayınız efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, Sayın Barbakan yoksa, hak
kında konuşamayacak mıyız? 

BAŞKAN — Efendim, her dergide 
yazılanı burada okumak mecburiyetinde 
misiniz (ANAP sıralarından alkışlar) 

Toparlayınız efendim. 

H. CAVİT ERDEMtfR (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri ve bilhassa 
ANAP Grubunun değerli milletvekilleri, 
sizlere de sesleniyorum : Geliniz, ciddî, 
millî, legal ve millî güvenliğimizle ilgili 
görev yapan Millî İstihbarat Teşküatı-
mızın, bu teşkilatımızın haberi olmadan, 
kimler tarafından ne maksatla tahrip 
edilmek, yıpratılmak istendiğini hep bir
likte tespit edelim. Çünkü, bu millî ku
rum bizimdir. Birtakım kimselerce, si
yasî ve 'başka emellerle, bu teşkilatımı
zın haberi olmadan, birtakım mensupları 
kullanıldığı ve kullanılmaya devam et
tiği takdirde, neticede bu kurum tahrip 

olacaktır. O takdirde; yine neticede mil
lî güvenliğimizin birtakım destekleri yı
kılır ki, hepimiz altında kalırız. Geliniz, 
hep birlikte, hem devletin, hem de he
pimizin sahip çıkmamız gereken kişile
rin şeref ve haysiyetlerine uzanan elleri 
kıralım, önleyelim. Aksi halde, bu silah, 
birgün kendi ellerimizde patlar. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Bunu da mı gazeteler yazıyor? 

BAŞKAN — Tamamlandı mı Sayın 
Erdemi r? 

H. CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, yine değerli ANAP 
Grubuna mensup milletvekili arkadaşla
rıma sesleniyorum. Geliniz, bu konu bu
rada araştırılsın, bu konu burada görü
şülsün; aksi halde, hadisenin kapanması 
mümkün olmayacaktır. Bu talihsiz hadi
se ile birlikte, yok yere, millî kurumumuz 
hakkında 'konuşulmaya devam edilecek
tir. Böyle bir şeye hep birlikte fırsat ver
meyelim. Geliniz, oylarımızla bu Meclis 
araştırmasına müsaade edelim, oylarımızı 
bu yönde kullanalım ve gerçeklerin mey
dana çıkmasını sağlayalım ve MİT'in bir 
daha bu şekilde yıpratılmasına fırsat ver
meyelim. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Kemal Horzum'un eski müşa
viri... 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ga
lip Demirel. 

Sayın Demirel, Sayın Erdemir'in şah
sınız hakkında söylediği söze cevap ver
mek için söz almış bulunuyorsunuz efen
dim. Sadece bu konu baklanda konuş
manızı rica ediyorum. 

GALİP DEMİREL {Malatya) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000 
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Yılına Doğru Dergisinin, benim ve çok 
değerli çalışma arkadaşlarım hakkında 
ileni sürdüğü iddialar tamamen hayal 
mahsulüdür. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Biz, dergide bahsedilen gün, Kırıkka
le'de, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
nün yaptırdığı «İkaz Alarm Sistembnin 
açılışına gittik ve orada, herkesin gözü 
önünde ikaz alarm sisteminin açılışını yap
tık. Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
munda öğle yemeğini yedik -ki, bu öğle 
yemeğinde 100 kadar insan vardı - ve öğ
leden sonra da geri döndük. Kaldı ki, bu 
dergide adıgeçen arkadaşlarımızdan, o za
manın İzmir Valisi Vecdi Gönül ve Ga
ziantep Valisi - şimdi aramızda bulunan 
değerli arkadaşımız - Abdulkadir Aksu, vi
layetlerinde görevli idiler ve vilayetlerinde 
bulunduklarını da ispat etme imkânına sa
hiptirler. Durum bundan ibarettir. 

Ben, bir basın mensubu arkadaşımı
za, bunu sorduğu zaman şöyle demiştim: 
«Biz eğer gizli toplantı yapacak olsak, 
Ankara'nın suyu mu çıkmış ki, Kırıkka
le'lere gidip gizli toplantı yapalım?» Top
lantı yapacak olsak, devletin en üst kade
mesinde görev almış kişileriz, her yerde 
toplantı yaparız. Devletin güvenliğini ge
rektiren her konuda da, her türlü tedbiri 
almaya muktediriz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, şu 
anda, Bakanlığımın müsteşarlığını yapan 
kişinin bir toplantıya katıldığı hakkında 
bu kürsüden beyanda bulunulmuştur. Ger
çi, Sayın Galip Demirel, bunun böyle ol
madığını bu kürsüden ifade etti. O Ba
kanlığın başında bulunan Bakan olarak 
- zabıtlara geçmesi bakımından - ifade et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, neye göre söz veriyorsunuz? 
KAMER GENÇ {Tunceli) — Sayın 

Başkan, neye göre söz veriyorsunuz; neye 
göre konuşturuyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; biraz önce yapılan ko
nuşma sırasında, bazı şahısların isimle
rinden bahsedilerek - bir dergiye atfen -
bir toplantı yaptıkları ifade edilmiştir. Bi
raz önce, Sayın Milletvekili Galip De
mirel, bunun böyle olmadığım bu kürsü
den ifade ettiler. 

Şu anda, İçişleri Bakam olarak; Ba
kanlığımda müsteşarlık görevinde bulu- ' 
nan, o zamanın İzmir Valisi Sayın Vecdi 
GönüTün, o gün, öyle bir toplantıya ka
tılmadığım, kendi vilayetinde görevi ba
şında bulunduğunu, Bakanlığım kayıtları
nı bizzat araştırarak; Sayın Abdulkadir 
Aksu'nun da, yine aynı gün, kendi vilaye
tinde görevi başında olduğunu, yine Ba
kanlığım kayıtlarına dayanarak, Yüce 
Mecliste zabıtlara geçmesi bakımından ifa
de ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, bu açıklama ya gündem dışı bir 
konuşma konusudur ya da bu önerge ka
bul edildikten sonra burada yapılacak bir 
konuşmadır. Neye göre söz verdiğinizi 
açıklayınız. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık tak
dir eder. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Başkanlık 
neye göre söz verdiğini söyleyebilir mi? 

BAŞKAN — Başkanlık takdir eder; 
Hükümeti ilzam eden ithamlar vardır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Baş
kan, Hükümet cevap verdi. 

BAŞKAN — Efendim, o takdir Başka
na aittir. İçtüzüğümüzün 70 inci madde-
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sine göre söz verme takdiri Başkana ait
tir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Böyle bir 
şey yok İçtüzükte. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümeti it
ham altında bırakan sözler karşısında, 
Hükümet, «Ben itham altındayım» derse, 
ben de o ithamın varlığını da kabul eder
sem ısöz veririm, ithamın varlığını kabul 
ettim ve söz verdim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman 
sizin dediğiniz gibi idare olmaz; yanlış, 
yanlış. 

BAŞKAN — O sizin yanlışınız efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Siz iste
diğiniz gibi kullanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu 
adına, Sayın Akın Gönen; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Baş
kan, istediğiniz gibi idare edemezsiniz! 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA AKIN GÖ
NEN (izmir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın 
Cüneyt Canver ve değerli arkadaşları ta
rafından, basında çıkan bir haber kaynak 
gösterilerek verilen Meclis araştırması açıl
ması hakkındaki önerge üzerinde, Anava
tan Grubu adına konuşmak üzere karşını
za gelmiş bulunuyorum. Hepinizi bu ve
sileyle ısaygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Önerge dikkatle incelendiğinde görüle
cektir ki, araştırma konusu edilen husus
lar, basında çıkan bir haber kaynak gös
terilerek, muhalefetin mutadı veçhile, her 
zaman olduğu gibi, birinin kendi kusu-
ruyla dağda ayağına taş değse, faraziyeler
le, hayalî bağlantılarla Başbakanı, Hükü
meti suçlama vesilesi yapıp, Meclis günde
mine getirme 'alışkanlığının bir devamı 

olarak, bu araştırma önergesinin de Mec
lis gündemine geldiğini görüyoruz. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hadi ca
nım sende! 

AKIN GÖNEN (Devamla) — önerge 
dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, 
olay, basında çıkan bir haber kaynak gös
terilerek ortaya konulmuştur. Bu bir ıtek< 
olay bile, istihbarat hizmetlerinin ne de
rece önem taşıdığını, hizmet aracı olan 
faaliyetlerin bazen ne derece huzursuzluk 
yaratabileceğini, en güzel şekilde ortaya 
koymuştur., 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başba
kanın çantasında bu rapor var. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Toplu
mun ve ilgililerin her konuda olduğu gibi, 
bu hizmet dalında da her ihtimali düşün
meleri, serinkanlılıkla olayları tahlil et
meleri, üzüntüye, paniğe ve hiddete kapıl-
mamaları ülke yararınadır. 

Bilindiği! gibi, Millî istihbarat Teşkila
tımız, özel bir kanunu olan ve Anaya
samızın çizdiği çerçeve içerisinde yetkileri
ni kullanarak görevini yapmaya çalışan 
bir kuruluştur. Tartışma konusu olan teş
kilat, Türkiye Cumhuriyetinin, ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsız
lığına, anayasal düzenine ve millî gücünü 
meydana getiren bütün unsurlarına karşı, 
içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muh
temel faaliyetler hakkında, millî güvenlik 
istihbaratını devlet çapında oluşturacak ve 
bu gerekli istihbaratı yetkili makam ve 
kuruluşlara ulaştırarak, devletin bekası ile 
ilgili, önemi tartışılamayacak kadar mü
him bir hizmet ifa eden millî bir teşkila
tımızdır. Devletlerin istihbarat ve istihba
rata karşı koyma faaliyetleri ve bu göre
vi yapan teşkilatlara olan ihtiyaçları, var 
olmaları ile eş anlamlıdır, özellikle ülke
miz gibi, özel jeopolitik konumu ve şart-
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lan olan devletlerde bu ihtiyaç dıaha da 
önplana çıkmaktadır. Yakın geçmişte ya
şadığımız anarşik olaylar ile halen yur
dumuzun güneydoğu bölgesinde sıkıntısı 
çekilen iç ve dış irtibatlı şiddet olayları, 
konunun önemini daha da artırmakta
dır. Günümüzde, artık, zaruret olmadık
ça ülkelerarası sıcak savaşlar olmamakta, 
onların yerine yeni bir taktik uygulana-. 
rak, hedefe daha kolay ve daha az bir 
masrafla ve personel zayiatı verilmeden 
varılmaktadır, önce, hedef seçilen ülkede 
her imkân ve fırsat kullanılarak, çeşitli 
sunî farklılıklar yaratılmakta, sonra bu 
farklılaşma her türlü propaganda araçla
rından yararlanılarak sertieştirilmekte, 
anarşi, terör ile çatışma ortamına giril
mektedir. Çatışan taraflar çeşitli yollarla 
finanse edilmekte, ülke insanları birbirine 
kırdırılmafctadır. Bu ortamda... 

HÎLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Konuya gel Sayın Vali. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bırak de-
magoyiji, MİT raporuna gel. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Dinle
yin kardeşim, bunlar gerçektir. 

BAŞKAN — Efendim... 
AKIN, GÖNEN (Devamla) — Ben si

zi sabırla dinledim, dinlemeyi öğrenin; 
benim de konuşma hakkıma saygı göste
rin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Bu or
tamda devlet güçleri duruma hâkim ola-
mazlarsa, savaşsız olarak ülke verilecek, 
sonuç alınacaktır. Şayet devlet güçleri du
ruma hâkim olurlarsa, o zaman planları
nın ikinci kısmı uygulamaya konulacak
tır. Bu ikinci kısım nedir? Bu ikinci kı
sımda yine hedef, bölmedir, parçalamadır. 
Bu safhada devlet güçlerinin, bir önceki 
safhada uyguladıkları zarurî tedbirler ba
hane edilerek şayet varsa uygulamadaki 
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münferit hatalar abartılarak ve elde edile
bilirse birtakım provokasyonlarla takviye 
edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışıla
caktır. Hislere hitap edilecek, şerefle ve 
büyük fedakârlıklarla canı pahasına görev 
yapanlar, dolaylı yollarla kırılacak, tasfi
ye edilmeye çalışılacaktır. Hedef bellidir. 
Sindirme ve yeniden, farklılıklar ve kır
gınlıkları tahrik ederek, kitleleri sokağa 
dökerek, yeniden ülke insanını birbirine 
kırdırmak; üretimi durdurarak, ekonomik 
olarak da ülkeyi çökertmek... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstanbul) 
— Hangi ekonomiyi, hangi ekonomiyi?.. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Bu sin
si tuzağa düşmemenin en önemli, belki de 
tek karşı silahı, iyi bir istihbarat teşkilatı 
ve bu teşkilatın, zamanında üreteceği, gü
venilir, doğru istihbarat bilgilerinin, gü
venlik güçlerince kullanılarak, hainlerin 
tek tek zararsız hale getirilmesi metodu
dur. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istanbul) 
— Necdet Üruğ da mı dahil? 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Bu tür, 
müessir ve kesin sonuç alıcı istihbarat ça
lışmasına muhtaç olduğumuz bir dönem
de, ne yazık ki, günlerdir yapılan tartış
malar, kurumun huzurunu bozmuş ve bü
yük güvene ihtiyacı olan görevliler, haklı 
ve haksız olarak, her gün yazılı ve sözlü 
sohbetlerin mutat konusu haline getiril
miştir. Bu durumda ise, kurumun çalışma 
gücü - belki istenmeyerek de olsa - zayıf -
latılmaktadır. 

Ayrıca, istihbarat üretenler ile, uygu
layıcı güvenlik görevlileri araşma nifak 
sokucu, hizmet edenleri karşı karşıya ge
tirici, koordinasyonu aksatıcı ve hedefi 
anlaşılamayan bir ortam yaratılmıştır. Bu 
şartlar altında, istihbarat hizmetlerine her 
zamandan çok ihtiyaç duyduğumuz günü
müzde, bu güzide teşkilatı şu veya bu se-
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heplerle hırpalamaya ve personelini meş
gul etmeye, her gün tasfiye, istifa dedi-
kodularıyla tartışma ortamında tutmaya, 
hizmet gerekleri ve ülke yararı açısından 
gerek var mıdır, soruyorum sizlere? 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Siz ya
pıyorsunuz onu, biz yapmıyoruz ki. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Yapılan 
bir hareket veya işlem, özgürlükçü de
mokratik rejimin çizdiği ve Anayasanın 
teminat altına aldığı hak ve özgürlükleri 
zedeleyici veya yok edici mahiyette görü
lüyor ise, hukuk devleti, bu hallerde ida
renin ve görevlilerin ne tarzda denetle
neceğini , idarenin eylem ve işleminden 
doğan zararın nasıl tazmin edileceğini 
göstermiştir. 1982 tarihli Anayasamızın 
125 ve 129 uncu maddeleriyle, 2937 sayılı 
Devlet istihbarat Hizmetleri ve Millî İs
tihbarat Teşkilatı Kanunu ve diğer ilgili 
mevzuat, bu sistemi titizlikle ve ayrıntı
larıyla tanzim etmiştir. 

Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşların
ca, araştırma konusu yapılması istenilen 
hususların, normal hukuk düzeninin' işle
diği günümüzde, Başbakanlıkça 24 Şubat 
1988 tarihinde yapılan resmî açıklamada, 
geniş bir inceleme ve soruşturma konusu 
olduğu resmen ifade edilmiştir. 

Zaten, 2937 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi gereğince, Milî İstihbarat Teşki
latı Başbakana bağlıdır ve yine aynı ka
nunun 7 noi maddesi gereği, İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarı, görevin yerine getiril
mesinden Başbakana karşı sorumlu olup, 
Başbakanın dışında herhangi bir kişi veya 
makama karşı sorumlu tutulamaz. 

Ayrıca, bu kanunun 26 ncı maddesi de, 
MtT mensuplarının görevlerini yerine ge
tirirken, görevlerinin niteliğinden doğan 
veya görevin ifası sırasında işledikleri, id
dia olunan suçlardan ötürü, haklarında ce
zaî takibat yapılmasını Başbakanın iznine 
bağlamıştır. 

Devletin bekasıyla son derece yakın
dan bağlantısı bulunan, çalışma usulleri ve 
teknikleri dünyanın her yerinde yaklaşık 
aynı olan ve bu teknik ve metotlar uygu
lanmadığı takdirde, istihbarat üretmenin 
ve karşı istihbaratın önlenmesinin müm
kün olmadığı bir uzmanlık alanının siyasî 
denetim usulleriyle denetlenmesi, hem işin 
özelliği bakımından imkânsızdır, hem de 
işin gizliliği bakımından büyük mahzur
lar taşıyabileceği hususunu takdirlerinize 
sunuyorum. 

Başbakanlığın 24 Şubat günü yapmış 
olduğu resmî açıklamasından, bu konu
da yapılması gereken hukukî, idarî ve adlî 
inceleme ve soruşturmaların yapılmaya 
başlanıldığı ve devam ettiği anlaşılmakta
dır. 

Konu bütün detaylarıyla, bu konuda 
uzmanlığı olan ve denetleme tekniklerini 
bilen, ehliyetli, yetkili kişilerce incelenecek 
şayet varsa, usulsüzlükler, aksaklıklar, ih
maller ve kasıt tespit edilecek, sonuçta, 
gerekenler yapılarak titizlikle uygulana
caktır. Bu çalışmalar sonuçlanmadan, ki
şileri veya müesseseleri suçlamanın veya 
aklamanın mümkün olamayacağını, bu ya
pılmadan, sathî bilgilerle, hem itham eden 
hem de yargılayan .durumuna düşülerek, 
tarih önünde yanılgıya düşüleceği ve hu
kuk ilkelerine ters düşen bir uygulama 
örneği olacağı kanaatindeyim . 

Bu sebeplerle, araştırma önergesinin 
alelacele verildiği, resmî makamlarca ya
pılması gerekenlerin yapılmasına fırsat 
bırakılmayarak ve serinkanlılıkla; tahlil 
edilip, sonuç alınması için gerekli makul 
süre idareye tanınmadan Yüce Meclisin 
gündemine getirildiği için, araştırmayı za
mansız ve yapılmakta olan idarî ve adlî 
soruşturmaları etkileyici yönde de görmek
teyiz. \ 
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Ayrıca, yukarıda da arz etmeye çalış
tığım gibi, siyasî tartışmaların devamının 
hizmet gereklerine ve ülke yararına da ol
madığına inandığımız için, Anavatan Par
tisi Grubu olarak önergeye katılmıyoruz, 
ret oyu vereceğiz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gönen. 

Sayın Ganver, önergede birinci imza 
sahibi olarak zatı âliniz mi konuşacaksı
nız? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıra
larından «Artist, artist» sesi) 

Lütfen, gereksiz yere müdahale etme
yelim efendim, rica ediyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, arkadaşlarımızın, bir milletve
kiline yakışmayacak tarzda laf atmama
larını sağlayın1 lütfen; çünkü benim önüm
de mikrofon var; şayet ben cevap verir
sem, bütün basın duyar. 

Müsaadenizle konuşmama devam et
mek istiyorum. 

Sayın Gönen'i kişisel olarak seviyor ve 
takdir ediyor, ayrıca, açıklamalarından 
dolayı kendilerine teşekkür ediyorum; an
cak, Sayın Gönen beni bağışlasın, iddia
larımızı anlamış; ama bizce yanlış anla
mış; çünkü, biz, şeref ve haysiyete lâf 
söyleyen veya basında okuduklarını gün
deme getiren değiliz, onu yapan MtT ra
poru. Bunu karıştırmayalım baylar!.. 

Sayın milletvekilleri, işte çok gizli MİT 
raporu. (ANAP sıralarından «O rapor de
ğil» sesleri) tşte çok gizli MtT raporu. 
Size göre değil ve bu bir etüt çalışması; 
ama, bu var. Biz de bunu okuduk, biz de 
bunu gündeme getiriyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Nerede var? 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Son
ra, Sayın Başbakan, «Soruşturuyoruz» de
miş. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bakın, bu 
rapor ilk ortaya çıktığında Hükümet ne 
diyor : Hükümet sözcülüğü diyor ki, «Haf
talık bir dergi ile buradan alıntı yapan 
günlük bir gazetede yayımlanan MİT 
raporu ile ilgili bilgi ve haberlerin yapı
lan ilk incelemeler sonucu asılsız olduğu 
anlaşılmıştır. Yayıncılarda iddia edildiği gi
bi, Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından 
böyle bir rapor hazırlanmamıştır... Dola
yısıyla, Sayın Cumhurbaşkanına, Başba
kana, Genelkurmay Başkanına sunulma-
mıştır. Resmî makamlarca hazırlanmadığı 
anlaşılan hayalî bir rapora istinaden...» 
Ama, o hayalî rapor var. Etüt çalışması 
mı, ham bilgi mi?.. Ama, var. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — öyle bir iddia yok ama. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Demek ki, Hükümet bu konuda çok ace
le davranmış; ilk yaptığı açıklama da 
bizce yanlış... 

Değerli milletvekilleri, inanın bana, bi
ze itimat buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Mümkün mü? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Mümkün olur belki bir gün, inşallah; 
çünkü, belki biz de bir gün size inanırız. 

Bize itimat buyurun. Eğer buna Mec
lis el koymazsa, basında nasıl bu çok 
gizli • raporlara rastladınız, yarın «ekleri» 
diye birtakım bilgiler, raporlar ortaya çı
kacaktır. Siz bize itimat edin, çıkacak
tır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, ben, tekrar ola
yı toparlamak ve sözlerime devam etmek 
istiyorum. 

Sayın Özal, kendisine bağlı bir teş
kilat olan MİT'e, yasalara aykırı olarak 
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özel bir görev veriyor ve siyasî rakip
lerine şantaj yapabilmek için birtakım1 

araştırmalar yaptırıyor ve bu araştırmalar 
«MİT Raporu» olarak basma sızıyor. 
Basına sızmasının veya sızdırılmasının so
rumluları henüz belli değil. Bütün bu an
lattıklarımız, Sayın özal'm MİT ile oy
nadığını, MİT'i sivilleştirmek adı altın
da özaillaştırmak istediğini kanıtlıyor. 

Sayın üyeler, durumun ciddiyeti ve en
dişelerimiz giderek artıyor. Millî İstihba
rat Teşkilatının, aslî görevinden uzaklaş
mış, Başbakanın emriyle, iç politika jçin 
siyasî malzeme toplayan bir örgüt duru
muna getirilmek istendiğini görüyoruz. 
MİT'in zor durumda olduğunu düşünü
yoruz; başı sonu belli değil diye kabul 
ediyoruz. Otoritenin bir kısmı Köşkte, 
bir kısmı konutta. İddialara göre, Sayın 
Başbakanın eşine dş bilgi gidiyor. 

Diğer taraftan, Sayım Oımhurbaşka-
nımızın damadı ağırlık koyuyor. Devle
tin güvenliğinden sorumlu örgüt, aile içi 
çatışmaların, rekabetlerin tutsağı olmuş 
görünümde. MİT'e başkan aranıyor, müs
teşar aranıyor. Getirilen ölçü şu: Acaba 
bize muti olur mu? Devleti düşünen yok. 
Varsa yoksa, hanedanlığımızı nasıl gele
cek yıllara taşırız kaygıları! Devlete bağlı 
mı, o önemli değil, bize muti olsun ye
ter! 

Durmuyor Sayın Başbakan, anlaşılan 
MİT'i ele geçirmeyi kafasına koymuş bir 
kere. Bir kararname çıkarıyor; 17 Hazi
ran 1987 gün ve 19490 sayılı Resmî Ga
zete -ile yayımlanıyor bu kararname. Baş
bakanın onayı ile MİT'te sözleşmeli per
sonel çalıştırılacağı hükme bağlanıyor. 

Değerli milletvekilleri, böylece iki tip 
MtT'çi ortaya çıkacak, MİT'çiler ikiye 
ayrılacak. Başbakanın onayını almış olan 
MİT'çiler (bunlara mutiler diyebiliriz) al
mamış olan MİT'çiler... Tabiî, maaşlar da 

buna bağlı olarak değişiyor; sözleşmeli 
olanların avantajı oluyor. Bu amacını ger
çekleştirmek için, Sayın Başbakan 2 000 
yeni kadro atıyor, bu amacını gerçekleş
tirmek için MİT'e 2 000 yeni kadro tah
sis ettiriyor. Düşünün sayın üyeler, Özaf 
m onayını almış 2 CO0 MİT mensubu... 
Herhalde, ortalık rapordan geçilmez olur
du bu gidişle. (SHP sıralarından alkış
lar) MİT, MİT olmaktan çıkıp, Sayın 
özal'ın güvenliğini sağlayan bir örgüt 
olursa, buna şaşmamak gerekir. 

Değerli rnilletvekilleri, MİT, Sayın Baş
bakanın emriyle, siyasî rakipleri hakkın
da, siyasî rakipleri aleyhine şantaj olarak 
kullanılmak amacıyla bilgi toplarken, dev
letin güvenliğini MİT'in hangi kanadı 
sağlıyordu, doğrusu merak ediyoruz. 

Türkiye, süratle, Körfez Savaşının içi
ne çekilmek isteniyor. Bu anlamda, CIA 
ve MOSSAD ajanları Türkiye'de cirit 
atıyorlıardır. Bunları kim takip ediyor? 
CIA'nın, MİT içine makbul adamlarını 
soktuğu iddiaları var; bunları kim araş
tırıyor? Türkiye'nin, dış borcunu kanla 
ödemesi demek olan Körfez Savaşına so
kulması tehlikesine karşı Hükümeti uya
rıyoruz. Bırakınız, MİT, kanununda ya
zılı görevlerini yapsın ve CIA, MOSSAD 
ve diğer ülkelerin1 ajanlarına karşı Hükü
mete ciddî istihbarat getirsin. 

Sayın milletvekilleri, ortaya bir MİT 
raporu çıkınca, devlet memurlarının ta
vırları da incelenmeye değer doğrusu. 
MİT görevlileri, basın yoluyla birbirleriy
le savaşıyorlar. Milletvekili olarak baş
vurduğumuz kamu görevlileri, hemen, 
«Efendim, ben devlet memuruyum, ko
nuşamam» der; ama bu rapor ortaya çı
kınca, herkes sorumluluğunu unuttu ve 
bir salvo atışına başladılar. Bu karala
ma ve suçlama yarışına, Hükümet hiç 
müdahale etmiyor; «Ben konuşursam yer 
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yerinden oynar» diyen devlet memuruna, 
hiç kimse, «Gel bakalım, söyleyeceklerin 
ne?» diyemiyor. Devlet memurları Hükü
mete şantaj yapıyorlar; tıs yok. Varsa yok
sa, basın, MİT raporlarını yayımlayanlar 
hakkında soruşturma... Savcılar, ne rapo
run içindekiler ile, ne de basına konuşan 
devlet memurlarıyla ilgili değil. MİT'in 
içindeki kişiler birbirlerine karşı komplo 
yapabiliyorlar. Rapordan sonra bir bakı-, 
yorsunuz, ortalıkta MİT Müsteşarının is
tifa mektubu dolaşıyor; sahte belge dü
zenlenip ortalığa atılıyor, MİT içinde, po
lis içinde bir çekişme yaşanıyor; İstan
bul polisi ile Ankara polisi arasında bir 
rekabet yaşanıyor; ama bu olumlu bir re
kabet değil, bir suçlama ve karalama ya
rışı sürüyor. Sağ ve sol basın, hep birlikte 
MİT'i eleştiriyor. Bu konuda âdeta millî 
bir uzlaşma var ve takip edilen yolun iyi 
bir yol olmadığı ileri sürülüyor. 

Devam edelim değerli milletvekilleri. 
Çok önemli; raporu yazan aynen şöyle 
diyor: «Raporun resmiyet kazanmasın
dan önce, kamuoyunca bilinmesi bir ku
sursa, ben bu kusuru işledim. Var mı öte
si? İsterlerse beni görevden alırlar. Susa
rım; devleti düşündüğüm için susarım; 
ama yazdıklarımı inkâr etmek, benim ka
rakterimde yoktur. Yazdıklarımı kanıtla
yacak güçteyim.» Hiç kimse bu zatı ça
ğırıp, «Gel kanıtla» diyemiyor, görevden 
de alamıyor. Bu zat karşısında âdeta acze 
düşülmüş; kimbiir, amirleri, belki kendi
leri hakkındaki raporları da basına sızdı
rır diye korkuyorlar bu zattan. 

Raporu basına sızdırmakla suçlanan 
görevli (Sayın Cumhurbaşkanımızın da
madı) şöyle diyor değerli milletvekilleri : 
«Rapor bana geldi, okudum, kızdım, afa
kî dedim; yani git içindekileri araştır, ger
çekten falan görevli adına tapuda kayıtlı 
gayrimenkuller var mı, öğren dedim. Sa

yın Cumhurbaşkanımızı da haberdar et
medim. Benij öyle her olaydan Sayın Cum
hurbaşkanımızı haberdar etmem» diyor. 

Sayın milletvekilleri, Genelkurmay es
ki Başkanı - Sayın Evren'in can dostu -
hakkında MİT bir rapor hazırlıyor ve Sa
yın Evren'in damadı, «kayınpederime bil
gi vermedim» diyor; olabilir mi, bilemi
yorum? 

Türkiye'de, MİT raporlarının çoğu 
afakî bilgiler içerir değerli miietvekiılieri. 
«Çevresince solcu olarak bilinir» cümlesi, 
bir öğretim üyesinin üniversite dışına itil
mesine, bir vatandaşın yurt dışına çıfca-
mamasuıa, bir yurttaşın kamu görevinden 
uzaklaştırılmasınla yeter, hatta artarken; 
suçlanan kişiler önemli birileri olunca, 
haklarındaki iddialar hemen afakî saydır, 
«Raporlar ham bilgileri içeriyor» diye de 
küçümsenir. 

Raporu yazan şöyle diyor, değerli mil
letvekilleri : «Hedef, MİT'i yıpratmak. 
Hedef, raporu sulandırmak. Biz, raporun 
içerisinde yazılı olanların hepsi doğru de
miyoruz, bu bir araştırmadır; ama şu 
kadarım bilmenizi isteriz ki, noksanı çok
tur raporun. Yani, yazılmayan öylesine 
fazla ki, bırakınız raporu, raporun 125 
sayfalık eki bile, özetin de özetidir.» MİT 
görevlisi meydan okuyor, değerli millet
vekilleri. Bu görevlileri çağırıp, «Gel ba
kalım, bu 125 sayfalık ek bile, özetin de 
özetidir; nedir bu mesele anlat?» demek, 
bu Yüce Meclise düşen bir görev sayıla
maz mı değerli milletvekilleri? Görevlileri 
çağırıp, «Kanıtla bakalım» dememiz ge
rekmez mi? «Nedir daha söyleyemedik
lerin?» demek gerekmez mi? 

Eğer aksine bir karar alırsak, bu gö
revlilerin tehditlerinden dolayı geri adım 
atmak zorunda kalmış, olayları kapatmış 
bir Meclis durumuna düşmez miyiz? Su 
yıkılası soygun düzeninin içyüzünü orta-
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yıa çıkarmak için, bizce, elimize önemli bir 
fırsat daha geçti; bunu kullanmak, gele
cek nesillere, geçmişimize karşı bir borç 
değil mi? 

İnsanlarımızın ciddî ekonomik sıkın
tılar içerisinde olduğu günümüz Türkiye-
sinde, devleti soyanları cezalandırıp, ka
mu vicdanını tatmin etmeniz gerekmez 
mi? 

Sayın üyeler, inanın, bu önergeyi 
bugün reddedersek, hiç ummadığınız bir 
anda, ummadığınız bir anda, bu kez de 
ortaya ekler çıkacaktır. Geliniz, artık, bu 
işi yeni siyasî dalgalanmalara, yeni kriz
lere terk etmeyelim; Mecliste bir komis
yon kurup, bu işi biz araştıralım. MİT 
raporunun yazılması için kim emir verdi, 
kim yazdı, amaç ne idi; raporun içeri
sindeki iddialar doğru mudur, değil mi
dir; MlT'in bu kez de Sayın özal» ve ya
kınlarının egemenliği altına girme tehli
kesi var mı, varsa, nasıl bir düzenlemey
le MİT'in, siyasî iktidarların güdümüne 
girmesi engellenir; MİT'i parlamenter re
jimin hizmetine nasıl sokabiliriz; MİT'i, 
siyasal iktidarın güdümüne sokmadan 
nasıl reorganize ederiz?.. Bu araştırma
yı, incelemeyi bizler yapmak zorundayız; 
çünkü, böyle bir raporun içerisinde ya
zılı iddiaları yeniden MİT'e görev vere
rek araştırtamayız; çünkü, MİT içinde 
birtakım sıkıntıların olduğu belli MİT, 
birçokları tarafından çekiştiriliyor; bir 
yandan konut, bir yandan köşk, MİT'i 
âdeta parsellemek çabaları içerisinde. 
MİT'in kime bağlı olduğu belli değil; 
Sayın Gürvit'e mi, Sayın Abas'a mı, Sa
yın Özal'a mı, Genelkurmay Başkanına 
mı; kime?.. 

Devlet Denetleme Kuruluna da bu 
ışı teslim edemeyiz. Biliyorsunuz, bu ku
rul, ancak Sayın Cumhurbaşkanı talep 
ederse, harekete geçer. Ya Sayın Cum

hurbaşkanı bu raporun araştırılmasını is
temezse?.. O halde, geriye tek bir kurum, 
mecburen tek bir kurum kalıyor; o da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Sayın milletvekilleri, uygar bir ülke
de böyle bir rapor ortaya çıksa idi, ger
çekten siyasî skandal kabul edilir ve çok 
kişinin başı derde girerdi. Ne acıdır ki, 
Türkiye'de bu tip olaylar hiç kimsenin 
kılını kıpırdatmaz; hele hele, sorumlula
rın istifası akıllara dahi getirilmeyen so
nuçlardandır. En fazla, «şerefli insanlara 
çamur atılıyor» gibi, ne anlama geldiği 
ve kimi koruma amacıyla söylendiği pek 
belli olmayan laflar ile iş geçiştirilir, hiç 
kimse olayın sorumluluğunu üstlenmez. 

Devletin güvenliğinden sorumlu bir 
teşkilat, yüzlerce kişi hakkında çok önem
li iddialarda bulunmakta; ama, hiç kim
se oralı olmamakta. Ayrıca, raporda adı 
geçenlerde de pek ses yok; kimisi «üzül
düm», kimisi «Devlet memuruyum konu
şamam» diyor, bir tek Sayın Ürıığ bağı
rıyor, «Gerçeği istiyorum» diye. Silah 
arkadaşları, önce, olaydan hiç haberleri 
yokmuş gibi davranıyor, sonra nedense 
birden sertleşiveriyorlar; ama, sorumlu
lar, bu işlerin kapatılmasından yana ol
dukları ve belki de Sayın Üruğ'un ve di: 

ğerierinin içine düştükleri duruma kıs kıs 
gülüyorlar. 

Sayın üyeler, MİT raporunun sonun
da aynen şöyle yazıyor : «Istihbarî nite
likte olan bu bilgiler, hukukî delil olarak 
kullanılamaz. Dokümante edilerek kul
lanılmak istendiğinde, metinde bahis ko
nusu edilen hususlar kaynak gösterilme
den, ilgili kurum ve kuruluşlarından so
rularak belgelenir» Ama, rapor basına 
sızdıktan sonra, artık bu uyarının hiçbir 
kıymeti yok. Raporun içerisinde adı ge
çenler, rapordaki suçları gerçekten işle
mişler gibi, kamu vicdanında mahkûm 
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olmuşlardır; şimdi, kime karşı, ne dava
sı açacaklar? 

Sayın milletvekilleri, olayları, sizlere 
hep iki taraflı sunmaya çalıştık; çünkü; 
gerçek, ancak Meclis araştırması sonucu 
ortaya çıkacaktır. 

Bakın, MİT raporunun «Netice ve 
kanaat» bölümünde ne yazılmış : «Za
manında, birçok olayın, müesseseler yıp
ranmasın felsefesi ile üzerine gidilmeme
si, faillerinin saptanıp, olayların kapatıl
ması müesseseleri kurtarmış; ancak, bun
dan zaman içinde zarar gören, devlet ol
muştur. Olayların üzerine gidilirken, 
müesseselerin devlet için var olduğu 
unutulmamalı, yeraltı dünyası ve devlet 
düşmanları ile mücadele eden görevliler 
yalnız bırakılmamalıdır.» 

Değerli milletvekilleri, bu Meclis, biz
ce, bu önergeyi reddedemez, reddetme
meli; çünkü, ihbarı yapan devlet. Eğer, 
Meclis, devletin ihbarlarını araştırmaz, 
sonuçlandırmazsa, kanımızca, Meclisin, 
ülkesi ve halkı için yapacağı çok şey kal
mamıştır; ondan sonra çöküntü dönemi 
başlar. Ne ekersek, gelecek nesiller onu 
biçecek; yolsuzluk eken namussuzluk, 
onursuzluk eken şerefsizlik, suç eken ceza 
biçecek; bugün, eski Genelkurmay Baş
kanının başına gelen, gelecekte bugünkü 
Genelkurmay Başkanının başına gelebile
cektir. 

Sayın milletvekilleri, biz, MİT için
deki çekişmelerin tarafı değiliz; biz, için
den çürümüş olan bu MİT'in raporlarıyla 
tutuklanan, işkence gören, pasaport ala
mayan, işinden olan milyonlarca insan 
adına konuşuyoruz. Biz, kendilerine bağ
lı MİT'ten, askerî müdahaleleri öğrene-
meyen geçmiş hükümetler adına konuşu
yoruz. Biz, MİT raporlarıyla suçlanan 
parlamenterler adına konuşuyoruz. Biz, 
tarihe, geleceğe konuşuyoruz değerli mil-
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letvekilleri, Biz bu önergeye kabul oyu 
vereceğiz. Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin, halkına ve ülkesine karşı duyduğu 
sorumluluk, bu önergeye kabul oyu ver
mesini gerektiriyor. 

Teşekkür ediyorum değerli milletve
killeri; sağ olun. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sa
yın Canver. 

Meclis araştırma önergesi üzerindeki 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. (SHP sıralarından 
alkışlar [!]) 

Genel görüşme ve Meclis araştırması 
yapılmasına dair öngörüşmelerin ikinci
sine geçiyoruz. 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü~ 
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konu* 
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Elazığ Milletvekili Sa
yın Ahmet Küçükel ve 40 arkadaşının 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
nin sorunları ve bu sorunların çözüm 
yolları konusunda, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca, bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Sayın hükümet?.. Burada, 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasamızın 166 ncı maddesi, eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, 
özellikle sanayinin ve tarımın yurt düze
yinde dengeli ve uyumlu bir biçimde hız
la gelişmesini ülke kaynaklarının döküm 
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ve değerlendirmesini yaparak verimli şe
kilde kullanılmasını, planlamayı ve kal
kınmanın bu planlara göre gerçekleştiril
mesini emretmektedir. Yine bu maddeye 
göre yapılacak planlarda, yatırım ve is
tihdamı geliştirmek, yatırımlarda toplum 
yararları ve gereklerini gözetmek, kay
nakları verimli bir şekilde kullanmak he
def olarak alınacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerimize baktığımız zaman, bu bölgede, 
Anayasamızın amir hükmü gereği, sana
yiin ve tarımın dengeli bir şekilde dağıl-
madığını görmekteyiz. Yine bu bölgede, 
işsizlik oranının ülke ortalamasının çok 
üstünde olduğunu müşahede etmekteyiz. 

Rölge halkının gelir düzeyini ve gelir 
dağılımı biçimini tetkik ettiğimiz zaman 
da, gelir nispeti ve dağılımı bakımından 
bu bölgenin yurdun en fakir ve gelir da
ğılımı ise en gayri adil bölgesi olduğunu 
görmekteyiz. 

Devletin esas görevlerinden olan alt
yapı yatırımları ile eğitim ve sağlık hiz
metlerinin de kalite ve kantite bakımın
dan ülke ortalamasının çok altında bulun
duğunu müşahede etmekteyiz. 

Devletimizin bugüne kadar gösterdiği 
gayret ve çabalarla birçok hizmetin bu 
bölgede yapıldığı bir gerçektir, ama şu 
da bir gerçektir ki, bölgenin makûs tali
hini yenmeye kâfi gelmemiştir. 

Kısaca, az gelişmiş bölge, mahrumi
yet bölgesi olarak nitelendirilen bu böl
genin, kamu görevlilerinin tayininde hâlâ 
bir sürgün yeri, tenzil-i rütbe ve ceza yeri 
olarak düşünülmektedir. Kaderde ve kı
vançta ortak, bir bütün halinde yaşama
nın huzur ve güveni, barış ve kardeşliğin 
sağlanması için, sosyal, ekonomik ve kül
türel kalkınmanın yurt sathında dengeli 
olarak gerçekleşmesi şarttır. 

Korkunun yerini şefkatin, yokluğun 
yerini hizmetin ve varlığın, sefaletin yeri
ni refahın, haksızlığın yerini adaletin al
ması gereklidir. Devletimizin şanına ya
kışan bu en güzel vasıfları bu bölgeye 
kazandırmanın ve götürmenin haysiyetli 
bir görev olduğundan hiç kimsenin şüp
hesi olmadığından eminiz. Bunu bekle
mek, istemek, vatandaşımızın hakkı, Mec
lis olarak bu dertlere çare bulmak da he
pimizin görevidir. 

Bütün bu nedenlerle, bölgenia içinde 
bulunduğu problemlerin ve çıkar yolları
nın tespiti için Anayasanın 98 inci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 inci mad
deleri gereğince bir genel görüşme açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Küçükel (Elazığ) 
ve arkadaşları 

İBAŞKAN — Hükümet adına, Dev
let Bakanı Sayın Veysel Atasoy; buyu
run. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; sözlerime başlama
dan önce, Yüce MecMn siz değerli men
suplarını en derin saygılarımla selamlı
yorum. 

, Cumhuriyetinizin kurulmasından bu 
yana, kalkınma ve sanayileşme hamlesi 
içine girmiş bulunmaktayız. Bir yandan 
ekonomik yapı değişikliği ve ekonomik 
büyüme sağlanmaya çalışılırken, diğer 
yandan da ibu gelişmelerin dengeli bir 
'biçimde ülke genelinde yaygınlaştırılma
sına çalışılmaktadır. Böylelikle, bölgeler-
arası dengesizliğin giderek azaltılması 
hedeflenmiştir. 

193 3'ite uygulamaya konulan Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Planında kamu sanayi 
kuruluşlarının yer seçimi olarak gündeme 
getirilen söz konusu strateji, planlı dö
nemde devlet yatırımları yanında özel 
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sektörün yönlendirilmesi ve teşvikiyle de
vam etmiştir. 

Ülkemizin bölgeleri, coğrafî faktörler, 
tabiî kaynaklar, insan unsuru, eğitim ve 
sosyoekonomik faktörler, sanayileşmiş ül
kelere yakınlık ve bunlarla olan temas
lar, ulaşım şartlan ve 'imkânları gibi fak
törlerden ötürü, fiilî ve potansiyel ola
rak farklı gelişme imkânlarına sahiptir. 
Türkiye'de olduğu gibi, birçok ülkede de, 
farklı nispetlerde de olsa, ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın ınekân ve sektör itiba
riyle dengeli bir şekilde gerçekleşmediği 
bilinen bir gerçekltir. Onun için, iktisat 
'ilminde, dengeli ve dengesiz kalkınma 
teorileri geliştirilmiştir. Ancak, ekonomi
ler geliştikçe, gelişmekte geç kalmış böl
ge ve sektörler de gelişme temayülü içiıie 
girmekte ve gelişmeleri daha hızlı olmak
tadır. 

Ülkemiz, kalkınma ve sanayileşmesi
ni kuvvetlendirmek için, memleketimizin 
her 'türlü ve her bölgesinde bulunan kay
nağından yeterince yararlanmak duru
mundadır. Bunun için, Anayasamız ge
reği, kalkınma, plana 'bağlanmış bulun
maktadır. Planlı kalkınmada esas olan, 
ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hedef
lere uygun bir biçimde gerçekleştirmek 
olduğu kadar, yaratılan refahın fertler ve 
bölgeler arasında adil ve dengeli bir bi
çimde dağılmasını sağlamak ve bölgeler-
arası dengesizliği giderek azaltmaktır. 
Nitekim, devlet 'tarafından gerçekleştiri
len sanayii yatırımlarının yer seçiminde, 
gelişmişlik farklarını azaltmak ve sanayi
nin yaygınlaştırılmasını sağlamak hedef
leri gözetilmektedir. Ancak, ülkemizin 
doğal ve beşerî kaynakları, ülke düzeyine 
adil 'bir şeklide yayılmadığı gibi, kay
nakların verimlilikleri de bölgelere göre 
oldukça farklılıklar göstermektedir, özel
likle, kıt olan sermayenin verimliliği, kal

kınma ve sanayileşme için oldukça önem
li olduğundan, gelişme süreci içinde, bu 
kaynağın verimliliği yüksek alanlara yö
nelmiş olması, sermayenin etkin bir bi
çimde kullanılması isteğinden ileri gel
miştir. Az gelişmiş bölgelerin de sanayi
leşmesi ve gelişmiş bölgeler ile arasında
ki farkın azatıknası için, muhakkak ki, 
gerek devlet, gerekse özel kesim yatırım
larının büyük nispette o bölgelere kaydı
rılması gerekmektedir. Ayrıca, o bölge
lerde gelir yaratma imkânının artırılması 
ve sanayileşmenin sağlanması için devle
tin götürdüğü altyapı ve diğer hizmet ve 
teşvikler yanında, Özelikle bölge halkının 
ekonomik aktiviteierini geliştirmek ve ve
rimli teknikleri kullanarak pazar ekono
misine dönük üretici haline gelmelerinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu düşünce 
ve politikalarla, gelişmemiş bölgelerin hız
lı kalkındırılması için, «Kalkınmada ön
celikli yöreler» olarak ayrı biçimde ele 
alınmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler, nispî 
olarak daha az gelişmiş yörelerden oluş
makta ve Bakanlar Kurulumuzun 12 Ara
lık 1984 tarihinde çıkardığı bir kararla, 
28 ili kapsamaktadır; ancak, bu iller de 
aynı gelişmişlik düzeyinde bulunmadık
larından dolayı, uygulanacak teşvik bel
gelerinde ayrıcalıklar sağlamak için, bi
rinci derecede ve ikinci derecede önce
likli iller olmak üzere iki gruba ayrıl
mışlardır. Tespit edilen gelişmişlik kriter
lerine göre, 28 ilin 13'ü birinci derece 
öncelikli, 15'i ikinci derece öncelikli il 
grubuna girmiştir. Bu iler, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu ile Orta Anadolu'da 
bulunmaktadır. 

Az gelişmiş bölge olarak, coğrafî bir 
bütünlük içinde, doğu ve güneydoğu gö
rülmekle beraber, bu bölgelerin dışında, 
yeterince gelişmemiş yörelerin de bulun-

— 437 — 



T. B. M. M. B: 31 8 . 3 . 1988 O : 1 

duğu 'bir gerçektir. Diğer bir deyimle, ge
lişmiş bir bölgede yeterince gelişmemiş 
yöreler bulunduğu gibi, gelişmemiş bir 
bölge içinde nispî olarak daiha gelişmiş 
yöreler de bulunmakladır. 

Hükümetimizce, bölgeler arasında 
dengesizliği gidermek ve Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun da kalkınma ve 
sanayileşmesini sağlamak üzere uygulanan 
ekonomi politikalarında ve teşvik tedbir
lerinde önemü ayrıcalıklar getirilmıiştir. 
Uygulanan politikalarla, 'bu bölgelerde ka
mu kesiminin temel altyapı projelerine 
kaynak tahsisinde öncelikler sağlanırken, 
özel sektör yatırımlarının buralara yön
lendirilmesi ve yatırım yapma kararlan 
müspet yönde etkilenmeye çalışılmakta
dır. Böylece, imalata dönük sektörler 
yanında, eğitim, ulaştırma, haberleşme, 
enerji gibi sektörlere de özel sektörün 
yatırım yapma ortamı hazırlanmaktadır. 

Başlangıç dönemlerinde, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun kalkındırılmasında 
uygulanan tedbirlerin özelliği, daha çok 
devlet tarafımdan, ekonomik ve sosyal 
altyapı ve bölgeye hayatiyet veren tesis
ler kurmak; kara ve demiryoluyla ulaşım 
imkânları sağlamak şeklinde olmuştur. 
Onun için, kuruluş yeri seçiminde pür 
ekonomik faktörler yanında, sosyoekono
mik faktörler de etkili olmuştur. Liberal 
ekonomi politikalarının uygulandığı dö
nemde, kamu yatırımlarında bölgelere gö
re ekonomik kriterler yerine, sosyoekono
mik kriterlere öncelik verilebilmiş, kamu 
yatırımları, nispî olarak, daha çok batı
dan diğer bölgelere kaydırılmış ve kuru
luş yeri seçiminde ekonomik ölçülerin 
dışına çıkılmıştır. Devlet kesimlinin bu 
bölgelere götürdüğü yatırımlarda devam
lı ve hızlı bir artış olmuştur. Nitekim, kal
kınmada öncelikli yöreler illerine yapı
lan kamu yatırımları, 1983 yılında 253.3 

miyar Türk Lirası iken, 1987 yılı sonu 
itibariyle 1.4. trilyon olarak gerçekleş
miştir. 

Ülke genelinde, toplam yatırım içinde 
kamu sektörünün payının giderek azaltıl
ması politikası benimsenmiş olmasına rağ
men, kalkınmada öncellikldı yöreler illerine 
tahsis edilen kamu yatırımları nispî öne
mini korumuştur, 1984 yılı kamu yatı
rımları içinde bu yörelerin payı yüzde 
24.2 iken, bu oran 1985, 1986 ve 1987'de, 
- sırayla - yüzde 26.4, sonra yüzde 31.2 ve 
sonra yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu bölgelerin kalkındırılmasında, di
rekt devlet yatırımları yanında, teşvik edi
ci unsurlar da politikalara dahil edilerek, 
özel kesıimin ve bölgenin daha aktif rol 
oynaması yolları aranmıştı. Uygulanmakta 
olan teşvik tedbirleri anabaşlıklar olarak 
şu şekilde sıralanabilir: 

1. Genel teşvikler, 
2. Gümrük muafiyeti; 
3. Yatırım indirimi. Bu da, birinci 

derecede öncelikli iillerde yüzde 100, ikin
ci derece öncelikli illerde yüzde 60. 

4. Çalışanların ücretlerinin vergilen
dirilmesinde indirim, 

5. Yatırım Finansman Fonundan 
faydalanma, 

6. Bina ve konut inşaat harcı istis
nası, 

7. Vergi, resim ve harç istisnası, 
8. Döviz tahsisi, 
9. Kaynak kullanımı destekleme pri

mi, 
10. Katma Değer Vergisi ertelemesi, 
11. Teşvik primi, 
12. Yatırım malı imalatçı teşvik kre

disi, 
13. (Rıhtım Resmi muafiyeti. 
IKalkunmada öncelikli iler ile ülke ge

nelinde yapulaoak karşıkştıımalaırda, hem 
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belgeleri ve 'hem de teşvik edilen yatı
rım tutarları açısından, kalkınmada önce
likli iller lehine olumlu gelişmeler oldu
ğu gözlenmektedir. 1983 yılında, bu il
lere verilen1 teşvik bdgelerinin toplam' teş
vik belgelerine oranı yüzde 8,6 diken, bu 
oran 1984'te 11,9'ıa, 1985'te 14,6'ya, 1986' 

,da da yüzde 16,5'e çıkmıştır; 1987 yılı 
kasım ayı sonucuna göre de, yüzde 14,9'a 
ulaşmıştır. Aynı tarihte, verilıen teşvik sa
yısı I 260, teşvik edilen yatırım tutarı da 
1,9 trilyon liradır. Türkiye genelinde ise, 
verilen teşvik belgesi sayısı 8 927 ve ya
tırım tutarı da 10,3 trilyon liradır. 

Verilen teşvik belgelerinin sağladığı is
tihdam imkânları da, kalkınmada önce
likli yöreler lehinedir. ,1983 yılında, teşvik 
edilen yatırımlarla 6 575 kişinin istihda
mı öngörülürken, 1986 yılında bu rakam 
22 991'e çıkmıştır, istihdam artış oranı 
yüzde 250 olup, ülke ortalaması olan 
yüzde 204'ten daha yüksektir. Kasım 
1987 sonu itibariyle de, verilen yatırım 
teşvikleriyle, 19 600 kişiye yemi istihdam 
imkânı sağlanması öngörülmüştür. 

1983 yılı sonu itibariyle, kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki köylerden, ancak 
7 039 adedi olan yüzde 43'üne elektrik 
götürülebi'lmıişken., 1984'te 1 338 Iköye, 
1985'te 3 086 ve 1986'da da 2 694 köye 
daha elektrik götürülmüş ve böylece, 
yöredeki köylerin 1983 - 1986 arasında, 
-sıra sile- yüzde 43,4'ü, sonra yüzde 51,7' 
si, sonra yüzde 70,7'si ve sonra yüzde 
87,8»ti elektriğe kavuşturulmuştur. Böyle
ce, 1986 sonu itibariyle, yöredeki 16 1,19 
köyden 14 157'sine, 1987 sonu 'itibariyle 
de yüzde 93,8'ine elektrik götürülmüştür. 
Götürülen elektrik hizmetleri açısından 
Türkiye ortalamasına hemen hemen ula
şılmış bulunmaktadır. 1988 yılı program 
uygulaması sonucunda ise, yöredeki bü
tün köylere elektrik götürülmüş oluna-
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çaktır. Görüldüğü gibi, bütün cumhuriyet 
döneminde bölgedeki ıköylere götürülen 
elektrik hizmetinden daha çoğu Hüküme
timiz döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu 
hedefler gerçekleştirilirken de, Yatırım
ları Hızlandırma ve Kamu Ortalklığı Fo
nundan önemli destekler sağlanmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler PTT 
hizmetlerinde de önemli gelişmeler ol
muştur. 1983 sonunda yöredeki köylerin 
yüzde 20,6'sına telefon hizmeti götürül-
müşken, bu oran 1984'te yüzde 24,1'e, 
1985'te yüzde 35,6'ya, 1986'da yüzde 51,2' 
ye,- 1987 sonunda da yüzde 97,2'ye çık
mıştır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki köy 
yolu hizmetlerinde de önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. 1983 sonu itibariyle, kalıkın-
mada öncelikli illerde, asfalt, stabilize ve 
'tesviyeli köy yolları ağı toplamı ,101 150 
kilometre iken, 1985 sonu itibariyle bu 
rakam 110 150 kilometreye ve 1986 so
nunda da 113 740 'kilometreye ulaşmıştır. 
Ülke genelindeki 268 653 kilometrelik 
yolun yüzde 42,3 'ü bu yörelerde bulun
maktadır. Asfalt, stabilize ve tesviyeli yo
lu olan köylerin toplam ıköy sayısı için
deki oranı giderek yükselmiş ve 1986 yı
lında, bu oran, kalkınmada öncelikli yö
relerde yüzde 97,5'e ulaşmış ve ülke or
talaması olan yüzde 96,9'un üzerine çık
mıştır. 

Hayvancılığın gelişmesinde önemli bir 
kaynak olmak üzere hayvan yeminin süb-
vanse edilmesi uygulamasına 1985 yılında 
başlanmıştır. Fatura tutarı üzerinden yüz
de 20 olarak iade edilen prim, 1 Mayıs 
1987 (tarihinden itibaren artırılarak, yüz
de 25 olarak uygulanmaya başlanmıştır. 
Aynı tarihten itibaren, süt üreticilerini 
teşvik etmek maksadıyla, litre başına ve 
hayvan sağlığını korumada ıküllanıılan 
ilaçlarla ziraî mücadele ilaçlarına fatura 
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bedlöli üzerinden yüzde 20 prim öden
mesi uygulamasına devam edilmektedir. 
Bölgede torum ve hayvancılık üretiminin 
artırılmasıyla beraber, 'tarıma dayalı en
tegre projelerin geliştirilmesine çalışıl
maktadır. 

Kaymak Kullanımı Destekleme Fo
nundan sağlanan imkânlarla, hayvancılık 
ve su ürünleri kredisinin faizleri yüzde 
22'ye İndirilmiştir. Ayrıca, söz konusu 
fondan, hayvancılık ve su ürünleri ko
nularında projeye dayalı yatırım yapan
lara, sabit yatırım tutarı üzerinden, kal
kınmada öncelikli yörelerde yüzde 30 
destekleme primi ödenmesine başlanmış-
tıır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununa 
göre düzenlenen belgeler karşılığında çift-
çillerin kullanacakları tarımsal işletme kre
dilerime yüzde 22 faiz uygulanmasına, 1 
Mayıs 1987 'tarihlinden itibaren geçilmiş
tir. Kalkınmada öncelikli yörelerde 1983' 
te kullanılan tarımsal krediler 64 milyar 
Türk lirası liken, 1986'da 229 milyaa-
Türk Lirasına çıkmıştır. 

Barajın Adı 

Karakaya 
Menzelek 
Kılıçkaya 
Köklüce 
Atatürk 
Zerroek 
Koçköprü 
Tercan 

ili 

Diyarbakıır 
Kahramıanmaraş 
Sivas 
Tokat 
Şanlıurfa 
Van 
Van 
Erzincan 
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Kalkınmada öncelikli illerde, Malî 
Transferler Fonundan desteklenen proje 
sayısı, 1987 somu itibariyle, 28 ilde 127' 
ye ulaşmıştır. Desteklenen 'bu projelerle, 
anılan 28 ilde, 12 892 kişilik istihdam 
sağlanmıştır. Ayrıca, îiktisadî Transfer 
Fonundan sağlaman kaynaklardan 1987' 
ye kadar desteklenen 27 projenin 18'i ıkal-
kınımada öncelikli yörelerde bulunmakta
dır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yat-
rırnları desteklemek üzere, Hükümetimi-
z'n getirdiği önemli bir fon da, Kamu Or
taklığı Fonudur. Bu fondan, 1987 sonuna 
kadar, bu yö'relerdefci muhtelif sektörıîer-
de yer alan projelerin faaliyetini hızûan-
durmıak veya devamıma imkân vermek 
üzere, 123,7 milyar Türk Liralık bir fi
nansman desteği sağlanmıştır. Ayrıca, bu 
'bölgelerde yer alan çeşitli baraj projele
rine, bu fondan, 1987 sonu itibariyle, 
yaklaşık olarak 402,8 milyar liralık fi
nansman desteği sağlanmıştır. 

Kamu Ortaklığı Fonundan Finanse Edilen 
Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki Barajlar 

Yılık Finansman 
üretimi toplamı 

(Müyon kwh) (Milyar TL.) 

7.354 
590 
332 
588. 

8.900 
13 
24 
30 

168.715,6 
10.832,9 
19.305,3 
3.200,0 

200.711,8 
— 
— 

• — 
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Kamu Ortaklığı Fonundan, 17.831 
milyon kilovat gücündeki bu barajlara 
toplam alarak 402,8 milyar liralık finans
man desteği sağlanmıştır. 

15 Aralık 1984 tarihinde alınan bir 
karada, Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonundan, birinci derecede öncelikli yö
relerin yatırımları için yüzde 20, ilkıinci 
derecede öncelİkM 'yöreleırin yatırımlları 
için ise yüzde. 15 pilim imkânı getirilımiş-
tİıT. 

Halen, kalkınmada önoelikli yöreler il
lerinde kamu 'tarafımdan uygulanınaıkta 
olan birçok proje mevcuttur. Şanlıurfa, 
Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Diyarba
kır, Siirt illerinim tamamını veya biır bö
lümünü kapsayan ve 15 d t enerji ve ta
rım projelerinden meydana gelen entegre 
nitelikli GAP Projesi, bölgenin ve hatta 
Türkiye'nin ekonomik bünyesinde önem
li değişiklikler ve gelişmeler sağlayacak 
niteliktedir. Bu projelerin toplam tutarı 
4.486 milyar lira olup, bugüne kadar 
toplam 2.300 milyar liralık (yani 2 tril
yon 300 milyar turadır, binli 'rakamlar ha
linde ifade ediyorum) kısmı harcanmış 
durumdadır. Söz konusu bu projelenin 
1988 program ödanekieri 566 milyar Türk 
Lirası tutmaktadır. 

GAP kapsamına giren projeler şun
lardır : Kralkızı, Batman birinci merha
le, Aşağı Fırat birinci merhale, Karaka-
ya enerji projeleri ile, Çınar - Göksu, 
Batman likinci merhale, Gerzan - Kozluk, 
Derik - Duımluaa, Silopi - Nerduş, Aşağı 
Fırat birinci merhale, Hacıhıdır, Hanca
ğız - Gaziantep, Kayacık - Gaziantep, 
Adıyaman - Çamgazi, Kralkızı Dicle ta
rım projeleridir. 

GAP Projesinin dışında bölgede uy-
gulamıası devam eden diğer önemli proje
lerden bazıları şu şekilde ısınalanatoMık : 

Tarım Projeleri : Erzincan lifkkıci mer
hale, İğdır, Malatya - Sulıtansuyıu ve Çat, 

Van • Erciş - Koçköprü, Erzurum - Kuz
gun - Darphan birinci merhale, Van -
Engil ikinci merhale. 

Enerji Projeleri ; Bingöl - Peri - öz
lüce, Erzincan ikinci merhale, Tunceli -
Peri - Munzur, Van - Engiil 'ikinci mer
hale. 

Madencilik Alanında : Mardin - Ma
zıdağı Güneydoğu Anadolu Fosfat Büyük 
Projesi. 

îmalat Sanayiinde : Van - Erciş iŞeker 
Fabrikası. 

Bu projeler için toplam tutar 679.5 
milyar Türk Lirası olup, bugüne kadar 
217.6 milyar Türk Lirası harcama yapıl
mıştır. 1988 ödenekleri lise, 71.1 milyar 
Türk Lirasıdır. 

Bunların dışında, daha birçok mün
ferit fabrika yatıomları ille Karlıova Ter
mik Santral Entegre Projesi, Erzurum 
«Kırsal Kalkınma Projesi», Bingöl ve 
Muş illerini kapsayan «Kırsal Kalkınma 
Projesi» ve «Hayvancılık Projesi» diğer 
önemlıi projeler arasında sayılabilir. 

Söz konusu bölgelerde sosyoekonomik 
ve sosyal amaçlı yatırımlara gerekli önem 
verilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı 
konutlarda yaşamaları için,'eğitim ve sag-
lıik hizmetlerinin fcarşılanıması için ge
rekli yatırımlara yeterince Önem veril
mektedir. Koruyucu ve tedavi edici sağ
lık yatırırnlarmıa ve çevre tahribinin ön-
llenımesine de dikkat ed'llmekıtedir. 

Altyapı yatırımları ve GAP Projesi 
çerçevesinde, bütçe imkânları dışında, 
ucuz kredi, dış kaynaklı yatırım kredi
leri ve fonlardan kaynak aktarılması hu
suslarına ayrı bir önem verilmektedir. 

Tarım, hayvancılık, ıknalat ve hizmet 
sektörlerindeki gelişme hareketleri bütün 
bir şekilde ele alınarak, koordinasyonla 
ilgili çalişrınaılara aralıklı olarak devam 
edilmektedir. 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, bu yörelerde esasen mevcut 
olan karşılıklı yardım ve merhamete da
yalı destek sağlama gücüne güç katacak, 
millî birilik ve beraberliği sağlayacak şe
kilde kullandırılmaktadır. Sahipsizlik ve
ya ilgisizlik yüzünden, vatandaşların, psi
kolojik ve sosyolojik buhranlardan ko
runmaları, cemiyete ve devlete bağlılık 
duyguları güçlendirilmeye çalışıilm'akta-
dır. 

Konuyu özetleyecek olursak, doğu ve 
güneydoğuda takip edilen politikaların, 
hızlı ekonomik büyüme, gelir dağılımın
da adalet, yaygın işbölümü ve işsizliği 
azaltma ve millî birlik şuuru gibi temeller 
üzerine kurulduğu kolayca anlaşılmakta
dır. 

• • — • 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, 24 Ocak kararlarının gayesi
ne ulaşmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ya
zılı cevabı (7/34) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki corumun Başbakan Sayın 
Turgut özal tarafından «yazılı» olarak 
yanıtlanmasının sağlanması konusunda 
gereğine emirlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 26 J. 1988 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

24 Ocak kararları sekizinci yılını dol
dururken geçen süre içinde fiyatların 20 

Bu duygular içinde, Genel Kurulu en 
derin saygılarıımıla selamlıyorum. (ANAP 
sunalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Çalışma süremezin bitimine az kal
mıştır. 

Eu nedenle, yarınki gündemin «'Su
nuşlar» kısmında yer alacak olan, «Bazı 
illerde olağanüstü halin uzatılması» hak
kındaki Başbakanlık tezkeresini görüştük
ten sonra, kanun taşanlarının görüşmele
rine devam etmek için, 9 Mart 1988 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 

katın üstünde bir tartış gösterdiği, gerçek 
ücretlerin ise sürekli düştüğü tüm top
lumca gözlenmektedir. 

Sekiz yıl önce 500 TL. «,ile 100 adet 
yumurta, 66 tane ekmek, 2 kilo kıyma, 
24 kilo kesme şeker alıniırken bugün 7 ta
ne yumurta, 3,5 tane ekmek, 180 gram 
kıyma, 1 kilo kesme şeker alınabildiği 
doğru mudur ve fiyatlardaki bu artış 24 
Ocak kararları sonucu mudur? 

Sekiz yıl önce ortadlireği güçlendir
mek gayesiyle alındığı söylenen bu ka
narların ortadireğe etkisi ne olmuştur? 

24.1.1988 tarihli Milliyet AkaM'ite'de 
sözü edilen, ilaç fabrikası çalışanı, üç 
çocuklu, 112 bin lira aylıklı Nuri Tun
cay'ı ve onun gibi milyonlarca dar gelir
liyi «ortadirek» saymak mümkün müdür? 

VIL — SORULAR VE CEVAPLAR 
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TC 
Devtet Bakanlığı 4 . 3 . 1988 

Başbalkan Yardımcılığı 
Sayı : 03-1/002/0122 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınım 1.2.1988 tarih ve 7/34-
181/01222 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel Müdürlüğünün 5.2.1988 tarh 
ve 07/106-55/01389 sayılı yazıları. 

ilgi (a) yazıları ile Başbakanlığa gön
derilen ve ilgi (b) yazı ile tarafımdan 
cevap lan dırıflımıası istenen Tekirdağ Mil
letvekili Sayım Güneş Gürseler'im yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte tak
dim edilmiştir. 

B;lgilerimize arz ederim. 

Kaya Erdem 
Devlet Bakanı ve 

Başbalkan Yardımcısı 

Tekirdağ Milletvekilli Sayım Güneş Gür
seler'im Yazılı Soru önergesi Cevabıdır. 

Yıllarca ihmal ve zaman zaman da 
bir kısmınım istismar edilerek, anarşi ve 
terörün malzemesi durumuma getirildiği 
işçi ve memur ile küçük esnaf, çiftçi ve 
emeklinin durumlarınım iyileştirilerek sağ
lıklı bir yapıya kavuşturulması, ekono
mik büyümeye "paralel olarak, zaman 
içinde millî gelirden daha fazla pay al
malarının sağlanması ve böylelikle refahı 
yaygınlaştırmak amacıyla Birinci özal 
Hükümeti dönemimde bu kesime özel bir 
ehemmiyet verilerek, bir yandan ekono
mik gelişmeyi, sağlarken bir yandan da 
ekonomik ve sosyalprogramlarla orta di
reğim çeşitli kesimlerime, gelir transferleriy
le refah imkânları temim edilmeye gayret 
gösterilmiştir, tkinci özal Hükümeti de 

aynı amaçlar doğrultusundan çalışmak -
tadır., 

Hükümetim orta direği güçlendirme ça
lışmaları üç bedefii bir programı ihtiva 
etmektedir. Bunlar: 

— Enflasyonun aşağıya çekilmesi, 
— Orta direğim millî gelirden daha 

fazla pay almaşımın sağlanması, 
— Orta dVeğ'n «Ek gelirini» artırıcı» 

tedbirlere ağırlık verilmesidir. 

Hükümetimiz, enflasyonun aşağıya çe
kilmesi üzerinde büyük bir hassasiyetle 
durmaktadır. Ancak bu konuda yapılan 
operasyonlar daima hassas, sabırlı ve za
manı kısa olmayan çalışmalardır. 

Hükümetin ekonomik programınım te
meli bir malın fiyatı arttığı zaman bumun 
bedelimi bu malı kullanmayan diğer kim
seler yerime, malı kullananım ödemesi
dir. 

Eğer fiyatlar ayarlanmayıp para bas
ma yoluma gidilirse, bunun bedelini o za
man daha da artacak enflasyondan dola
yı bütün milletim, tabi en başta orta dire
ğim ödeyeceği muhakkaktır. 

Enflasyona sebep olan bütçe açıkları
nı nispî olarak 'azaltarak, bütçe gelirleri
min artırılmasına çalışılmıştır. 

10-15 hatta 20 yılda tamamlanan yüz
lerce proje yerine, kaynakları ramtabl 
olan ve kendisini kısa zamanda finanse 
eden projelere ağırlık verilmiştir. 

Külfetin daima dar ve sabit gelirliye 
yüklendiği müdahalecilikten kaçınılarak, 
mal, para ve döviz değerimin serbestçe 
teşekkül ettiği ekonomik politikalara ge
çilmiştir. ithalatta liberasyona gidilerek 
vatandaşın daha kaliteli ve ucuz mal al
ması sağlanmış, stokçuların aşırı kazanç 
sağlamaları önlenmiştir Fiyatı yükselen 
her malım iıthal edilebileceği! ispatlamımış-
tır. 
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;Orta direğin millî gelirden daha fazla 
pay almasını sağlamak için faturalı ha
yat 'ile, ilk olarak işçi, memur ve emek
lilerine, bilahare ftioarî, ziraî ve meslekî 
kazanç sahiplerine ek gelir imkânı verl-
miş, diğer yandan da devletin vergi ge
lirlerinde gözle görülür bir artış kayde
dilmiştir. Amaç bir taraftan <orta direğe 
ek gelir temin ederken diğer taraftan pi
yasada otokontrol sistemini tesis etmek
tir. 

Hükümet 'kamu görevlilerinin net ge
lirlerinde devletin bütçe imkânları, geçim 
şartları ve yıll boyunca oluşan ekonomik 
gelişmeleri de dikkate alarak 1984 başın
dan itibaren altışar aylık aralarla katsayı, 
yan ödeme ve yakacak yardımı ödemele
rinde fevkalade artışlar yaparak gelişme
ler sağlanmıştır. 

Kamu görevlilerimize ve memurları
mıza çeşitli adlar altında ödenen tazmi
nat ve ödenekler de işin ağırlığınla göre 
yeniden düzeMeramiştir. 

• Elbette bu artışlar da yetersiz
dir. Çünkü, bu kesimin önceki dönem
lerde sürekli gerileyen allım gücünü 
hemen telafi etmeye yetecek kaynak he
nüz yoktur. Ayrıca, nergün yeni yeni ih
tiyaçlar ortaya çılkmıalktadır. Gelişen Tür
kiye'nin vatandaşlarım sunduğu çağdaş 
hizmetler ve yeni ürün türlerine saihlip 
olmayı, doğal oılarak herkes istemekte
dir. Bu tür talepleri bir anda tatmin ede
cek gelir düzeyine ulaşmak zaman ister. 

Enflasyon hızında gerilemeler sürdük
çe, fiyatlara zam ihtiyacı da azalacaktır. 
Ama, ıdar gelirli, ücretli halkımızın alım 
gücünü azaltmayacak, kamu çalışanını 
enflasyona yenik düşürmeyecek politika
ların' sürdürülmesi sonucu, zamdan faz
la etkilenmemeleri sağlanacaktır,, 

Ortadirek tarafinin içinde yer alan 
esnaf ve sanatkârlarımızın meseleleri 'ara

sında kendi malı olan modern işyerlerine 
kavuşturulması ön plana çıkmaktadır. 
Çağın ve işinin gereklerine uygun işyer
lerinde çalışmak verimliliği de artırır. Bu 
düşünceden hareketle küçük sanayi site
leri yapımıma ve esnaf sanatkârım destek
lenmesine büyük önem verilmiştir. 

1965 yılından 1983 sonuma kadar, bu 
nitelikteki 24 bin işyeri hizmete, girmişti. 
Birinci Özai Hükümeti döneminde ise 
26 bin işyerine sahip küçük sanayi şilte
ler bitirilmiştir. Önceki siteler 148 bin ki
şiye istihdam imkânı sağlamıştı. Yeıııi si
teler 154 bin kişiye sağlık şartlarına uy
gun işyerlerinde ilave iş imkânı yarat
mıştır. 

Diğer taraf tan Birinci özal Hüküme
ti dönemimde köylü, çiftçi ve geçimini or
mandan temim eden vatandaşlara önemli' 
hizmetler götürülmüştür. Tarımda son 10 
yılın en büyük üretim artışları sağlanmış
tır. Orman rejiminde Cumhuriyet döne
minin en köklü değişiklikleri yapılmıştır. 
Köylerim medenî imkânlara kavuşturul
ması içim yol, içme suyu, elektrik, tele
fon, eğitim ve sağlık konularında daha 
önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek 
hizmetler yapılmıştır. 

Çiftçiye sağlanan Devlet desteği yıl
da 1 trilyon liranın hayiıi üzerindedir. 
1980 ve daha öncesi uygulanan ekono
mik politikalarda sanayi maları tanını 
ürünlerine nazaran daha fazla korunurdu. 
Bu dönemde ise yapılan desteklerle ve 
Türkiye'nin dışarı açılmasıyla çiftçinin 
sanayi mallarının satın alma gücünde de 
artışlar sağlanmıştır. 

önceki dönemlerde peşin diye ilan 
edilip 3-5 ayda ödenmeyen çiftçi alacak
ları çoğu zaman peşin, bazende 15-20 
gün içinde ödenmektedir. 

Sosyal yapımın iyileştirilmesinde çok 
büyük öneme sahip olan konut meselesi-
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ne iıki açıdan yaklaşılmıştır, Getirilen 
imar affı ile gecekonduda oturan vatan
daşa tapu verilmiş ve en önemli mese
lelerinden birisi çözüme kavuşturülımuş-
ıtur. Diğer taraftan Toplu Konut Kanunu 
ile konut sektöründe faaliyette bulunan 
her sektör kredi ve benzeri malî kaynak
larla desteklenmiştir. Böylece konut fi
nansmanımda giderek büyüyen bir kay
nak oluşturmuştur. 

Toplu Konut Fonu ekonomide hem 
inşaat sanıayiinıi hem de bu sektöre mal 
ve hizmet üreten çok sayıda yan sektörü 
harekete geçirmiş, elektrik ve çimento 
tüketimıimde önemli sıçramalar yapılma-
sıını 'sağlamıştır. Emek-yoğun bir, sektör 
olarak çok sayıda işsize iş temin etme
nin yanı sıra ülkede işsizliğin önemli kıs-
ımiını oluşturan kalifiye olmayan eleman
ların istihdamı meselesine çözüm getir
miştim Fonun temel yapısı da, lüks tüke
timden ekonomiye kaynak transferi, yo
luyla gelir dağılımı açısından olumlu ge
lişmelere yol açmıştır. 

Gelir dağılımını dolaylı olarak düzel
ten tedbirlerim en önemlisi alt yapı ko
nusunda yapılan hizmetlerdir. Temiz içme 
suyu, kanıaılizasyanu, elektriği, yolu, te
lefonu oilmayan bir insan gelir pastasın
dan fazla pay alamaz. Son dört yılda alt 
yapıda büyük gelişmeler sağlanmıştır. İn
sanlarımız dört yıl öncesine göre çok da
ha iyi imkânlara kavuşmuşlardır. Bun
lar dar ve orta gelirliye dolaylı olarak 
yapıllan yardımilardur. 

Gelişen, ihtiyaçları artan, daha iyi ya7 

şamak isteyen her toplumda geçim sıkın
tısı hissedilen bir durumdur. Önemli olan 
büyümenin devam etmesi, alt yapının 
dengeli geliştiırilimesi, sosyal programların 
etkı'sini göstermesidir. 

Hükümetimiz, dar ve orta gelirli le
hine gelir dağılımını makro ve mikro se-

8 . 3 .1988 O: 1 

viyede iyileştiren gerçekçi ve akılcı poli
tikalara taviz vermeden devam edecektir. 

2 — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
bas'ın, Burdur Devlet Hastanesi inşaa
tına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Bülent Akarcalı'nm ya
zılı cevabı (7158) 

TBMM Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı tarafından yazılı 
olacak cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi, saygılarımla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

1971 yılında Burdur'da zelzele olmuş 
ve İl Devlet Hastanesi yıkılmıştır. O ta
rihten bu yana Burdur ilinde sağlık hiz
metleri, hemşire koleji olarak inşa edi
len bir binada yerine getirilmeye çalışıl
maktadır. Oysa bu binada, asansör ol
madığından hastalar katlar arasında sed
ye ile taşınmaktadır. Her katta bir tek 
tuvalet olduğu için kadın, erkek hasta 
ve tüm personel aynı tuvaleti kullanmak
tadır; hekim ve hemşire odaları müşte
rektir. Hastane olarak kullanılması müm
kün olmayan bu binanın terk edilerek, 
standart bir il devlet hastanesine kavuş-
turulabilmesini teminen, konu üzerinde 
ciddiyetle duran özal hükümetince 1984' 
te ve arkasından 1985'te usulüne uygun 
olarak yapılan bir ihale ile inşaat bir mü
teahhide verilmiştir. 

1 İhale mukavelesine göre, 1988 yı
lı sonunda bitirilmesi gereken Burdur 
Devlet Hastanesi inşaatı mukavele hü
kümlerine göre yürütülmekte midir? 

2 Hastanenin 1989 yılı başında hiz
met alınabilmesi için 1988 yılında gerekli 
tedbirler alınmış mıdır? 

3 Halihazırda, Burdur'dan başka 
devlet hastanesi bulunmayan bir başka 
ilimiz var mıdır? 
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T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 7.3.1988 

Sayı : HM 9239/367 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ÎJgi : 19 Şubat 1988 tarih ve Kan. 
Kar. Md. 7/58-316/01782 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çe-
likbaş tarafından Bakanlığımıza yönelti
len Burdur Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bülent Akarcalı 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çe-
likbaş'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı: 

1971 yılında Burdur'da zelzele olmuş 
ve ti Devlet Hastanesi yıkılmıştır. O ta
rihten bu yana Burdur İlinde sağlık hiz
metleri, hemşire koleji olarak inşa edilen 
bir binada yerine getirilmeye çalışılmak
tadır. Oysa bu binada, asansör olmadı
ğından hastalar katlar arasında sedye ile 
taşınmaktadır. Her katta bir tek tuvalet 
olduğu için kadın, erkek hasta ve tüm 
personel aynı tuvaleti kullanmaktadır; 
hekim ve hemşire odaları müşterektir. 
Hastane olarak kullanılması mümkün 
olmayan bu binanın terkedilerek, standart 
bir il devlet hastanesine kavuşturulabil-
mesıni teminen konu üzerinde ciddiyetle 
duran Özal hükümetince 1984'te ve ar

kasından 1985'te usulüne uygun olarak 
yapılan bir ihale ile inşaat bir müteahhi
de verilmiştir. 

Soru 1. İhale mukavelesine göre 
198.s yılı sonunda bitirilmesi gereken 
Burdur Devlet Hastanesi inşaatı mukave
le hükümlerine göre yürütülmekte midir? 

Cevap 1. Burdur Devlet Hastanesi 
inşaatı Bayındırlık ve İskân Bakanlığın
ca yürütülmekte olup, 71100780 Proje 
No. ile yer alan (200-75 Yatak Doğum 
Pavyonu) Devlet Hastanesinin 28.6.1985 
yılında 1 milyar 035 milyon lira keşif be
deli üzerinden ihalesi yapılmış, bugüne 
kadar toplam 485 milyon lira harcanmış
tır. İnşaatın fizikî gerçekleşmesi''% 27'dir. 

Soru 2. Hastanenin 1989 yılı başın
da hizmet alınabilmesi için, 1988 yılında 
gerekli tedbirler alınmış mıdır? 

Cevap 2. Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının birim fiyatlarına göre bir mil
yar sekizyüzaltı milyon lira ödeneğe ih
tiyaç olduğu tespit edilmiş ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklif
te bulunulmuştur. Bu ödeneğin verilme
si halinde 10.1.1989 tarihinde inşaatın bi
tirilmesi ve hastanenin hizmete geçirilme
si planlanmıştır. 

Soru 3. Halihazırda, Burdur'dan baş
ka devlet hastanesi bulunmayan bir baş
ka ilimiz var mıdır? 

Cevap 3. Burdur İli dışında, hasta
ne hizmetine yönelik olarak inşa edilme
miş binada hizmet veren devlet hastane
miz bulunmamaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
31 ÎNCİ BİRLEŞİM 

8 . 3 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

1; 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması Önergesi 

{10/13) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî İstihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

3. — Gaziantep Milletvekili Afodulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 

sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ıö2 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesfcin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 



ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkın'da dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekilli I. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Mıillî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, yeni Bakanlar Kurulunda gö
rev alamayan eski bakanlara lojman ve 
makam arabası tahsis edildiği idklıiasma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/53) (1) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

8. -— İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira Dedelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibarîyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına İlişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

10. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

11. — Hatay Milîe>tVe'kM!i Turban Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

13. — İzmir MMetvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTTye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 



15. — Afyon Mltetvek'ili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

16. —Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar, 
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28). 

17. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

18. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

19. — Amasya MiÜetvekîü Mehmet 
Tahir Köse'nın, îller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/31) 

20. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

21. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

23. —- İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel 'Milletvekili M. Istem'ihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilijjkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İh Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tli Sungurlu İlçesinde yap-



tınlan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)-

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
ayltk ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıklırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli 'Milletvekili Orhan Ve
li Yıldınm'ın, Tunceli tüne bağlı bazı 
Iköy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana ıgelen olaylara, ve bu olay
lar in sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Nam&rrn, Antalya İli Beltii'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 

Valiliğince yıktırıPdığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

* X 1. — Çalışanların Tasarruflarının 
Teşvikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) (Da
ğıtma tarihi : 26.2.1988) 

X 2. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayüı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanunurtda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


