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konuşması ve İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin cevabı 101:104 

2. — Zonguldak Milletveki
li Pertev Aşçıoğlu'nun, Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Zonguldak 
işletmelerinde çalışan maden iş
çilerini ilgilendiren yeni toplu iş 
sözleşmesi ve işçilere sağlanan 
haklar ile Kurumun sorunları ve 
alınmakta olan tedbirlere ilişkin 

gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 104:106 

3. — Zonguldak Milletveki
li Şinasi Altmer'in, elektrik fiyat
larının sürekli yükseltilmesi ve 
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dem dışı konuşması ve Enerji ve 
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Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'm vekillik etmesinin 
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hurbaşkanlığı tezkeresi (3/702) 1Q9 

2. — Amerika Birleşik Dev
letleri ve Belçika'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'm dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına, Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/703) 109-110 
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3. — Fransa'ya gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin dönüşüne kadar Ulaştır
ma Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/704) 

4. — Birleşik Arap Emirlik
lerine gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tiz'in dönüşüne kadar Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/705) 

5. — Federal Almanya ve 
Kanada'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'm dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'-
nin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/706) 

6. — Fransa'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut Özal'm dönü
şüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanığı tezkeresi 
(3/707) 

7. — Batı Avrupa Birliği 
Asamblesi toplantılarına, vaki 
resmî davet üzerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsilen iki 
milletvekilinin gözlemci olarak 
gönderilmesinin uygun görüldü
ğüne ve Sivas Milletvekili Meh
met Mükerrem Taşçıoğlu ile Di
yarbakır Milletvekili Hikmet Çe
tin'in aday gösterildiklerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/708) 
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C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri İH 

1. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşı
nın, akaryakıta sık sık zam yapıl
masının nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 111:112 

V. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Hatay Milletvekili 

Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 
40 arkadaşının, Davos toplantı
sından sonra gelişen Türk-Yunan 
münasebetlerinin açıklığa kavuş
turulması amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/23) 

2. — İçel Milletvekili M. İs-
temihan Talay ve 22 arkadaşının, 
üniversite sorunlarının ve gençlik 
hareketlerinin nedenlerini ve bu 
konuda alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/24) 

3. — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 36 arkadaşının, ilaç fiyat
larına sık sık yapılan zamların ne
denini tespit etmek ve konuya çö
züm getirmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/25) 

113:137 

137 

137:150 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 150 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları ıso 

1. — Hatay Milletvekili Mus-
112:113 tafa Murat Sökmenoğlu'nun, 
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Silifke İlçesindeki tapu paftaları
nın değiştirildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekeci'nin yazılı cevabı 
(7/335) 

2. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, DESAN ve 
HORTAŞ firmaları için alınan te
minatların yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yazılı cevabı (7/342) 

3. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, Suudi Arabistan'daki bazı 
firmalarda çalışan Türk içşçileri-
ne haklarının ödenmediği iddia
sına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Yusuf Bozkurt Özal'ın yazı
lı cevabı (7/351) 
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152:154 

4. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sin
canlı İlçesinde kurulacak Serban 
Barajının yatırım programına ne 
zaman alınacağına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'm yazılı cevabı 
(7/359) 

5. — Ankara Milletvekili 
Tevfık Koçak'm, A.B.D. Büyükel
çisinin Doğu Anadolu gezisine 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı 
(7/369) 

6. — Ankara Milletvekili 
Tevfık Koçak'm, A.B.D. Büyükel
çisinin Doğu Anadolu gezisine 
izin verilmesinin nedenine ilişkin 
sorusu ve dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz'm yazılı cevabı (7/381) 
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155 

156 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, 
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebe
tiyle yapmış olduğu gümdem dışı konuş
maya Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Hasan Celâl Güzel; 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük İn
san Atatürk'ün ölümünün 50 inci Yıldö
nümü sebebiyle Çorum'da düzenlenen 
anma toplantısında Atatürk'e yapılan say
gısızlığa ilişkin gündem dışı konuşmasına 
da Devlet Bakanı Mehmet Yazar; 

Cevap verdiler. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu, trafik kazalan ve alınması gereken 
tedbirler ile Öğretmenler Gününün öne
mine ilişkin gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
ın (6/231) numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına dair önergesi okundu ve sözlü so
runun geri verildiği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve bütçe Komisyonu üyelerinin 26-30 Ka
sım 1988 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 
Başkanlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine resmî davetlerine icabet edilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul 
edüdi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu,6183 Sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi kanunu, 488 Sayılı Da.mga Vergi
si Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu-
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nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/503) (S. Sayısı : 115) 
görüşülmesine devam olunarak, 5 inci 
maddesi kabul edildi, 6 ncı maddesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anla
şıldığından, 29 Kasım 1988 Salı günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere birleşime sa
at 18.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İlyas Aktaş 
Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbüen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
25.11.1988 Cuma 

Tasarı 

1. — Telgraf ve Telefon Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/516) (Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.1988) 

Teklif 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı-
oğlu'nun, 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 35 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/125) 
(Millî Savunma Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.11.1988) 

Tezkere 

1. — TC. Turizm Bankası A.Ş. Ge
nel Müdürlüğünün 1987 Yılı Bankacılık 
Faaliyetleri Hakkında Düzenlenen Yıllık 
Raporun Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/701) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.11.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenlik Köyüne ait olan ve Dere Yayla
sında otlatılmakta bulunan koyun sürüsü
ne Aytepe Karakolu görevlilerince el ko
nulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edil
diği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/398) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.11.1988) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.11.1988) 

3. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Adana - Ankara uçak seferlerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/400) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.11.1988) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, Silahlı Kuvvetler için mühim
mat üreten işçilerin ücretlerine ilişkin Mil
lî Savunma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/401) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.11.1988) 

5. — Adana Milletvekili Mahmut 
Keçeli'nin, Pozantı Askerlik Şubesinin ka
patılma nedenine ve bu İlçede yeniden as-
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kerlik şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.11.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

28.11.1988 

Teklifler 

1. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan ve 7 Arkadaşının, 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 99 
uncu Maddesi ile 2149 Sayılı Kanunla Ek
lenen Geçici Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/126) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş 
Geliş tarihi : 24.11.1988) 

2. —Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu ve Ali Pınarbaşı'nın: 1580 Sayılı 
Belediye Kanununun 108 inci Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/127) (içişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1988) 

3. — Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu ve Ali Pınarbaşı'nın; 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/128) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.11.1988) 

4. — Afyon Milletvekili Mustafa Kı-
zıloğlu'nun; 3.11.1980 Tarih ve 2330 Sayı
lı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 2 nci Maddesine (f) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/129) (Mülî Eğitim ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.11.1988) 

5. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 16 Arkadaşının; 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı 

Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık 
sık zam yapılmasının nedenlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/54) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 24.11.1988) 

Pazartesi 

Kanunla Değişik Geçici 8 inci maddesi
nin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/130) (Mülî Eğitim 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.11.1988) 

6. — Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 7 Arkadaşının; 2972 Sa
yılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/131) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.11.1988) 

Raporlar 

1. — Hava Seyrüseferinin Emniyeti 
İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli 
Uluslararası EUROCONTROL Sözleş
mesini Değiştiren Protokole İlişkin Dip
lomatik Konferansın Nihaî Senedinin; 
Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbir
liğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Ulusla
rarası EUROCONTROL Sözleşmesini 
Değiştiren Protokol ile Eklerinin ve Yol 
Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri ko
misyonları raporları (1/513) (S. Sayısı : 
133) (Dağıtma tarihi : 28.11.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Ek Maddeler İlave edilmesi
ne; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
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Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Tarihli 
5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/514) (S. Sayısı : 
132) (Dağıtma tarihi : 28.11.1988) 
(GÜNDEME) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Tasarılar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avus
turya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/517) (Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.11.1988) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ma
caristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaş
ma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/518) (Adalet ve Dışişleri komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.11.1988) 

Atalay'm, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/29) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1988) (GÜNDEME) 

Teklif 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/132) (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.11.1988) 

Yazdı Soru Önergesi 

1. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi iktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/403) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.11.1988) 

29 . 11 . 1988 Sah 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Saym milletvekille
rinin salonada bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a 

kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen üç sayın 

üyeye söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
m, Denizli ili Honaz ilçesinde uygulamaya ko
nulmak istenen fişleme olayı, sorumluları ve ka
muoyunda yaratacağı etkilere ilişkin gündem dışı 
konuşması ve içişleri Bakanı Mustafa KalemlV-
nin cevabı. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sa
yın Adnan Keskin, buyurun efendim. 

Sayın Keskin, gündem dışı söz konu
nuz, Denizli'de uygulanan fişleme olayı ve 
bu hususta içişleri Bakanının tutumu ile 
ilgili. 

Buyurun efendim. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüz 
dünyasında devlet - vatandaş ilişkisinde, 
devletin yurttaşına güven duyması, fara
ziyelerle, yurttaşları "suçlu", "masum", 
"devletten yana", 'devlete karşı" diye ayı
rıma tabi tutmaması temel bir hukuk il
kesidir; devletin hukuk içi kullanacağı oto
riteye vatandaşın uyma sorunluluğunun 

koşuludur. Eylem söz konusu olmadan, 
yetkili ya da yetkisiz kişilerin sübjektif tak-
dirleriyle vatandaşlanna suçluluk damga
sını vuran yaklaşın^ kabile yönetimi an
layışının ürünüdür. Devlet denilen siyasal 
organizasyonda böyle bir uygulama yapı
lamaz; bu tür uygulamaları devlet yaşa
mına sokanları da, devlet adamı olarak ni
telemeye olanak yoktur. Vatandaşları hak
kında, "devletten yana", "militan", "ka
rarsız", "sempatizan" diye sicil fişi tutan 
siyasal' organizasyona, vatandaşları üze
rinde otorite kullanma hakkı tanınamaz. 
Zor kullanım gündeme geldiğinde, bire
yin direnmesi, karşı durması, devlet oto
ritesine karşı koymadan çıkıp, keyfî, başı
bozuk güç kullanımına karşı kendini sa
vunma hakkına dönüşür. 

Türkiye Cumhuriyeti devletini böy
le bir konuma itmeye, vatandaşı devlete, 
devleti vatandaşa kuşku ile bakar hale ge
tirmeye hiç kimsenin, hiçbir kurumun 
hakkı yoktur. 
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Toplumumuzu ekonomik çöküntüye 
sürükleyen, ahlakî değerleri çökerten, 
cumhuriyetin temel ilkelerini erozyona uğ
ratan Anavatan Partisi İktidarı, devlet ile 
vatandaşı karşı karşıya getirme çabası içe
risindedir. Denizli İlinin Honaz İlçesinde 
meydana gelen olay bunun somut kanıtı
nı oluşturmaktadır. İlçe Kaymakamı Ce
mil Aksak'm imzasıyla okul müdürlerine 
aşağıdaki yazı gönderilmiştir : 

Aynen okuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Jandarma Genel Komutanlığı 

İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı Honaz 
İsth : 2053-1-88/1189 

Konu : Köy bilgi dosyaları 

İlkokul Müdürlüğüne 

İlgi: a) Jandarma Genel Komutan
lığının 16.10.1986 gün ve HSK: 
2054-51-86/EĞT. TEF./1206 sayılı 14 nu
maralı denetleme emri. 

b) Jandarma Genel Komutanhlığı-
nm 7.12.1977 gün İSTH : 3958-3-77/PLN. 
Ş. sayılı Jardarma Devriye Talimatı. 

c) İzmir Jardarma Bölge Komutan
lığının 6.11.1986 gün İSTH 
2053-25-86/13505 sayılı emri. 

d) Denizli İl Jandarma Alay Ko
mutanlığının 14.10.1988 gün İSTH : 
2053-1-88/14825 sayılı emri. 

İlçemizin yeni kurulmuş olması ne
deni ile ilgi (a,b,c,d) emirleri gereğince asa
yiş icra planları için köy bilgi dosyalarına 
ihtiyaç duyulduğundan, ekte gönderilen 
örneklere göre EK : C, EK : D ve köy, ka
saba yerleşim krokilerinin noksansız ola
rak doldurularak en geç 10 Kasım 1988 ta
rihine kadar, bağlı bulunduğunuz jandar
ma karakollarında olacak şekilde gönde
rilmesini, EK : C ve EK : D'nin dakti
loyla 3'er suret olacak şekilde herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesini rica 
ederim. 

Cemil Aksak 
İlçe Kaymakamı 

EKLER ; 
EK-A (1 Adet Köy Sayım Formu) 
EK-B (1 Adet Köyde bulunan ha

ne sahiplerinin tespiti) 
Ek C diye isimlendirilen fış köyde bu

lunan hane sahiplerinin tespiti başlığını ta
şımaktadır. Üst ve alt sol köşelerinde Hiz
mete Özel kaydı bulunmaktadır. Köyün 
adını, aile reisinin bir ve ikinci eşiyle altı 
çocuğunun künyesi, medinî hali, mezhep 
ve dininin saptanmasını öngören sütun
ları içermektedir. 

Sol üst köşede renk kodu üst başlığı 
altında, beyaz devletten yana; mavi karar
sız; san sempatizan; kırmızı militan; alt 
başlıkları yer almaktadır. Fişi dolduran ki
şi renk kodu karşısına beyaz işaretini ko
yarsa, kişi devletten yana, mavi işaret ko
yarsa kararsız, sarı işaret koyarsa sempa
tizan, kırmızı işaret koyarsa militan sayı
lacaktır. Fişin düzenlenme biçimine göre, 
aile reisinin rengi, sıhriyat bağından ötü
rü eş ve çocuklarına da sirayet etmektedir. 

Olay kamuoyuna yansıtılmadan bil
gilerine başvurulan Sayın İçişleri Bakanı 
ve Denizli Valisi, fişlenmeden haberleri ol
madıklarını 25 Kasım 1988 günlü Yeni 
Asır Gazetesine verdikleri demeçle vurgu
lamışlardır. Olayın Yeni Asır Gazetesi ta
rafından kamuoyuna duyurulmasını taki
ben Denizli Valisi, ' 'Jandarma Genel Ko
mutanlığı İl Alay Komutanlıklarına Köy 
Bilgi Dosyaları için yazılı emir vermiştir; 
ancak, Honaz'da yanlış uygulanmıştır. 
Hizmete özel evraklar nereden çıkmıştır, 
nerede basılmışır, bunu çözemedik" diye 
tevile kaçmıştır. Bakanın yerine devreye 
giren Müsteşar Yardımcısı Turan Perçin, 
"İçişleri Bakanlığından, Jandarma Genel 
Komutanlığından, söz konusu olayla ilgi-
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li herhangi bir talimat gönderilmemiştir. 
Köy Bilgi Formlarının işleme konulması 
girişimi doğrudan doğruya Denizli'deki 
Alay Komutanlığından çıkmış ve ilçeye 
gönderilmiştir. Bu işlemi yapan görevliler 
hakkında soruşturma açılmıştır" şeklin
de demeç vermiştir. 

Sayın içişleri Bakanı tarafından açık
lığa kavuşturulması gereken ilk sorum, 
böyle bir uygulama var mıdır? 

Vali mi doğru söylemektedir, yoksa 
müsteşar yardımcısı mı? 

Yazının başlığı altındaki Jandarma 
Genel Komutanlığının ve İzmir Bölge Ko
mutanlığının yukarıda tarih ve numara
larını belirttiğimiz yazılarını da Honaz 
Kaymakamı ile Jandarma bölük komuta
nı mı kaleme almışlardır? 

Kaymakamlık tasarrufu olan yazış
malarda, Jaendarma Genel Komutanlığı 
yazılarının tarih ve numaralannı kapsa
mına alan "bir başka örnek, devlet arşivin
de var mıdır? 

Kişisel öfke ve kırgınlıkla, isminin 
karşısına kırmızı işaret çekilen kişinin si
ciline işlenilen bu dokümanı kim, nasıl de
ğerlendirecektir? Bunlar niçin toplanmak
tadır? Fişler toplanarak, toplumu, şu ka
dar militan, şu kadar devlet yanlısı, şu ka
dar kararsız, şu kadar sempatizan diye sa
yılara mı dökmek istiyorsunuz? 

Bu fişlerle vatandaşın işe girmek is
tediği gündeme geldiğinde, isminin kar
şısında kırmızı işaret var diye istemi geri 
mi çevrilecek? Veya bir asayiş sorunu or
taya çıktığında, kırmızılar içeriye; beyaz
lar kolluk gücünün yanında kırmızıları 
toplamada görevli midir diyeceksiniz? 

Aile reisinin rengini, doğmuş veya 
doğacak çocukların ve eşlerin alnına vur
ma hakkını nereden almaktasınız? 

Fişte, iki eş hanesi bulunmaktadır. 
Medenî Kanunumuza göre kişi tek kadın

la evlenebilmektedir. Yoksa, Medenî Ka
nunu değiştirip ikinci evliliğe olanak mı 
sağlayacaksınız? Yoksa, kişinin birinci eşi
nin ölmesi halinde, müstakbel ikinci eşi
nin de renginin kocaya uyum göstereceği 
yönünde tahminleriniz mi var? ikinci eşin 
bekârken veya başka biriyle evliyken ren
gi farklı ise, yeni eşin rengi ile uyum nasıl 
sağlanacaktır? 

Yine, fişin düzenlenme mantığına 
göre, bir insanın çocuklarının renk dam
gasından kurtulabilmesi için, bir çiftin ye
dinci çocuğu olarak dünyaya gelmesi ge
rekmektedir; çünkü fişte altı çocuğa ait sü
tun bulunmaktadır. 

Kamuoyuna çıkıp, bir yandan, gü
venlik soruşturmasının, fişlemenin kalk
tığına ilişkin demeçler verip şişinirken, bu 
olayın izahı nasıl olacaktır? 

Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keskin. 

Cevap vermek üzere, Sayın içişleri 
Bakanı Mustafa Kalemli, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Denizli İli Honaz İl
çesinde valilik kademesi altındaki mülkî 
idare amiri ve ilgili güvenlik güçleri so
rumlularının başlattıkları ve basınımızda 
"fişleme" şeklinde yer alan uygulama ko
nusunda, gerek Bakanlığımızın, gerek 
Jandarma Genel Komutanlığının ve ge
rekse Valiliğin vermiş olduğu bir emir ve 
talimat söz konusu değildir. Bu uygula
mayla ilgili haberlerin basında yer alması 
üzerine, derhal Valilikçe temasa geçirilip, 
uygulama durdurulmuştur. Bakanlığımı
za intikal ettirilen bilgilerden, uygulama
nın, maksadı aşan bir anlayıştan kaynak-
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landığı öğrenilmiştir. Olayın sorumluları 
hakkında inceleme ve soruşturmaya baş
lanmış ve sürdürülmektedir. 

Esasen, Hükümetimizin insan hak
larına ve insan haysiyetine verdiği üstün 
değer anlayışı ile, 1930 yılından beri uy
gulanan ve hiçbir iktidarın kaldırmaya ce
saret edemediği fişleme uygulamasını, 
17.3.1988 tarihinde kaldırmış bulunmak
tayız. Bu anlayışımızın gereği, aksine bir 
tutum ve davranış içinde bulunmamız da 
asla söz konusu değildir. 

Yüce Meclise saygı ile arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

2. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçı-
oğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak 
işletmelerinde çalışan maden işçilerini ilgilendiren 
yeni toplu iş sözleşmesi ve işçilere sağlanan haklar 
üe Kurumun sorunları ve alınmakta olan tedbirle
re ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Baka
nı Cemil Çiçek'in cevabı. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletveki
li Sayın Pertev Aşçıoğlu, buyurun 
efendim. 

Sayın Aşçıoğlu, gündem dışı görüş
me konunuz, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Müessesesinde Çalışan işçilerin toplu söz
leşmeleriyle ilgili bulunmaktadır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin pek muh
terem üyeleri; Zonguldak Türkiye Taşkö
mürü Kurumunda çalışan 45 bin maden 
işçisini ilgilendiren ve 19 Temmuz 1988 ta
rihinden beri Kamusen ile Genel Maden 
işçileri Sendikası arasında sürmekte olan 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 28.11.1988 
günü, yani, dün gece müsbet olarak neti
celenmiştir. Bu suretle, tarafların almış ol
dukları grev ve lokavt kararları kaldırılmış, 
havzada günlerdir hüküm süren endişe ve 
tedirginlik havası, yerini bir bayram sevin
cine terk etmiştir. 

Memnuniyetimiz ve sevincimiz son
suzdur. Alman bu neticeden dolayı, mem
leketimizde, nereye varacağı kestirileme
yen, maddî ve manevî yönden telafisi gayri 
mümkün büyük zararların yanında, en
dişe edilecek sosyal olaylara da gebe 45 bin 
işçi ile en az 500 bin kişiyi direkt ilgilen
diren Zonguldak'm en uzak köşesindeki, 
en ücra köylere bile tesir edecek bir grev 
ve lokavt uygulamasına, bu anlaşla ile ma
ni olmuş bulunan her iki tarafın vatanse
ver, memleketsever temsilcileriyle, Hükü
metimize en içten teşekkürlerimizi arz et
meyi zevkli bir görev addetmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, Zonguldak ma
den işçileri, dünyadaki benzerlerinden çok 
daha ağır şartlarda çalışan, kendilerine ne 
verilse az olacak, fedakâr, cefakâr, vatan
sever işçilerimizdir. Hakikaten, bugüne 
kadar kifayetsiz ücretle; fakat, memleket 
sevgisi ve vazife aşkıyla fedakârca çalışmış
lardır. 

Zonguldak maden işçileri ve onların 
örgütü olan Genel Maden işçileri Sendi
kamız, memleketimizde anarşinin kol gez
diği zamanlanda bile, içten ve dıştan ge
len hiçbir tahrike kapılmamış, bizim her 
zaman gurur ve iftiharla yâd ettiğimiz 
havzada, tek bir olayın dahi çıkmasına 
meydan vermemişlerdir. Bu bakımdan da, 
son anlaşma ile işçimize sağlanan yeni üc
ret ve hakların kendilerine helal ve hayır
lı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, Zonguldak 
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye 
ekonomisi içinde, zarar eden bir müesse-
semizdir. Kurumun 1987 yılındaki zararı 
77 milyar olup, 1988 yılındaki zararının 
da 120 milyar lirayı geçeceği tahmin edil
mektedir. Bu itibarla, kârından işçisine ve
ren bir müessese değildir. Buna göre, ve
rilen ücretlerin bu perspektif altında mü
talaa edilmesi daha uygun ve hakkaniye
te yakın olacağı görüşünü de ifade etmek 
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isterim. Ancak, edilen zarar, elbette işçi
mizin hata ve kusuru olmayıp, işçiye yük
letilecek bir mecburiyet de değildir. 

Sayın milletvekilleri, işte burada şu 
yapılan toplusözleşme kadar önemli olan 
meselenin diğer bir yüzüne de bir iki cüm-
lü ile temas etmek istiyorum : 

Kurum, neden zarar etmektedir : 
Havza'da, Fransızların döneminden kal
ma usuller, âlet-edevat, makine ve teçhi
zat ile malzemeler hâlâ kullanılmaktadır. 
Modern teknoloji havzaya girmemiştir. 
Havzaya yıllardır gerekli yatırım yapılma
dan, sadece politik düşüncelerle hesapsız 
işçi alımları yapılmış, kadrolar şişirilmiş
tir. Kurumun, senelerin birikimi olan me
selelerine, zarar eden işletmecilik yapısı
nı değiştirecek hiçbir çare getirilmemiştir; 
işte bizce esas mesele buradadır. 

Kurumu, zarar eden bir müessese 
durumundan kurtarmak, herkesten önce 
orada çalışan işçinin hem maddî ve hem 
de can güvenliği bakımından menfaatine
dir. Bu düşünce ile hareket eden Hükü
metimiz, 1988 yılını havza için bir atılım 
yılı kabul etmiş, yeni havza fikrinden ha
reket edilerek projelere dayalı, verimlilik, 
maliyet fikrinin benimsendiği, atıl kapa
siteleri değerlendirecek çalışmalara baş
lanmıştır. 

1989 yılı ise, havza için bir yatırım ve 
modernizasyon yılı olacaktır. 1989 yılın
da kurumun yatırım programı 145 milyar 
Türk Lirasıdır. Yabancı ve yerli müşavir 
firmaların yürüttüğü Asma, Gelik ve Ar
mutçuk üretim birimlerinin rehabilitasyon 
projeleri, Amasra-B, Gömü-Kazköy yeni 
istihsal sahaları projeleriyle, şartlara uy
gun günümüz madenciliğinin tüm teknik 
imkânlarının tatbik edilmesiyle, havzanın 
modernizasyonu ve yeni üretim sahaları
nın açılması gerçekleşmiş olacaktır. 

Ekonomik ömürlerini tamamlayan, 
büyük üretim kayıplarına sebep olan ve 
kömür kalitesini olumsuz yönde etkileyen 

livar tesislerinin modernizasyon çalışma
larına başlanmıştır. 

İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından 
gerekli teçhizat ve ekipmanın temini yö
nünde çalışmalar yürütülmektedir. 

Projelerin gerçekleştirilmesi için 
Dünya Bankasından 70 milyon dolar kre
di temin edilmiştir. 

Sayın milleltvekilleri, toplu iş sözleş
meleri görüşmelerinde anlaşmaya varılmış 
olması, izahına kelime bulamadığım ka
dar fevkalade önemli ve müsbet bir olay
dır. Huzurlarınızda, bu neticenin alınma
sında emeği geçen bütün taraflara ve Hü
kümetimize tekrar şükran ve teşekkürle
rimi ifadeyle, memleketimize, müessese
ye ve işçilerimize hayırlı ve uğurlu olması 
temennilerimle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Aşçıoğlu. 

Cevap vermek üzere, Devlet bakanı 
Sayın Cemil Çiçek; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Zonguldak Mil
letvekili Sayın Aşçıoğlu'nun dün gece 
müsbet bir şekilde neticelenen toplusöz
leşme ile ilgili olarak biraz evvel burada 
ifade ettiği hususlara, biraz daha açıklık 
getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. ' 

Gerçekten, bu Kurumda 46 bine ya
kın insanımız çalışmaktadır. Bu toplusöz
leşmeden de , 40 bin kişi istifade edecek
tir. Bidayetten beri, bu toplusözleşme gö
rüşmeleri başlar başlamaz, biz Hükümet 
olarak, Kurumun içinde bulunduğu du
rumlar ne kadar olumsuz olursa olsun ve 
yine ifade edildiği gibi, çok uzun zaman
dan beri zarar eden bir kuruluş olmasına 
rağmen, meseleye hiçbir zaman ekonomik 
yönden yaklaşmadık. 46 bin insanımızı 
memnun edecek bir çözüme kavuşturabil-
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mek bakımından, yalnız oradaki işçileri
mizi değil, aynı zamanda bu kurum vesi
lesiyle orada yaşayan diğer vadandaşları-
mızı, esnafımızı da düşünerek meseleyi bir 
sosyal hadise olarak gördük ve sosyal yön
den yaklaşmaya çalıştık. O nedenledir ki, 
dün karara bağlanan toplusözleşme, Ku
rumun imkânlarını da aşarak, devletin 
bütün imkânlarını da zorlamak suretiyle, 
benzer sözleşmelerin üzerinde -hatta çok 
üzerinde- bir neticeyle sonuçlanmıştır. 

Biz, bu toplusözleşme vesilesiyle iş
çilerimize sadece iyi ücreder vermekle kal
madık, aynı zamanda -biraz evvel Sayın 
Aşçıoğlu'nun dile getirdiği gibi- bu hav
zada bir taraftan üretimin artırılması, 
öbür taraftan da işçilerimizin günün şart
larına uygun iyi bir vasatta çalışmalarını 
temin etmek bakımından, çok yönlü pro
je çalışmaları yaptırmış, hatta master planı 
diyebileceğimiz bir plan ve program ha-
zırlatmışızdır. 70 milyon doları Dünya 
Bankasından temin edilen, geri kalanı da 
kendi imkânlarımızla karşılayabileceğimiz 
-önümüzdeki yıl için- 145 milyar liralık bir 
yatırım da bu bölgeye götürülmüş ola-* 
çaktır. 

Dün neticelenen ve hepimiz için mut
lu bir sonuç olarak telakki edilmesi gere
ken bu toplusözleşmeye göre, daha evvel 
139 400 lira olan çıplak ücret 374 850 li
raya, giydirilmiş ücret ise 264 bin liradan 
618 bin liraya yükseltilmiştir. Sosyal yar
dımlar ise, yüzde 3 50'ye yakın bir nisbet 
içerisinde artırılmıştır. Böylece, bu toplu
sözleşme ile, orada gerçekten çok zor şart
lar altında çalışan işçilerimize, yıllık orta
lama yüzde 126; bu toplusözleşme döne
mi içinde yüzde 168'in üzerinde bir im
kân sağlanmış bulunmaktadır. Gerçekten 
de, biten toplusözleşmeye göre, işçilerimi
ze bir yılda ödenen 101 milyar liralık üc
ret, 243 milyar liraya baliğ olmuş bulun
maktadır. 

Bütün bu rakamlar da şunu göster
mektedir ki, Hükümetimiz oradaki işçile
rimizin çalışma şartlarını, yörenin ekono
mik şartlarını dikkate alarak kendi kurum 
imkânlarının çok üstünde ve ötesinde, 
devletin bütün imkânlarını da zorlayarak, 
böylesine güzel bir toplusözleşmeyi yap
ma imkânına birlikte kavuşmuş olduk. 

Zannediyorum ki, Zonguldak'ta ça
lışan işçi kardeşlerimiz, bugüne kadar yap
mış oldukları toplusözleşmelerin en mü
kemmelini ve kendilerine en çok fayda sağ
layan bir sözleşmeyi yapmış durumda
dırlar. 

Bu toplusözleşmenin Zonguldak'ta
ki işçilerimize ve bütün Türk Milletine ha
yırlı olmasını temenni ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'-
in, elektrik fiyatlarının sürekli yükseltilmesi ve do
ğurduğu sonuçlara ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un cevabı. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletveki
li Sayın Şinasi Altıner; buyurun efendim. 

Sayın Altıner, gündem dışı konuşma 
konunuz, ülkemizde, son zamanlarda 
elektrik kilowat/saat ücretlerinin çok yük
selmiş olduğuna ilişkindir. 

Buyurun efendim. 

ŞİHASİ ALTINER (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke
mizde, elektrik fiyatlarının sürekli olarak 
yükseltilmesi konusunda gündem dışı bir 
konuşma yapmak üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, dünkü haberlere 
göre, elektrik fıiyatlanna yüzde 10 oranın
da zam yapıldı, Birkaç gün evvel yapılan 
petrol müştakları zamlanndan kısa bir sü
re sonra, elektriğe yapılan bu zamla; özel
likle, nüfusumuzun fakir fukara olan yüz
de 85'ini teşkil eden bir kitleyi direkt ola
rak ilgilendiren bu elektrik zammı, haya
tın çekilmezliğine, mutfaktaki yangına bir 
külfet daha eklemiştir. 

ANAP İktidarının özellikle ve ısrar
la, 1988 Kasım ayında mahallî seçimleri 
yapma isteğinin temelinde, vatandaşa 
yükleyeceği aşırı pahalılık -bu mahallî se
çimleri yapabilseydi- yapacağı zam furyası 
zincirlerinin halkaları, işte birer birer ve 
peş peşe eklenegelmektedir. 

Sayın millletvekilleri, elektrik zammı, 
daha geniş manada enerji zammı, aşırı ha
yat pahalılığını yaratan sebeplerin başın
da gelmektedir. Elektrik zammı, gece ka
ranlık olunca yolumuzun ve evimizin içi
ni aydınlatan bir ışık bedeli olarak kalsay
dı, bir geçiş dönemi için bunu kullanan
lardan böyle bir fedakârlık istenmesi, belki 
tartışılabilirdi; ancak, saygıdeğer milllet 
vekilleri, şurası unutulmasın ki, elektrik 
zammı ve elektrik fiyatlarının yüksekliği, 
içtiğimiz suyun, yediğimiz ekmeğin, üs
tümüze başımıza giydiğimiz her türlü gi
yeceğin, kullandığımız her türlü alet, ede
vat, cihaz vesairenin fiyatlarını derhal ve 
katlamalı olarak artırmaktadır. Bir başka 

x ifadeyle, hayatın bizatihi kendisini paha-
lılandırmakta, onu çekilmez hale getir
mektedir. 

1980 yılında kilovvat/saati 5,5-6 lira 
olan elektrik, bugün 20-25 kat fazlasıyla, 
130 lira sınırına gelmiştir. Gayrimeşru ka
zançların dışında, yedi sekiz sene zarfın
da kimin ve hangi kesimin kazancı bu ka
dar artmıştır. Hiçbir kesimin, hiçbir eme
ğin ve hiçbir alınterinin karşılığı, bu oran
da artmamıştır. 

29 . 11 . 1988 O : 1 

Sayın milletvekilleri, hadiseye, elek
trik üretim fiyatlarının maliyeti açısından 
baktığımızda, bu zamları gerektiren hiç
bir sebep yoktur. Hatta o kadar ki, 1980 
öncesi temelleri atılıp, inşa halinde ve bi
tirilmekte olan hidrolik santrallann, zama
nın tabiî akışı içinde ikmal edilmeleri so
nucu, toplam elektrik üretimi içinde hid
rolik santrallann üretim payı artmış oldu
ğu için, toplam maliyet nispî olarak düş
müştür. Esasen, dünyada, enerji fiyatları 
düşmüştür. Bu durumda, tek satıcı duru
munda olan devletin, maliyet ilişkisini bir 
tarafa bırakarak, rasgele ve acımasızca, 
vatandaşın kullanmaya mecbur kaldığı 
elektriğe zammı, belli yerlerden toplaya
madığı vergilerin yerine ikame vergi gibi 
kullanılmasını, ne piyasa ekonomisiyle, ne 
serbest ekonomiyle ve ne de sosyal hadi
selerle, hiçbir şeyle bağdaştıramıyoruz. 

Bu elektrik fiyatlarıyla sanayi kesimi
ni ayakta tutmak mümkün değildir. Sana
yi kesimin kullandığı elektrik, hammad
de fiyatlarıyla eşdeğer düzeye gelmiştir. 
Türkiye Elektrik Kurumu bazı tüzel ve 
özel kişilerinden tahsil edemediği 500 mil
yar liraya yakın alacağını, vatandaşımızın 
tümüne yaptığı salma ile tahsil etme ci
hetine gitmiştir. 

Bunun adı angaryadır sayın millet
vekilleri. "Efendim, meskenlerden, ayda 
150 kilovat/saate kadar kullanımı 50 lira 
gibi ucuz tarifeden alıyoruz, tahsil 
ediyoruz" diyebilirler. Ülkemizdeki aile 
yapısı itibariyle, aile nüfusu 5 kişiden te
şekkül ettiği düşünülürse, kişi başına yıl
lık elektrik kullanımı 360 kilovat/saatlik gi
bi küçük ve çağdaş ülkeler için de son de
rece komik kalan bir rakamın, biraz daha 
ucuz tarifeden olması, vatandaşı bu mik
tara mahkûm etmektedir. Çünkü, ayda 
150 kilovat/saat elektriğin ucuzluğu hiçbir 
mana ifade etmez. 

Kişi başına elektrik üretimi Avrupa 
Topluluğu ülkelerinin onda biri bile olma-
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misken, vatandaşa uyguladığınız ve vergi 
toplama aracına çevirdiğiniz elektriği ih
raç etmekle de övünmeleriniz yanlıştır, al
datmacadır. Bu yolla hiçbir şeyi düzelte
mezsiniz. Unutmayınız ki, ekonomi insan 
içindir; insanlar ekonominin araçları de
ğildirler. 

Bu zammın fona aktarılması ise, re
ferandum ve seçim dönemlerinde hesap
sızca harcanan bu kaynaklara, yeniden, 
aynı maksatla kaynak yaratmak için 55 
milyon nüfusun angaryaya seferber edil
mesidir. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym 
Altmer. 

Cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; gündem dışı söz alan Zonguldak Mil
letvekili Sayın Şinasi Altmer'in, son ya
pılan elektrik zammıyla ilgili eleştirilerini 
dikkatle dinledim. 

1988 yılı içerisinde, 1 Ağustostan baş
lamak (geçerli olmak) üzere elektriğe yüz
de 12 zam yapılmıştır. 5 Kasım 1988 ta
rihli Resmî Gazetede yayımlanan Bakan
lar Kurulu kararma göre, elektrik hâsıla
tından Toplu Konuta yüzde 10 gelir kay
dedilmesi nedeniyle yüzde 10 ilave yapıl
mış ve 1 Aralıktan itibaren geçerli sayıl
mıştır. 

Son zamanlarda elektriğe ardı ardı
na yapılan büyük zamlardan şikâyet eden 
arkadaşımıza, 1 yıl içerisinde elektriğe bir 
defa yüzde 12, son yapılan yüzde 10'la be
raber, 1988 yılı içinde toplam yüzde 23 ci

varında bir zam yapıldığını ve bunun da 
enflasyon oranlarının çok altında bulun
duğunu belirtmek ve bir gerçeği daha bu
rada dile getirmek istiyorum : Bildiğiniz 
gibi, dünyada, petrol üreten ülkeler hariç, 
hemen her ülkede enerji üretim maliyet
leri birbirine denktir. Bugün, Türkiye'deki 
bir hidrolik santralden elde edilen elektrik
le, italya'da elde edilen elektrik arasında 
maliyet yönünden ancak yüzde 10 merte
besinde farklılık olabilir. 

Yine, elektriğin büyük bir kısmının 
petrole dayalı -doğalgaz olsun, fuel-oil 
olsun- olduğunu düşünürsek, petrol fiyat
ları da dünya piyasalarında, özellikle tü
ketici ülkeler açısından, maliyet yönünden 
aşağı yukarı birbirine çok yakındır. An
cak, bazı ülkeler ekonomilerini koruyabil
mek için, ithal ettikleri enerji üzerine 
önemli miktarlarda vergiler koymuşlardır. 

Şu anda Türkiye'de konutlarda 150 
kilovat/saatin altında enerji tüketen vatan
daşlarımız, kilovat/saatini 50 lira 60 ku
ruştan kullanmaktadırlar. Bu, rakam, 
1988 yılı Başında 39 lira civarındaydı. Ar
kadaşımızın dediğinin tam tersine; 150 ki
lovat/saatten fazla elektrik kullanan abo
ne sayısı da, toplam abonelerin içerisinde 
yüzde 10 civarındadır. Bu demek oluyor 
ki, 150 kilovatın altında çok ucuz fiyatlar
la elektrik satışı hâlâ devam etmektedir. 

VEFA TANIR (Konya) — Kime 
göre? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Bütün dünya fiyatlarına da baktı
ğımız zaman -mertebesi olması bakımın
dan birkaç örnek vermek istiyorum- kar
şımıza şu tablo çıkmaktadır. Bugün, Avus
turya'da şu anda elektriğin satış fiyatı 195 
lira 86 kuruştur; Belçika'da 215 liradır; 
Kanada'da 73 liradır... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Asgari ücret ne kadar? 
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E N E R J İ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Danimarka'da 237 liradır; Alman
ya'da 257 liradır... 

VEFA TANIR (Konya) — Oralarda, 
en düşük memur aylığı 1 milyon 200 bin 
Türk Lirasıdır. 

E N E R J İ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Japonya'da 284 liradır; Türkiye'de 
50 lira 60 kuruştur. 

Şimdi, diyeceksiniz ki, "Bu ülkelerin 
millî gelirleri bizim ülkemizden çok fark
lıdır." Buna, "doğru" dememek mümkün 
değil. Ancak, elektrik gibi, enerji gibi, da
ha ziyade dışa bağımlı olan mahsullerin 
kullanımında, bizim bu fiyatları yansıtma
mamız için, mutlak surette, sübvansiyon 
yapmamız gerekmektedir. İthal edilen bu 
ürünlere menfî tesir etmesi bakımından, 
sübvansiyon da yapılmamaktadır. Türki
ye Elektrik Kurumu, görevlerini, yatırım
larını yapabilmek ve elektrik dağıtım hat
larındaki darboğazları aşabilmek için bu 
yüzde 10 ilaveyi yapmak zorunda kalmış
tır. Aslında, bu yüzde 10 da, sözlerimin 
başında belirttiğim gibi, 5 Kasım 1988 ta
rihli Resmî Gazetede yayımlanan Bakan
lar Kurulu kararı gereğince Toplu Konut 
Fonuna kesilecek miktardır. Fona yapıla
cak bu kesinti 5 Kasımdan geçerli olma
sına rağmen, bizim, vatandaşa yansıtma
mız 1 Aralık tarihi itibariyledir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Fransa ve ispanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/702) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 
Kasım 1988 tarihinde Fransa ve İspanya'
ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Bozer'
in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri ve Belçi
ka'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın dönüsüne kadar Millî Savunma Ba-
kanhğtna, Bayındırlık ve iskân Bakam ismail Safa 
Giray'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/703) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 
Kasım 1988 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri ve Belçika'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın dö
nüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı
na, Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Gi-
ray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 



T.B.M.M. B : 31 29 . 11 . 1988 O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3. —Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Ba
kam Ekrem Bakdemirli'nin dönüsüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, iaren Orman ve Köyisleri Ba
kam H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/704) 

BAŞKAN —. Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 
Kasım 1988 tarihinde Fransa'ya gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir-
li'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

4. — Birleşik Arap Emirliklerine gidecek 
olan Küüür ve Turizm Bakam Mustafa TtnazTi-
tiz'in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlı
ğına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren 
Aykut'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/705) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 
Kasım 1988 tarihinde Birleşik Arap Emir
likleri'ne gidecek olan Kültür ve Turizm 
Bakanı M. Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze

rine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN -r- Bilgilerinize sunul
muştur. 

5. — Federal Almanya ve Kanada'ya gide
cek olan Devlet Bakam Yusuf Bozkurt Özal'ın dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam 
Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/706) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 
Aralık 1988 tarihinde Federal Almanya ve 
Kanada'ya gidecek olan, Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

6. —Fransa'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/707) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum :. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 
Kasım 1988 tarihinde Fransa'ya gidecek 
olan Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne 
kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
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Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —Kütahya MilletvekiliMehmet Karmaz 
ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık sık zam yaptl-
mastntn nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırma 
önergesi vardır, okuyorum : 

Türkive Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2 Aralık 1987, 3 Ocak 1988, 1 Mart 
1988, 28 Mart 1988, 26 Haziran 1988, 12 
Ekim 1988 ve 22 Kasım 1988 tarihlerinde 
olmak üzere, son bir yılın yedinci ve 1988 
yılının da altıncısı olmak üzere akaryakıt 
fiyatlarına zam yapılmıştır. 

Son olarak 22 Kasım 1988 tarihinde 
yapılan zamlarla akaryakıt fiyatları yüz
de 8 ilâ yüzde 11 oranında artırılmıştır. 

Dünyada petrol fiyatlarının varili hız
la gerileyerek, 9-13 dolara indiği ortamda, 
akaryakıta döviz fiyatlarının çok üzerin
de yapılan son zamlara, bir gerekçe gös
terilmemiş olmakla birlikte, Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı "Akaryakıt 
zammının çok faydalı bir şey olduğu, zam 
olmazsa enflasyonu tutamayacağını ve 
zammın yüzde 40'mtn vergi geliri 
olduğu'.' şeklindeki basit ve alaycı ifadesi 
basında yer almıştır. Bu durumda bu yı
lın altıncı zammının altında "keyfilik" 
yatmaktadır. 

Türkiye, bir varil ham petrole, 
Ocak-1988'de 18 888 TL.; Şubatta 20 008; 
Martta 18 665; Nisanda 21 240; Mayısta 
21 010; Haziranda 21 444; Temmuzda 
20 533; Ağustosta 22 890 ve Eylülde ise 
21 427 lira ödemiştir. 

Son dokuz aylık devredeki ortalama 
fiyat 20 763 lira olmuştur. Türkiye, Ara
lık 1987'de bir varil petrolü 18 548 lira
dan almıştır. Böylece, bir varil petrolün 
dokuz aylık ortalama maliyetinin, 
Aralık-1987'deki maliyete göre sadece yüz
de 12 nispetinde arttığı ortadadır. 

Dokuz aylık petrol maliyet artışı yüz
de 12 iken, akaryakıta yapılan zam oranı 
ise yüzde 85'i aşmıştır. 

Bir yıl içinde, dolardaki değer artışı 
yüzde 79,8 ile sınırlı kalırken, süper ben
zin bu sürede yüzde 85,2; normal benzin 
yüzde 81,6 ve gaz-motorin ise yüzde 76,3 
artmıştır. 12 Kg.'lık tüpgaz fiyatları ise 
yüzde 66,7'lik bir artış göstermiştir. 

Dışta dolar düşerken, bizde petrole 
zam yapılmasını anlamak mümkün de
ğildir. 

Benzindeki bir yıllık fiyat artışı, ABD 
Dolannı bile yaya bırakmıştır. ABD Do
ları yıl içinde yüzde 79,8 oranında yükse
lirken, benzin fiyatları yüzde 81 ilâ yüzde 
85 arasında artış göstermiştir. 

Fon düzenlemelerinden sonra, zam 
yapılmayacağını beyan eden Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının, yapılan son 
akaryakıt zammını hangi gerekçeyle açık
layacağı merak edilmektedir? Bilindiği gi
bi, daha önce yapılan akaryakıt zamları, 
Türk Lirasının dolar karşısında değer kay
bına bağlanıyordu. Oysa, son günlerde 
dolar, iç piyasada TL. Çarşısında değer 
kaybetmiş ve üstelik doların dış piyasalar
daki değer kaybı da önemli oranlara ulaş
mıştır. 

Bu arada, OPEC'in petrol fiyatları
nı 9 ilâ 13 dolar arasına çekmesi dikkate 
alındığında, yapılan petrol zammının hiç 
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bir gerekçesi olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
Temel girdi niteliğindeki petrol ürün

lerinin fiyatındaki artış, diğer tüm mal ve 
hizmetlere yansıyacağı için, vatandaşın 
ödeyeceği fatura daha ağır olacaktır. 

Petrol ürünlerine yapılan zammın bir 
yıllık yükünün 650 milyar lira dolayında 
olacağı ve yapılan son zamla, vatandaşın 
cebinden hergün için 1 milyar 775 milyon 
lira alınacaktır. 

Akaryakıt fiyatlarına yapılan son 
zamlar yüzünden, çeşitli K I T ürünlerinin 
fiyatlarının da yeniden zamlanacağı kaçı
nılmazdır. 

Fuel-oil ve motorin kullanan bütün 
sanayi mallarının girdileri arttığı için, bu 
alanda da zincirleme zamlara sebep ola
caktır. Çünkü, maliyetler artmaktadır. Ta
rımda da bu etkisini göstereceği gibi, ben
zin ve mazot kullanımı taşıma ücretlerini 
de artıracaktır. Başka bir deyişle, akarya
kıt fiyatlarına zam, hemen hemen bütün 
mallara zam anlamına gelir. 

Nisan-1988'den bu yana, lastiğe 5, 
aküye 5, yedek parçaya 5 defa zam yapıl
mıştır. 

Son olarak iki ay içinde benzine lit
rede her ay 50 lira olmak üzere, 100 lira 
zam yapılmış olması, bu gidişle Mart-89 
ayında benzinin litresinin 1 000 liraya çı
kacağı izlenimini vermektedir. 

Netice itibariyle, toplumumuzun her 
kesimindeki vatandaşı ilgilendiren, sana
yici, nakliyeci ve şoför esnafı ile tarım sek
törünün sık sık yapılan petrol zammı al
tında ezilmesine neden olan, OPEC ' in 
petrol fiyatlarını indirmesi ve doların TL. 
karşısında değer kaybetmesi de göz önü
ne alınarak, Hükümetin bütçe açığı art
tıkça akaryakıt zammına baş vurmasının 
nedenlerinin tespiti için, Anayasanın 98 ve 
içtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Baki Durmaz 
Afyon 

Adil Aydın 
Antalya 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

H . Gavit Erdemir 
Kütahya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Doğan Baran 
Niğde 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (DEVAM) 

7 — Batı Avrupa Birliği Asamblesi top
lantılarına, vaki resmî davet üzerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsilen iki milletvekilinin göz
lemci olarak gönderilmesinin uygun görüldüğüne ve 
Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Tasçıoğlu ile 
diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in aday gös
terildiklerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/708) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; 
okutup, bilgi ve onayınıza sunacağım, 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi top
lantılarına, vakî resmî davet üzerine Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen iki 
milletvekilinin gözlemci olarak gönderil
mesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı'nm 16 Kasım 1988 tarihli 
toplantısında uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değişik 5 ve 1 inci maddeleri gere
ğince Anavatan Partisinden Sivas Millet
vekili Mükerrem Taşçıoğlu ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Partiden Diyarbakır Mil
letvekili Hikmet Çetin aday olarak göste
rilmişlerdir. 

Genel Kurul'un onay ve bilgilerine 
sunulur. 

Ilyas Aktaş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgi ve onayınız için 
oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Söhmenoğlu ve 40 arkadaşıma, DAVOS toplantı
sından sonra gelişen Türk - Yunan münasebetleri
nin açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 40 arka
daşının, Davos toplantısından sonra geli
şen Türk - Yunan münasebetlerinin açık
lığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmele-
rine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sayın Başbakanın Yunanistan Başba
kanı ile Davos'ta özel ticarî organizasyon 
içinde görüşmesinden sonra ortaya çıkan 
durum Türkiye Cumhuriyetinin izlediği 
dış politika bir müddettir kamuoyuna de
ğişik yansımaktadır. Davos gelişmelerin
den sonra Yunanistan'a birtakım tavizle
rin verileceği intibaı giderek yaygınlaş

maktadır. Hükümet ise, Davos ruhundan 
sonra Türk dış politikasındaki gelişmele
ri Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şeceği yerde, Meclisi adeta gözardı et
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi geliş
meler ışığında ilerleyen TürkrYunan poli
tikasında, Türk-Yunan Başbakanları ara
sında yürütülen mesaj teatisinin hangi 
noktalara vardığından haberdar değildir. 
Özellikle Sayın Başbakanın Atina'ya ya
pacağı resmî ziyaret sırasında Yunanis
tan'ın ısrarla Kıbrıs'tan Türk askerinin 
çekilmesini istemesi ve Kıbrıs konusunda 
Türkiye'nin tavizkâr bir politika izleme
sini talep etmesi karşısında Yüce Mecli
sin devre dışı bırakılmaması iktiza eder. 

Yunanistan'la ikili ilişkilerindeki ki
lit sorun olarak gördüğü Kıbrıs üzerinde 
iyi niyet jesti beklentisi sadece bir aldat
macadır. Çünkü Yunanistan, "İyi niyet 
jesti" adı altında Türkiye'den taviz iste
mektedir. Türk - Yunan ilişkilerinde Da
vos ruhuna uygun olarak önemli bir ya
kınlaşmanın olabilmesi için Kıbrıs konu
sunda Yunan kamuoyunun isteklerini kar
şılayıcı hiçbir taviz verilemez. Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti tarafından açıkla-
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nan, Kuzey Kıbrıs'a giriş ve çıkış yapa
cakların pasaportlarına damga vurulma
sı kararının kaldırılmak istenmesi, Yuna
nistan'ın Kıbrıs'taki politikasının bütün 
yönleriyle devam ettiğini gösteren diğer 
tutumları karşısında, olaya iyi niyetle bak
mak mümkün değildir. 

Yunanistan'ın Limni'deki silahlarını 
NATO'ya tahsis etmek istemesinden kay
naklanan ve Türkiye ile Yunanistan'ın 
NATO içinde karşılıklı savunma planlarını 
veto etmelerine yol açan blokajın kaldı
rılması, 

Yunanistan'ın sivil uçuşlar için geçer
li olan FIR hattı sorumluluğunu egemen
lik hakkı olarak göstermekten vazgeçmesi, 

Yine Yunanistan'ın, stratejik önem
deki Limni üzerinden geçirmekte olduğu 
hava koridorunu Uluslararası Sivil Hava
cılık Teşkilatı (İCAO) nun kararlan çer
çevesinde düzeltmesi, 

Yunanistan'ın Uluslararası anlaşma
lara göre silahsız kalması gereken Ege ada
larını Türkiye'ye karşı silahlandırmaktan 
vazgeçmesi, 

Batı Trakya'daki Türk azınlığına kar
şı uygulanan ayrımcı politikanın sona er
dirilmesi, Sayın Başbakanın Atina ziyareti 
öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
ele alınması gereken konuların başında 
gelmektedir. 

Kısaca, Ege sorununun çözülebilmesi 
için gereken politikanın sürdürülmesi 
"Davos ruhu" adı altında Yunanistan'a 
verdirilmek istenen tavizlerin gün ışığına 
çıkarılması, Davos'tan sonra gelişen Türk-
Yunan münasebetlerinin açıklığa kavuştu
rulması bakımından, Anayasanın 98 inci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması için gereğini bilgilerinize saygı ile arz 
ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
(Hatay) ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Hükümet adına, Dışiş
leri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
Türkiye ile Yunanistan arasında Davos 
buluşmasıyla başlayan diyalog süreci ko
nusunda vermiş olduklan araştırma öner
gesiyle ilgili olarak Hükümetin görüşleri
ni açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Esas itibariyle, bu araştırma önerge
sinin iki iddiası vardır. Birinci iddiası, bu 
diyalog süreci içerisinde tarafımızdan Yu
nanistan'a tek taraflı bazı tavizlerin veril
diği iddiasıdır. 

ikinci iddia ise, devam eden diyalog 
konusunda kamuoyuna ve bu arada Tür
kiye Büyük Millet Meclisine yeterli bilgi 
verilmediği iddiasıdır. 

Söz konusu önerge, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına 12 Mayıs 1988 
tarihinde verilmiştir. Yani, önergenin 
Meclis Başkanlığına verilmesinden bugü
ne kadar altıbuçuk ayı aşkın bir süre geç
miştir. Bu sürenin geçmesi de iyi olmuş
tur; çünkü bu altıbuçuk aylık süre göster
miştir ki, bu iki iddiadan hiçbirisi geçerli 
değildir. 

Bu önerge verildiği zaman, henüz da
ha Davos buluşmasında iki Başbakan ara
sında kurulması kararlaştırılan organlar 
teşekkül etmemiş, diyalog süreci fiilen baş
lamamış bulunuyordu. Nitekim, bu or
ganlardan birisi olan Siyasî Komitenin ilk 
toplantısı, bu önergenin verilmesini mü
teakip toplanmıştır. Siyasî Komite ve İş
birliği Komitesi, mayıs ayının üçüncü haf
tasında Ankara ve Atina'da eşzamanlı ola
rak toplandılar. Daha sonra, Sayın Baş
bakanımız, Yunanistan'ı, kendisine vaki 
resmî davet üzerine ziyaret etti; eylül ayı
nın ilk haftasında da, yine aynı komiteler; 
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bu sefer, Siyasî komite Ankara'da, İşbir
liği Komitesi de Atina'da olmak üzere top
landılar. Önümüzdeki aylar içerisinde de 
Yunanistan Başbakanı Papandreu 'nun 
memleketimizi ziyaretini bekliyoruz. 

Şimdi, bu önergenin verilmesini mü
teakip meydana gelen bütün bu gelişme
lerde, Türkiye'nin Yunanistan'a verdiği 
tek taraflı hiçbir taviz gösteremezsiniz. 

Ayrıca, devam eden bu diyalog süre
ci konusunda kamuoyuna yeterli bilgi ve
rilmediği iddiası da geçerli değildir. Bila
kis, bu söylediğim muhtelif toplantıların 
her birinin ertesinde kamuoyuna yeteri 
açıklıkla yeterli açıklamalar yapılmıştır, 
Yüce Meclise bilgi verilmiştir. Ben bura
da, sadece bir örnek olarak, bizim bu ko
nudaki tu tumumuzun açıklığını ortaya 
koyması bakımından, Yunanlı meslekta
şım Sayın Papulyas onuruna 5 Eylül 
1988'de Ankara'da düzenlediğim bir ak
şam yemeğinde; yani bizzat Yunan heye
tinin hazır bulunduğu bir toplantıda yap
tığım konuşmadan kısa bir pasaj okuya
cağım : 

" T ü r k ve Yunan milletlerinin büyük ço
ğunluğunun, ülkelerimiz arasında gergin
liklerden değil, dostluk ve işbirliğinden ya
na olduğuna, bunun, her iki ülkenin de 
uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğinin 
bilinci içinde bulunduğuna samimiyetle 
inanıyorum. 

Bu temelden hareket ettiğimiz takdir
de ve birbirimizi yeterince iyi niyetle an
lamaya çalışırsak, ulaşmak istediğimiz he
defe doğru adım adım ilerleyeceğimizden 
kuşkum yoktur. Önümüzde, aşılması ge
reken güçlükler, uyumlaştırılması bugün 
için kolay görünmeyen temel tutumlanmız 
vardır ve bizatihi bu nedenledir ki, iki 
komşu ülke arasında başlattığımız diyalog 
ve işbirliği sürecinin, tecrübeyle sabit ol
duğu üzere, savunulabilir hiçbir alterna
tifi yoktur. Egemen iradelerimizin buluş

tukları noktada ihdas ettiğimiz bu süreci, 
sağduyu, sabır ve karşılıklı iyi niyetle he
define ulaştırmak, hükümetlerimizin tarih 
önünde üstlendikleri bir yükümlüktür. 

Başlattığımız bu süreci, âdeta bir bi
na inşa eder gibi, taş taş üstüne koyarak, 
amacına ulaştırmalıyız; ulaştırabiliriz. Bu 
çerçevede, attığımız temellerin sağlam ve 
kalıcı olmasına, arada boşluklar bırakıl-
mamasına ve özellikle yerleştirdiğimiz taş
ların bir daha yerlerinden oynamaması
na itina göstermeliyiz. Ancak bu suretle
dir ki, zaman içinde sağlam ve kalıcı bir 
yapıyı birlikte ortaya çıkarabiliriz. 

İşte bu düşüncelerledir ki, biz, Baş
bakanlarımızın da mutabık kalmış olduk
ları gibi, ilişkilerimizin tüm veçhelerinin 
ele alınması, varmış olduğumuz mutaba
katların titizlik ve hassasiyetle korunması 
ve bunların daha da ileriye götürülmesi
ne çalışılması gerektiğini vurguluyoruz. 

Bu düşüncelerledir ki, biz, Ege De
nizine ilişkin birbirleriyle irtibatlı sorun
ların, azınlıklara ilişkin konuların, ikili iliş
kilerimizdeki her türlü güçlüğün açıkkalp-
lilikle ele alınması, karşılıklı saygı ve an
layış havası içinde görüşülüp, her iki ta
rafın da, kabul edilebilir, adil ve kalıcı çö
zümlere doğru yönlendirilmesi gereğine ıs
rarla işaret ediyoruz. 

İkili ilişkilerimizde Davos mutabaka
tıyla açılan yeni dönemde, tek taraflı çı
kar sağlama hayallerine de ahdî yüküm
lülüklerimizden sıyrılma arayışlarına da 
yer olmadığı açıktır." 

Aynı konuşmamda yer alan diğer ba
zı ifadeler de şöyledir : 

' ' Her iki ülkeyi de, ne kadar yakın
dan ilgilendirirse ilgilendirsin, Türk-
Yunan ikili ilişkilerinin kapsamı dışında 
kalan konuların Davos süreciyle irtibatlan-
dınlmaya çalışılmasından herhangi bir ya
rar umulamayacağı hususundaki kanaa
timizi de, burada teyiden ifade etmek 
isterim. 

115 — 



T.B.M.M. B : 31 

Davos mutabakatıyla bağdaştırılma
sı mümkün olmayan bu tür gayretler için
de olunmasının hem ikili ilişkilerimize yük 
teşkil edeceği hem de ikili ilişkilerimiz dı
şında kalan konuların kendi gerçek çerçe
veleri dahilinde ele alınıp sonuçlandırılma
sını güçleştireceği artık anlaşılmış ol
malıdır. 

Biz, yanlış hesaplarla, doğru anahtar
ları ayırt edebilecek kadar birbirini iyi ta
nıyan iki komşu, iki tecrübeli milletiz. 
Türk-Yunan yakınlaşmasının, her iki ta
rafın aynı yöndeki siyasî iradelerinden, her 
iki tarafta da bulunması gerekli samimî 
arzu ve iyi niyetten başka anahtarı yok
tur ve olamaz. Başbakanlarımızın Davos'-
ta vardıkları mutabakatla başlayan diya
log ve işbirliği sürecinin hayatiyeti koru
narak, ileriye götürülebilmesinin anahta
rı, münhasıran Türk-Yunan ikili ilişkile
rini kapsayan Davos mutabakatının lafzı
na ve ruhuna gösterilecek sadakattir" 

İşte, sayın milletvekilleri, bu önerge
nin verilmesinden dört ay sonra, Yunan 
Dışişleri Bakanının da hazır bulunduğu 
bir toplantıda benim dile getirdiğim, Hü
kümetimin Davos sürecine bakış açısı, 
yaklaşımı budur. Herhalde, önerge sahi
bi sayın milletvekilleri de teslim edecek
lerdir ki, bu yaklaşımın içerisinde tek ta
raflı tavizlere yer yoktur. 

Aslında, Yunanistan'la yürütmekte 
olduğumuz diyalog içerisinde, Yunanis
tan'a taviz verildiği iddiası doğru değildir, 
kamuoyuna bilgi verilmediği iddiası da 
doğru değildir; ama doğru olan bir şey 
var; sayın muhalefetimiz ve kamuoyunun 
birçok kesimleri, bu süreç konusunda ba
riz bir sabırsızlık içerisindedirler. Ben, Dı
şişleri Bakanı olarak, bu sabırsızlığı saygı 
ile karşılıyorum; ama, kabul ediniz ki, dış 
politika, maalesef, mucizevî başarılara ve
ya sihirli çözümlere imkân tanıyan bir 
alan değildir. Dış politika, ancak gerçek-
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çilik temeli üzerinde yürüyebilir; çünkü, 
sizin menfaatleriniz karşısında, karşı ta
rafın menfaatleri vardır. 

Eğer, iki Başbakanın Davos'ta bir 
araya gelerek, iki ülke arasında bir diya
logu başlatmayı kararlaştırmış olmaları, 
kamuoyumuza, bu arada sayın muhalefe
timize, Türkiye ile Yunanistan arasında 
çeyrek yüzyıldan beri birikip gelen bir so
runlar yumağının bir anda çözülüverece-
ği biçiminde takdim edilmişse, bu yanlış 
takdimin sorumlusu, herhalde bu Hükü
met değildir.Bilâkis biz, Davos sürecinin 
bizim inisiyatifimizle başlatılan bir diya
log olduğunu söyledik; bu doğrudur. Bu 
diyalogun başlamasından önce, karşı ta
rafın bizden, diyaloga başlayabilmek için 
birtakım önkoşullar istediği doğrudur, ön
koşullar ileri sürdüğü doğrudur. Bu önko
şulların hepsinin bizim tarafımızdan red
dedildiği ve neticede, şartsız bir diyalogun 
gerçekleştiği de doğrudur; ama, biz hiç
bir zaman -altını çiziyorum, hiçbir zaman-
Davos'un çözüm olduğunu söylemedik, 
hatta tam tersine, Davos'un yolun sonu 
değil, başı olduğunu söyledik; daha önü
müzde gidilmesi gereken uzun ve zorlu bir 
yol olduğunu söyledik, şu anda o yolun 
içindeyiz. Ve dedik ki, Yunanistan'la ara
mızda çok sorunlar var; bunlar yıllar içe
risinde birikmiş, karmaşıklaşmış sorunlar
dır. Bunları aşabilmek, ilişkilerimizi düz
lüğe çıkarabilmek için, karşılıklı sabır la
zımdır, iyi niyet lazımdır, kararlılık la
zımdır. 

Şimdi, sorumluluk taşıyan kişilerin -
başta Sayın Başbakan olmak üzere- bu 
açık beyanlarına rağmen, eğer kamuoyun
da birtakım yersiz beklentiler ortaya çık
mışsa, bu yersiz beklentilerden dolayı ya
pılan eleştirilerin muhatabı, herhalde Hü
kümetimiz olmamak gerekir. 

Türk - Yunan ilişkileri gibi fevkala
de karmaşık ihtilafları içeren bir diyalog, 
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ancak her iki tarafta da, yani hem Türk 
tarafında hem de Yunan tarafında siyasî 
cesaret ve aklıselim hâkim olursa netice ve
rebilir. Hatta, ulaşılan bu sonuçlar, ancak, 
sadece bugünkü kuşakların değil, yarınki 
kuşakların dahi kabul edebileceği, içine 
sindirebileceği çözümler olursa kalıcı 
olurlar. 

Davos sürecinin bugün içinde bulun
duğu aşamada güçlüklerimiz olduğu doğ
rudur; ben bunları Bütçe Komisyonunda 
da söyledim. Bugün içinde bulunduğu
muz, bugün karşı karşıya olduğumuz esas 
güçlük, Yunanistan'la görüştüğümüz, me
selelerin karmaşıklığından gelmiyor; bu
günkü güçlüğümüz, bu meseleleri görü-
şememekten kaynaklanıyor. Çünkü, bu
günkü yunan Hükümeti bir garip tutum 
içerisindedir. Davos mutabakatının açık 
hükmüne rağmen, Yunanistan bugün hâ
lâ, "Türkiye ile arasındaki tek meselenin, 
kıta sahanlığı meselesi olduğunu" söylü
yor. Halbuki, bütün dünya biliyor ki, bi
zim Yunanistan'la çok meselelerimiz var. 
Bizim Yunanistan'la, kıta sahanlığı dışın
da, Boğaz önündeki adaların silahsızlan
dırılması meselemiz var, 12 Adanın silah
sızlandırılması meselemiz var; Doğu Ege 
adalarının silahsızlandırılması meselesi 
var; bizim Yunanistan'la, FIR hattı soru
numuz var, bizim Yunanistan'la komuta 
kontrol alanları sorunumuz var, bizim Yu
nanistan'la karasularının sınırı meselemiz 
var, bizim Yunanistan'la hava sahasının sı
nırı meselemiz var. Bakınız, 1944 Şikago 
Sözleşmesinin açık hükmüne rağmen, bu
gün karasularının sınınyla, hava sahası sı
nırının farklı olduğunu iddia eden dünya
nın tek ülkesi Yunanistan'dır; ama dün
yada bunu tanımayan tek devlet biz deği
liz, bizimle beraber birçok ülke de bunu 
tanımıyor. Ayrıca, Yunanistan'la çok 
önemli bir azınlıklar sorunumuz var; ya
ni, soydaşlarımızın ahdî haklarının, ant
laşmalardan doğan haklarının korunma

sı meselemiz var; kısacası, Batı Trakya me
selemiz var. Biz, bütün bunları açıklıkla, 
açıkkalplilikle, yapıcılıkla görüşmek istiyo
ruz; Yunanistan buna yanaşmıyor. Bugün
kü güçlüğümüz budur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Demek ki, araştırma 
önergesi mesnetsiz değil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi onu söy
leyeceğim. 

Biz, Yunanlı dostlarımızın, aslında 
var olan bu sorunları yok saymakla, bu so
runların yok olmayacağını idrak etmele
rini, sorunlardan kaçmakla, sorunların çö
zümlenemeyeceğini görmelerini bekliyo
ruz. Türkiye, daha uzun yıllar bu sorun
larla, mevcut sorunlarla birlikte yaşayacak 
güce sahiptir; ama, çözümsüz geçen yıl
ların, aslında her iki ülkenin de refahı açı
sından kaybedilmiş yıllar olduğunun bi
lincindeyiz; onun için bunları çözmek is
tiyoruz. Bu aşamada, sayın önerge sahip
lerinin yaptığı gibi, Yunanistan'ı uzlaş
mazlıkla suçlamanın, bu süreçle hiçbir ye
re varılamayacağını söylemenin hiçbir 
pratik değeri yoktur. Çünkü değerli mil
letvekilleri, bunu bize söyleyenlerin; yani 
sayın önerge sahiplerinin, bize bu konu
da önerdikleri hiçbir alternatif mevcut de
ğildir. Esasen, diplomaside ihtilafları çö
zümlemenin, diyalog dışında alternatifi 
mevcut değildir. Türkiye ile Yunanistan 
arasında, esas itibariyle Ege Denizinde yo
ğunlaşan sorunların çözümlenmesi, an
cak, Ege'nin her iki tarafındaki yönetici
lerin meseleye sağduyuyla, gerçekçilikle ve 
ileri görüşle eğilmelerine bağlıdır; tıpkı, 
bundan altmış yıl önce Büyük Atatürk'
ün ve Venizelos'un döneminde olduğu 
gibi. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Murat Sökmenoğlu; buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Davos 
sonrası Türk-Yunan münasebetlerinin ge
lişmesine dair Meclis araştırması önerge
si ve buna bağlı olarak da dış politikadaki 
gelişmeler üzerine DYP Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, al-
tıbuçuk ay evvel verilen önergenin mesnet
siz olduğunu iddia etmiştir. Önerge veril
diği sırada yeterli bilgi verilmediği için, 
Yunanistan'da, Türk Başbakanına soğuk 
olmayan bir karşılama ile sıcak ilişkiler 
içinde geçirilebileceği bir müzakere orta
mı hazırlamak ve arkasına Türkiye Büyük 
Millet Meclisini alabilmiş bir vaziyette git
mesi için buna lüzum görülmüştür. Sayın 
Başbakanın İstiklal Marşı ile karşılanma-
yışmın Sayın Bakanı üzmemesi de imkân
sızdır. 

Sayın milletvekilleri, dış politikanın 
sahibi Yüce Meclistir. Dış politika, her 
şeyden önce, uluslararası platformda ka
muoyu oluşturma meselesidir. Mesele, sa
dece siyasî ve ekonomik ilişkiler değildir; 
dünya kamuoyunu ayakta tutma siyaseti
dir. Esasen, dış politikayı Hükümet ve Yü
ce Meclis olarak birlikte mütalâa et
mekteyiz* 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, bu 
Meclisin tasvip etmeyeceği bir dış politi
kayı yürüteceğine de inanmıyoruz. Tür
kiye'nin millî menfaatlerini çiğnemek, hiç
bir iktidarın düşüneceği bir şey değildir; 
ancak, Türkiye'nin dış politikasına Sayın 
Başbakanın tutumu, görüşü uygun mu
dur; burada zaman zaman şüphelerimiz 
vardır. 

Sayın milletvekilleri, Ege adalarını si
lahlandıran, Türk azınlığı kabul etmeyen, 
Türkiye'nin, ikili sorunlarının halli için 
yaptığı çağrılara kabulü mümkün olma
yan şartlar ileri süren, Türk düşmanlığı
nı siyasetinin temeli yapan Papandreu'ya, 
sanki suçlu bizmişçesine, Lozan Antlaş
masını ihlal eden, soykırımda bulunan 
bizmişçesine, tek yanlı özverilerde bulu
narak, bu şekilde Türk-Yunan ilişkilerinin-
düzelmeyeceğini, tersine, daha da içinden 
çıkılmaz hale geleceğini, Hükümetin ar
tık anlaması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Davos zirvesi 
sonrası Türk-Yunan ilişkilerini inceleme
den önce, Türkiye ile Yunanistan arasın
da Davos öncesi de varolan ve hâlâ da sü
ren -ve Saym Bakanın da biraz evvel ifa
de buyurduğu gibi- sorunları incelemek 
gerekir. Malumlarınız veçhile, bu sorun
lar; kıta sahanlığı, karasuları, adaların si
lahlandırılması, hava sahası, FIR hattı gi
bi çok önemli meselelerdir. Uzun yıllar
dan beri varlığını sürdüren ve Ege'de ciddi 
kriz boyutlarına varan bu sorunlar karşı
sında, Türk-Yunan Başbakanları İsviçre'
nin Davos Kentinde 1988 yılı başında bir 
araya gelmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşmeden 
elde edilen somut sonuçlar şunlardır : İki 
Başbakanın yılda bir kez buluşmaları, 
ekonomik ve siyasî olmak üzere iki komi
tenin oluşturulması, iki Başbakan arasın
da doğrudan telefon hattı ve Özal'ın, Yu-
nanistanı ziyareti... Davos buluşmasında 
önemli olan, iki tarafın da sorunları gö
rüşerek çözüme ulaştırmaya karar verme
leri ve "savaşa hayır" ilkesini benimseme
leridir; ancak, Davos ruhu, sonunda He
len ruhuna dönüşünce, sonuçta iki ülke
nin de pozisyonlarının değişmediği mey
dana çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Pa-
pandreu, "Davos'ta iki ülkenin yaklaşım-
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larını sağlayacak konulan görüştük; Yu
nan tarafında hiçbir siyasî değişiklik söz 
konusu değildir" diyebiliyorsa, bizim de 
daha çok dikkatli olmamız ve hayalperest 
olmamamız gerekmez mi? 

Yunanistan'la aramızdaki sorunların 
hiçbiri, kesinlikle taviz verilecek sorunlar 
değildir. Bu nedenle, Davos buluşmasın
dan sonra Yunanistan'la ilgili olarak akla 
şu sorular gelmektedir : Yunanistan Ege'
de karasulannı 12 mile çıkarmaktan he
men vazgeçecek midir? 

Ege FIR hattı hakkının, egemenlik 
hakkı olmadığını kabul edecek midir? 

Adaları silahlandırmaktan vazgeçe
cek midir; silahlandırdığı adalan bu silah
lardan arındıracak mıdır? 

Batı Trakya'daki baskılara son vere
cek midir? 

Ortaklık toplantısını engelleme giri
şiminde bulunmaya devam edecek midir? 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki 
ilişkileri rayına oturtabilmek kolay değil
dir tabiî ki... Yalnızca iyi niyet yetmez; te
mel politikalarda değişiklik yapmadan bir 
yere varmak da imkânsızdır kanaatimiz
ce. Türkiye, anlaşmazlık konulanndan bi-

. rini oluşturan, Yunan vatandaşı olup da 
İstanbul'da gayrimenkul sahibi olanların, 
bu mallan kullanmalanna izin vermek 
amacıyla, bu kullanma hakkını yasaklayan 
1964 yılındaki kararnameyi kaldırmakla, 
bu konudaki iyi niyetini zaten ortaya koy
muştur. Atina, Türkiye-AET Uyum An
laşmasını imzalamak için, bu kararname
nin kaldırılmasını bir önkoşul haline ge
tirdiği gibi, birçok taviz de istemeye de
vam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Tür
kiye'nin daha Davos öncesi başlayan ve 
Davos'tan sonra devam eden bellibaşlı 
jestlerini de hep beraber gözden geçirme
mizde fayda var : 

Fener Rum Patrikhanesinin tamirine 
ve yanan bölümlerinin yeniden yapımına 
izin verilmiştir. 

Türkiye'ye gelecek Yunanlılara vize 
uygulamasına -biraz evvel ifade ettiğim 
gibi- son verilmiştir. 

Sayın Özal, 1985'te Washington'a 
yaptığı gezide Yunanistan'a işbirliği öner
diğini açıklamıştır. 

Türkiye, Ege krizinde yumuşamanın 
başını çekmiştir, krizden sonra başlatılan 
mesaj diplomasisinde, Papandreu, "La-
hey'den başka çözüm kabul etmeye
ceğini" söylemesine rağmen, Tür
kiye, uzlaşma çabalarını sürdürmüş ve 
Davos'a giden yolu açmıştır. Davos'tan 
sonra ise; 

Türkiye, toplantıdan hemen sonra 
1964 Kararnamesini kaldırdığı gibi, Gü-
mülcine olaylarının üstüne gitmeyerek, 
Papandreu'nun teminatını yeterli saymış
tır maalesef. 

Ege'deki planlı askerî tatbikatların 
sayısı azaltılmış; Türk-Yunan Dostluk 
Derneğinin kurulmasına izin verilmiş; 
Cumhurbaşkanı Sayın Evren'in, Kıbns 
Türk Cumhuriyetine yapacağı geziyi şim
dilik kaydıyla ertelemiş; Papandreu'nun 
Davos sonrası yaptığı, Ankara'da tedirgin
lik yaratan bazı açıklamalarını polemik 
konusu yapmaktan kaçınmıştır. 

NATO dilimlerinden ikisinde vetoları 
kaldırmıştır; ki, bu vetolar şimdi yeniden 
başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 6 Nisan günü 
Yunan hükümet sözcüsü, Türk savaş 
uçaklannın Limni ve Midilli adaları ara
sında kalan hava sahasında Yunan hava 
sahasını ihlal ettiklerini ve sivil havacılık 
kurallannı ihlal ettiğini öne sürerek, uyuş
mazlık çıkarmıştır. Türk Dışişleri Bakan
lığı, Ege'de yapılan uçuşlarda 6 millik Yu
nan hava sahasına girilmediğini ve dola
yısıyla herhangi bir ihlal olayının meyda-
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na gelmediğini açıklamıştır. Bu olaydan 
hemen sonra, Ege Denizindeki hava ve de
niz manevralarının, Başbakanlıktan gelen 
bir talimatla tek taraflı olarak durdurul
duğu hatırlanmalıdır. Durdurulan manev
ralar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege'nin 
açık deniz alanları, uluslararası sahasın
da yapılan ortaklaşa deniz ve hava tatbi
katlarıydı; bunlar genelde ayda iki üç kez 
yapılan manevralardı. Ancak, bu kararın, 
gerek Dışişleri, gerekse Genelkurmay çev
relerince eleştirildiğini de hatırlamanızda 
fayda vardır. Türkiye'nin, tek başına bu 
tür kararları alıp uygulamaya koyarken, 
Yunanistan, Davos ruhuna tümüyle aykı
rı davranışlar içinde olduğunu ve hiçbir 
konuda tek yeni adım atmadığını, sürekli 
uyuşmazlık içinde olduğunu da biz unut
mayalım. 

Geçen nisan ayı içinde Lüksemburg'-
ta, Türkiye-AT ilişkilerinin normalleşme 
süreci ve Davos ruhu büyük bir darbe ye
miştir; Ankara ile AT arasında en yüksek 
karar organını oluşturan ve 12 Eylül'den 
sonra ikinci kez yapılması beklenen 
Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Toplantısı, 
Kıbrıs sorununun dolaylı bir biçimde gün
deme getirilmek istenmesi nedeniyle ger
çekleşmemiştir. Lüksemburg'taki Ortak
lık Konseyi başarısızlığı, esas olarak Yu
nanistan açısından bir başarı oluşturmuş
tur. Bunun nedeni, hem konseyin toplan
masında çok ısrarlı olan Türkiye'nin bu
nu bütün tavizsizliğe rağmen başarama
ması, hem de Yunanistan'ın Kıbrıs konu
sunda AT bütününe aşağı yukarı görüş
lerini kabul ettirmiş olması oluşturmuştur. 

Sayın milletvekilleri, mayıs ayının 
sonlarında Türk-Yunan siyasî komite top
lantısı yapılmış; gündem konusunda iki 
Dışişleri Bakanı arasındaki anlaşmazlık 
nedeniyle geç başlayan toplantıda, daha 
sonra anlaşmaya varılan iki gündem mad
desine göre de iki çalışma grubu oluştu
rulmuştur. 

Başbakan Sayın Turgut Özal'ın New 
York'ta Kuzey ve Güney Amerika Orto
doks Kiliseleri Başpiskoposu Yakovas ile 
yaptığı görüşmelerin ardından, Yakovas'ın 
Denktaş ile Vasiliu'nun 10 Temmuzda Ce
nevre'de bir araya geleceklerini açıklama
sı, Kıbrıs'tan asker çekilmesiyle ilgili ola
rak, "Sayın Özal bu konuya değindi; an
cak umarım bir iyi niyet meselesi olarak 
-Atina'da Sayın Papandreu ile görüşme
sinden sonra olacak- iyi niyet gösterisi ola
rak, asker çekme başlatılabilir'' şeklinde
ki demecinin gözleri bir kez daha Kıbrıs 
sorununa çevirdiğini lütfen hatırlayalım. 

Sayın milletvekilleri, Türk-Yunan iliş
kilerinde Kıbrıs, temel iki meseleden bi
ridir. diğeri ise Ege'dir. Türkiye açısından 
Ege'nin öncelik taşıdığı ve Ege'de belli çö
zümlere varılmadan Kıbrıs'a dönmenin 
hatalı olabileceği kabul edilmektedir. Ba
zılarına göre, her iki mesele bir paket için
de ve aynı paralelde ele alınabilir. Her iki 
yaklaşımda büyük benzerlik varsa da, 
uluslararası hukuk, aciliyet ve neticeye 
ulaşmak açısından, Ege'nin öncelikle ele 
alınması önem taşır. Yunanistan ise, Kıb
rıs'a öncelik ve ağırlık vermek suretiyle, 
dikkatleri Ege'den kaydırmak ve Ege'yi ta
lî bir konu haline getirmek istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, artık her şey 
gün gibi ortadadır. Artık, "Davos" denildi 
mi, Kıbrıs'ı anlayacaksınız; çünkü, Yuna
nistan'ın oyunları ve bizim de bu oyunla
rı yüzgeri etmekteki isteksizliğimiz, Da
vos'u tek unsurlu, sadece Kıbrıs üzerine 
dayandırılmış bir belge haline getirdi ve 
Türkiye Kıbrıs konusunda tavizci bir po
litika içine maalesef girmiştir, 

Geçtiğimiz aylarda Sayın Başbakanın 
Atina yolculuğu sırasında, açıkça, Kıbrıs 
yeniden güncellik kazanmıştır. Türk-
Yunan ilişkilerinin geleceği sanki bu ko
nuya bağlanmıştır. Çünkü, anlaşıldığı ka
darıyla, Davos sürecinin devamı için, Yu-
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nanistan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir şeyler 
yapmasını, bu arada Ada'daki Türk asker
lerinin bir kesimini geri çekmesini iste
mektedir. Bu, Davos süreci ile Kıbrıs ara
sında doğrudan doğruya bir bağlantı kur
mak, hatta Davos ruhunu Kıbrıs sorunu
na indirgemek demektir. Oysa, Davos'ta 
bildiğimiz kadarıyla, uluslararası boyut
ları da olmakla birlikte, Kıbrıs sorununun 
Ada'daki iki toplumu ilgilendiren, o yüz
den de onlar arasında çözülmesi gereken 
bir sorun olduğu üzerinde görüş birliğine 
varılmfftı; o nedenle, başlayan Türk-
Yunan diyalogunun kapsamı dışında bı
rakılacağı açıklanmıştı. Son gelişmelerden 
anlaşılıyor ki, Davos ruhu Helen ruhunun 
makyajıdır; Amerika'daki gelişmeler de 
bunu bize ispat etmektedir. Davos'tan bu 
yana, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
Ege ile ilgili sorunlar, sanki buzdolabına 
kaldırılmıştır. Nitekim, Dışişleri Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz'm, Atina ziyareti ve 
görüşmeleri sırasında, bu sorunlarla ilgili 
hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. Yayınla
nan mutabakat bildirisinde, " İk i taraf, 
yekdiğerinin egemenlik hakları ve toprak 
bütünlüğü ile Ege'nin açık deniz alanla
rını, uluslararası hava sahasını kullanma 
hakkına saygı gösterilmesi yükümlülüğü
nü teslim ederler" gibilerinden, her yana 
çekilebilecek, herkesin kendi istediği gibi 
yorumlamasına elverişli bir hüküm dışın
da hiçbir şey olmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Davos'tan 
sonra tanık olduğumuz gelişmelerde, es
kiden olduğu gibi, şimdi de, Yunanistan, 
Ege sorunlarını görüşme konusu yapsa da, 
anlaşma yoluyla çözmeye niyetli olmadı
ğı ortaya çıkmaktadır; çünkü, anlaşmalı 
bir çözümün, Yunanistan'ın Ege'deki fii
lî üstünlüğünden, haklarından bir şeyler 
götüreceği kanısındadır ve bunu yapma
ya da istekli değildir. İstekli olduğu tek şey, 
Ege kıta sahanlığının paylaşılması konu
sunu Lahey Uluslararası Adalet Divanı

na götürmektir; Türk-Yunan görüşmele
rinden somut olarak beklediği tek sonuç 
da budur. Eğer bunu sağlayabilirse, ne âlâ. 
Buna karşılık, Atina, Davos ruhunun ya
rattığı yumuşama havasından yararlana
rak, Kıbrıs ' ta anlaşmalı bir çözüm ara
mak ve bulmak çabası içindedir. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz gün
lerde ise, önceki gün Yunan Parlamento
sunda Anamuhalefet Partisi Lideri Mit-
çotakis ile Başbakan Papandreu arasında 
yapılan tartışmalar, şu iki konu üzerinde 
toplanmıştır : Davos ve Batı Trakya. Pa
pandreu 'nun belirttiği birinci nokta, Da-
vos'un, bir milletlerarası anlaşma olma
yıp, iki Başbakan arasında bir mutabakat
tan ibaret bulunduğudur. Papandreu de
mek ister ki, Davos bir milletlerarası an
laşma olmadığı için, üzerinde öyle fazla 
durulacak bir şey değildir. Başka bir de
yişle, Papandreu, Davos mutabakatını iki 
Başbakan arasında bir şahsî anlaşma ola
rak ele almakta ve mutabakat belgelerini 
de bu dar çerçeve içinde değerlendir
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, Davos konusun
da muhalefet lideri ile Papandreu arasın
daki bu görüş ayrılıkları, esasında bizim 
için bir ders olmalıdır; çünkü, bugüne ka
dar Davos'u fevkalade mühim hadise ola
rak ele alıp, ona övgüler yağdıran ve Türk-
Yunan barışının anahtartymış gibi el üs
tünde tutan, hep Türkiye olmuştur. Pa
pandreu 'nun sözleri, bizi gerçeğe ve aya
ğımızı yere basmaya sevk etmeli ve dola
yısıyla Davos konusunda büyük gürültü
lerden kaçınmalıyız. Zira, aksi istikamet
te attığımız her adım, bizi hayal kırıklığı
na uğratır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başba
kanla görüşmelerinde; iki ülke arasında
ki sorunlar listesine Ege hava sahası ve Ati
na FIR hattını almak istemesi, Atina'nın 
Kıbrıs işgalinden söz etmesi, bildiriyi teh-
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likeye atan konular olmuştur. Papandreu, 
zirveden sonra yaptığı basın toplantısın
da, "Türk-Yunan diyalogunun bizim için 
esas amacı, Türkiye'yi Ege üzerindeki 
emellerinden vazgeçirmek ve ona Ege'nin 
bugünkü hukukî statüsünü kabul 
ettirmektir'' demiştir. Papandreu, Ege ile 
ilgili olarak, bilinen resmî Yunan politi
kasını yinelemiş, "10 millik Yunan hava 
sahası müzakere edilemez; çünkü bu, Yu
nanistan'ın ulusal egemenlik hakkıdır. 
Ege'deki bu anlaşmazlık, Yunan hava sa
hasının 10 mil olduğundan değil, bu sa
hanın ihlal edilmesinden kay
naklanmaktadır" diye konuşabilme imkâ
nına sahip olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Papadreu, 
Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan 
bu diyalogun şimdilik Başbakanlar düze
yinde sürdürüldüğünü anımsatarak, Baş
bakanlar arasında yapılan anlaşmaların 
hükümetleri bağlamadığını, iki ülke ara
sındaki anlaşmazlıkların sürdüğünü, her 
iki tarafın da kendi görüşlerini saklı tut
tuğunu; ancak, Davos ve Brüksel'de baş
latılan ve Atina'da sürdürülen Türk-
Yunan görüşmelerinde iyi niyet hâkim ol
dukça bu sorunların -Türkiye tarafından 
iyi niyet hâkim oldukça- zamanla çözüle
bileceğini söylemekten çekinmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada Yunan 
Dışişleri Bakanının da Avrupa Parlamen
tosu Siyasî Komisyonunun önünde yaptı
ğı konuşmada, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki yakınlaşmaya tamamen ters 
düşmüş ve "Kıbrıs konusunda memnun 
edici bir gelişme sağlanamazsa, Türk-
Yunan ilişkilerinde hiçbir ilerleme olmaz" 
dediğini hatırlatmak isterim. Bu da, Da
vos ruhunda ikinci bir darbe olmuştur tah
min ediyorum. AT dönem başkanlığı sı
fatıyla siyasî komisyon üyesi parlamenter
lerle bir araya gelen Papulyas, Kıbrıs so
rununun Türkiye ile Yunanistan arasın

daki ilişkilerin merkezini oluşturduğunu, 
haziranda Atina'da yapılan Özal-
Papandreu zirvesinde üzerinde en fazla 
durulan konunun Kıbrıs olduğunu belirt
miş, Avrupa Parlamentosu ile AT üyesi ül
kelerin Kıbrıs sorunu ile Türkiye-AT iliş
kileri arasında açık bir bağ kurulmasını ve 
Kıbrıs sorununun Türkiye-AT ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilediği yolunda tavır al
masını çok yerinde bir davranış olarak ni
telendirmiştir. Temmuz ayı sonlarında ise, 
Andreas Papandreu'nun yapmış olduğu 
açıklama ile, Davos sürecinde zor günle
re girilmiştir. Papandreu, sonbaharda AT 
dönem başkanı olduğu gerekçesiyle, Tür
kiye'yi ziyaret edemeyeceğini açıklamıştır. 
Yunan Başbakanının, AT dönem başkanı 
olacağını önceden bildiği halde, Davos çer
çevesinde sonbaharda Türkiye'yi ziyaret 
edeceğini açıkladığını hatırlatan Yunan 
gazeteleri de, bu yeni tavır değişikliğini 
şaşkınlıkla karşılamışlardır. 

Papandreu'nun açıklamasının ardın
dan Yunanistan'ın resmî haber ajansı ta
rafından yayınlanan ve Davos öncesiyle 
sonrasını kapsayan 15 sayfalık yorumda, 
"Ozal ile Papandreu'nun bugüne kadar 
Davos, Brüksel ve Atina'da gerçekleştir
dikleri üç zirvede ön koşulsuz bir araya 
geldikleri ve dördüncü zirvenin ise bazı ön 
şartlarla gerçekleşebileceğini" açıkça be
lirtmiştir. Ajansın yorumunda, ayrıca, 
"Türkiye, gerçek niyetlerini gerçekleştir
di mi, yoksa diyalog yoluyla zaman mı ka
zanmaya çalışıyor? Kıbrıs konusunda bir 
gelişme olacak mı?.. Aksi halde Davos sü
recinin kaderi karanlık görünüyor ve bu
nun sorumlusu elbette ki Yunanistan 
olmayacak" denmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türk-Yunan di
yalogunun seyri ve Papandreu'nun uygu
ladığı strateji, bizim ciddî şekilde endişe 
kaynağımızdır. Papandreu'nun Kıbrıs ve 
Ege'de, Batı'ntn da desteği ile Türkiye'yi 
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köşeye sıkıştırma strateöjisi izlediği aşikâr
dır. Sayın Özal ile ikinci buluşma için bazı 
gelişmeleri beklemektedir. Yunan Başba
kanı, Sayın Özal ile buluştuğu ilk günden 
bu yana, "Kıbrıs'ta ilerleme olmadan di
ğer alanlarda gelişme olmaz" tezini işli
yor ve bunda da ısrarlıdır. Bu bakımdan, 
Denktaş ile Vasiliu'nun buluşmasını, Ba-
tı'nm Denktaş ve Türkiye üzerindeki bas
kısını artırmasını beklemiştir. Vasiliu'nun, 
Batı'da uzlaşmaya hazır bir lider imajını 
yaratmış olması da, Papandreu'nun poli
tikasına destek olmaktadır. Yunan Başba
kanı, içte kendisine yöneltilen eleştirileri 
seçim öncesinde hafifletmek için de Da
vos ruhunu kullanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, 
Türk Hükümeti, Davos ile Türk-Yunan 
ilişkilerinde yumuşama sürecini başlat
mak istemiştir. Çünkü, Yunanistan, AT ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde, Türkiye'
ye karşı etkili bir şantaj politikasını başa
rı ile yürütmekteydi. Yunanistan'ın, Av
rupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde, 
hatta Birleşmiş Milletlerde Türkiye'yi sı
kıştırması, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının 
zedelenmesine neden olmuştur ve olmak
ta devam etmektedir. Ancak, Türkiye'nin 
istekleri de ortadadır. 

31 Mayıs 1975'te başlayan Sayın 
Demirel-Karamanlis buluşmasından son
ra, 8 Ağustosta iki lider yeniden bir araya 
gelmişler, 2 Kasım 1976'da Bern Anlaş
masının imzalanmasıyla, görüşmeler baş
lamıştır. 10 Mart 1978'de Sayın Ecevit'le 
Karamanlis buluşması olmuş ve görüşme
ler devam etmiştir. 1981'de ise, iktidara ge
len Papandreu, Türk-Yunan ilişkilerini 
kesmiş ve Yunanistan'ın Türkiye tarafın
dan tehdit edildiğini ilan etmiştir. Yani, 
Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, kendile
rinden evvel diyalogsuzluk yoktu; aksine, 
Sayın Demirel hükümetlerinden başlayan 
ve Sayın Ecevit'le sürdürülen diyaloglar, 
tarihin içindedir. 

31 Ocak 1988 Davos bildirisinden 
sonra önemli olan, görüşme sürecinin so
nuca doğru yol alıp alamayacağıdır. Bu
nun için iki Başbakanın ortak niyet ifâ
de etmeleri yeterli değildir; kanaatimizce, 
görüşmecilerin bazı ortak noktalarda bu
luşması gereklidir. Yunanistan bazı hukukî 
ve siyasî gerçekleri kabullenmeden, iki ta
rafın karşılıklı ödünler vererek, ortak il
kelerde buluşmasına olanak yoktur. 

Papandreu, halkına -kendi icat ettiği-
Türk tehdidinin kalktığını söyleyerek ne
fes almak istemektedir. Zira, oy peşinde
dir. Papandreu, dışarda da nihayet makul 
olmaya başladığı izlenimini yaratarak, 
Amerika Birleşik Devletlerinden, AT ül
kelerinden üzerine gelen baskıları hafiflet
mek arzusundadır. 

Sayın milletvekilleri, Davos'tan son
ra gelişen ilişkilere göz atıldığı zaman, ger
çekten de Yunanistan'ın kendi görüşlerin
den taviz vermediği, zaman zaman Davos 
sürecini zedeleyici hareketlerde bulundu
ğu görülmektedir. Özellikle Kıbrıs konu
sundaki tutumu, son derece çelişkilidir. 
Bir taraftan, Kıbrıs'ın, Türk-Yunan ikili 
anlaşmazlığı olmadığını, bunun uluslara
rası bir sorun olduğunu belirtmesine rağ
men, diğer taraftan Kıbrıs'ın, Yunanis
tan'ın temel politikası olduğunu ileri sür
mesi; sürekli olarak Türkiye'nin Kuzey 
Kıbrıs'tan asker çekmesi şartını öne sür
mesi, bu çelişkiyi ortaya koymaktadır. 
Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesin
den yakınmaya, Yunanistan devam et
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
insanlar, bir iş başarır, ondan sonra da bu
nu kutlarlar. Oysa biz, daha hiçbir şey 
yapmadan Davos'u kutladık ve sürekli 
kutlamaya devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Davos ruhu ile 
Türk-Yunan ilişkilerinde iyileşme bekler
ken, gün geçmiyor ki, Yunanistan devlet 
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adamları bu ruhu toprağa gömmek için, 
Türk-Yunan münasebetlerini bozmak için 
girişimler yapmasın. Bu, Yunan'm ezel
den beri sürdürdüğü alışkanlıklarından 
vazgeçmeme eğiliminde olduğunu, maa
lesef, bize gösterdiği halde, biz, zeytin dalı 
politikasına devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan'ın, 
Davos ruhu yerine Helen ruhunu tercih 
ettiğini, bizim, dünyaya çok iyi anlatma
mız gerekiyor. Yunanistan, Ege karasula
rını 12 mile çıkarmaktan vazgeçmeyecek
tir. Ege FIR hattı hakkının egemenlik hak
kı olmadığını kabul etmeyecek, Batı Trak
ya'daki baskılara son vermemek için di
renecek, insanlık dışı tutumunu sürdüre
cektir. Kıbrıs'tan asker çekmeden, Türk
iye'den taviz almadan Türkiye'ye iadei zi
yaret yapmamak için Papandreu tarafın
dan çeşitli bahaneler ortaya atılmaya de
vam edecektir. 

Kıbrıs konusunda son gelen haber
ler ise, Türk Milletini büsbütün rahatsız 
eder mahiyettedir. Ondört senede kazanı
lan bazı haklardan daha ileriye gideceği
mize, geriye doğru adım atıldığı intibaı ya
ratıldığını ve Denktaş'm sıkıştırıldığını iz
lemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Batı'nın tek ta
raflı yargı içinde, Yunanistan lehine biz
den taviz beklemesinden sonra, Yunan'm 
onlardan güç alarak karşımıza çıktığını 
unutmayalım ve daha gerçekçi olmamız 
gerektiğini hatırlayalım. Uzlaşmayan, biz
den taviz bekleyen Helen ruhuna karşı 
başlatılan politikanın, Türkiye'ye hiçbir 
faydası maalesef olmamıştır. İşte adalar, 
işte Ege sorunu, işte FIR hattı, işte Batı 
Trakya Türklerinin hali... Hepsi, havada 
kalan demeçlerin gölgesinde, büyük sorun 
olarak karşımızdadır. 

"Şimdilik Yunanistan ile iyi 
geçinelim" diye taviz fikri yersizdir, an
lamsızdır. "Sorun çıkarmayalım" zihni

yetinin artık bitmesi gerekir; çünkü, soru
nu çıkaran hep Yunan'dır. Türkiye, dış po
litikasını, bunu unutmadan yönlendiril
melidir. 

Sayın milletvekilleri, eğer, "Biz Os
manlı imparatorluğu değiliz, tıpkı Yunan
lılar gibi imparatorluğun birer parçası 
idik; tarihe sizi, yani Yunan'ı egemenliği 
altında tutanlar bizmişiz gibi bakmayın" 
zihniyeti, Başbakanlığın çevresinde bulu
nuyorsa, Başbakan da dış politikada yön
lendirilmeye çalışılıyorsa; biz bu zihniyet
le, değil Yunanistan'a, hiçbir meselede 
kimseye bir şey yapamayız. Bu politika ile, 
Batı Trakya'daki soydaşlarımızın durumu
nu savunamayız. Dedeağaç, Gümülcine 
ve İskeçe'nin kırsal yörelerindeki askerî 
yasak bölge statüsü bu politika ile kaldı
rılamaz, Türklere tefriksiz vatandaşlık 
hakkının verilmesi sağlanamaz, Türkler, 
taşınır ve taşınmaz mal almak veya satmak 
gibi haklarını elde edemez, Yunanistan, 
soydaşlarımıza eğitim ve öğretim özgür
lüğünü tanımaz, Türk varlığını tamamen 
otadan kaldırmak gayesine yönelik 
1980-1981 sayılı Kanunu tatbikattan kal
dırmaz, gaspedilen toprakları vermez, 
okul, cami ve mescitlerin tamirine izin 
vermez; hatta onları ahır yerine dahi kul
lanmaya devam eder ve yenilerini de yap
tırmaz. Hulasa, Batı Trakya Türklerine 
karşı başlattığı gayri insanî tutumdan ve 
işkenceden vazgeçmez. 

Sayın milletvekilleri, dış politika ko
nuları, kendi ciddiyetinin dışına çıkarılıp, 
kamuoyuna sürekli bir mesaj ve televiz
yonda sürekli gözükme aracı yapılmama
lıdır. Başı dara düşen iktidar, iç politika
da başarısız olan iktidar, ekonomi fatihi 
olamayan iktidar, dış meseleleri gündeme 
getirir. Bugün de çok sesli hale getirilen 
Türk dış politikası, iç malzeme olarak kul
lanılmaktadır. Adeta, Dışişleri, sürekli 
devre dışı bırakılmak istenmekte, dış po-
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litikada çokseslilik devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclis araştırması açılsın ki, Davos'tan 
sonra gelişen Türk-Yunan münasebetleri 
açıklığa kavuşturulsun. Meclis araştırması 
açılsın ki, Davos ruhu adı altında Yuna
nistan'a verilmek istenen tavizler açıklığa 
kavuşsun. Meclis araştırması açılsın ki, 
Davos'ta geçiştirilen Batı Trakya Türk 
toplumunun durumları incelensin, hakla
rının savunulması için gerekenin yapılıp 
yapılmadığı aydınlığa kavuşsun diyor ve 
Yüce Heyetinizi, DYP Grubu ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sökmenoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erol Ağagil; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Hatay Milletvekili Murat Sök
menoğlu ve arkadaşlarının, Davos zirvesi 
ve onu takip eden tarihlerde, iki ülke ara
sında meydana gelen gelişmeler hakkın
da vermiş oldukları Meclis araştırması 
önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şah
sım adına Yüce Kurulu saygıyla selam
lıyorum. 

Görüşlerimi açıklamaya geçmeden 
evvel, Sayın Bakanın konuşmasındaki bir 
iki konuya evvela yanıt vermek istiyorum. 

Sayın Dışişleri Bakanı, "Muhalefet 
bu konularda neden çok sabırsız?" dedi
ler. Acaba, Sayın Dışişleri Bakanı, Sosyal
demokrat Halkçı Partinin bu konuda sa
bırsız olduğunu, hangi olay, hangi demeç 
veya hangi beyanatla ortaya koyuyorlar? 
Nereden algıladılar bunu? Daha biz gö
rüşlerimizi açıklamadık, bu konuda her
hangi bir şey söylemedik, önergenin 

lehinde-aleyhinde olduğumuzu dahi söy
lemedik; ama, Dışişleri Bakanı o kadar 
önyargılı ki, muhalefetin her konuda ikti
dara ters çıkacağını veya iktidarın söyle
diğinin tersini söyleyeceğini varsayarak, 
bizi, peşin hükümle, sabırsız olmakla 
suçladı. 

Sayın Bakan, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti, Dış politikanın ne derece önem
li, sabır ve uzun labirentlerden geçilmesi 
gereken bir iş olduğunun, Hükümet ka
dar bilincindedir; bunu da, bugüne kadar-
ki davranışıyla kanıtlamıştır, kanıtlamaya 
da devam edecektir. Evvela bunu bilgile
rinize sunmak isterim. 

Eğer, kamuoyu sabırsız hale getiril
mişse, bu, Davos zirvesini takip eden gün
lerde ANAP Hükümetinin iç politika mal
zemesi yapmak için büyük yaygaralar ko
pararak, bu konuyu kamuoyuna, iç poli
tikanın dışında birtakım hamasi olaylarla 
getirmek için hap olarak yutturmasından 
kaynaklanmıştır. Yani, ' ' İşte Davos zirve
si yapıldı, işte Türk Yunan ilişkileri iyiye 
gidiyor, işte Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi 
duruma girdi" diye biz söylemedik, de
meçler ortadadır. Bunları Hükümet ve 
başta Başbakan kullanmıştır. Bunu Baş
bakan referandumda da kullandı; görecek
siniz, Başbakan bunu yerel seçimlerde de 
kullanacaktır, dış politikayı iç politika mal
zemesi yapmak, ANAP iktidarının bir hu
yudur ve eğer kamuoyu sabırsız hale ge
tirilip, yanlış algılandırılmışsa, bunun tek 
sorumlusu ANAP Hükümetidir. 

Muhterem milletvekilleri, bir ülkenin 
uluslararası ilişkisinin çeşitli boyutları var
dır; siyasî, ekonomik, askerî, kültürel bo
yutlar bunlardan birkaç tanesidir ve bun
lar bir bütündür. Yani, her zaman, Baş
bakanın söylediği gibi, "İyi borç ödüyo
ruz, borcumuzu da zamanında ödüyoruz, 
onun için uluslararası ilişkilerimiz iyi 
gidiyor" diyemezsiniz; bu bir kandır
macadır. 
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Bir ülkenin başka bir ülkeyle, bir ulu
sun başka bir ulusla veya bir uluslar top
luluğuyla ilişkisinin siyasî boyutu çok iyi, 
ama ekonomik boyutu kötü, askerî ilişki
leri çok iyi, ama kültürel ilişkileri, ticarî 
ilişkileri kötü olamaz; çünkü, bu bir bü
tündür. 

Biz şimdi, Başbakanımız tarafından 
devamlı "Davos zirvesi sonrasında Yuna
nistan ile ilişkilerde; ticarî, kültürel ve tu
rizm alanlarında işbirliği yapacağız" di
yoruz. Bu, mümkün değil. Eğer sizin bir 
ülkeyle toprak ihtilafınız varsa, bir ülkey
le hudut ihtilafınız varsa, bir ülke ile kıta 
sahanlığı ihtilafınız varsa ve biraz sonra 
açıklayacağım birtakım sorunlarınız var
sa, sizin turizm ilişkileriniz iyi olamaz. Ni
tekim, 1984 yılında siz tek taraflı olarak 
Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'ye gi
rişlerindeki vizeyi kaldırdınız; ama, bu tek 
taraflı kaldı; aradan dört sene geçti, daha 
Yunanistan Türk vatandaşlarına uygula
dığı vizeyi kaldırmayı aklının ucundan bi
le geçirmedi. O zaman, "Tek taraflı taviz 
nerede verdik?" derken, biraz da bazı 
olayları değerlendirmek lazımdır Sayın 
Bakanım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Hangi tarihte taviz 
vermişiz? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Evet, 
1984 dedim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Biz, Davos'tan sonra 
taviz vermedik. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Efen
dim, Davos'la alakası yoktur. İki ülke ara
sındaki ilişkilerde zeytin dalı uzattınız, 
ama, karşınıza hep çalı çıkarılıyor. Konuş
mama devam edeceğim, bunun örnekle
rini vereceğim ve sizin ayrıca cevap ver
me yetkiniz de var tabiî; ama, evvela şu
nun bilinmesi lazım : Uluslararası ilişki, 
bir ülkenin topyekûn konsensüs içerisin

de götürülmesi gereken ve iç politika ko
nusu yapılmaması gereken bir konudur. 
Bunun da olabilmesi için, evvela, ülke içe
risindeki toplum kesimlerinin ve o kamu
oyunu oluşturanların bir asgarî konsen-
susta birleştirilmesi lazımdır. 

Siz, eğer ülkenizde demokratik koşul
ları yerine getiriyorsanız, siz, ülkenizde 
fertler arasında ve toplum kesimleri ara
sında gelir dağılımını adaletli bir şekle ge
tirmişseniz, siz, eğer ülkenizde çalışanla
rın haklarıyla, işverenlerin haklarını bir 
denge içerisinde tutmuşsanız ve siz, eğer, 
üniversitelerin, basının ve siyasî partilerin 
asgarî müştereklerde birleşmesi için top
lum kesimini hazırlamışsanız, ülke içeri
sinde bütünlüğü sağlamış olursunuz. 

İşte, içeride bütünlüğü sağlanmış bir 
ülkenin dış sorunlarının hallinde, yalnız 
hükümet değil, millet olarak o sorunlara 
sahip çıkarsınız ve o zaman güçlü olursu
nuz. Benim, ANAP Hükümetine tavsi
yem, bu gibi konuları yalnız hükümet ola
rak değil, milletçe dışarıya taşıyabilmemiz 
için, bu kamuoyunu yaratmanız lazımdır. 
İşte bu da, siyasî partilerle diyalog içeri
sinde olunmasıyla, bu da işte, diğer kamu 
kesimini oluşturan odaklarla asgarî müş
tereklerde dış ilişkilerin götürülmesi için 
bir görüş birliğine varılmasıyla olur. Bı
rakın siz şimdi, bugün toplumun, Türk 
Milletinin bu kesitleri arasında asgarî 
müştereklerde bir konsensüs sağlanmış ol
masını veya bu görüntünün verilmesini, 
Hükümet içerisinde dahi bir konsensüs 
yok. Dış ilişkiler âdeta onbir oniki baka
na pay edilmiş; Kıbrıs sorunundan Sayın 
Tenekeci sorumlu, Bulgaristan sorunun
dan Sayın Bakan sorumlu, Avrupa Top
luluğundan falan sorumlu... Dışişleri Ba
kanlığına ne kaldı? Sanki, bakanlar ara
sında bir yurt dışı gezi furyası gibi par
sellenmiş durumda; bir birliktelik, bütün
lük, Hükümet içinde yok evvela. Ben 
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diyorum ki, tüm ulusun birlikteliğini, bü
tünlüğünü sağlamalısınız. Eğer böyle olur
sanız, o zaman, sizin oraya götürdüğünüz 
konularda güçlü olduğunuz ortaya çıkar. 

Muhterem milletvekilleri, uluslarara
sı sorunlar, ödün vererek ve hele tek yanlı 
ödün vererek kesinlikle çözüme kavuşmaz; 
eğer kavuşmuş olsaydı, bugüne kadar ver
diğimiz ödünlere en ufak bir yanıt alırdık. 
Karşılıklı iyi niyet ve samimî olarak sorun
ları çözmek, temel unsurdur. Bunu da ta
biî, iyi anlatmak ve uygulamak lazımdır. 
Siz, ciddî, samimî, ama kararlı olduğunuz 
takdirde, uluslararası sorunlarınıza çok 
daha ciddî boyutlarda çözümler getirebi
lirsiniz. 

"Çözümleriniz ne?" diye soruyorsu
nuz... Bunlara en son değinmek istiyor
dum; ama, aklıma gelmişken, bir iki ta
nesini söyleyeyim. 

Bugün, NATO içerisindeki Yunanis
tan, tümüyle, NATO ittifakı dışında bir 
davranış içindedir; hatta, NATO'ya rakip 
bir ittifakın içerisindeki bir ülkeyle âdeta 
anlaşmalar imzalamıştır. Bunu NATO 
makamlarına götürdünüz mü hiç? 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın 
.haklarını aramak için, birtakım uluslara
rası platformlarda parlamenterlerden bir 
heyet oluşturulup, basın mensuplarından 
bir heyet oluşturulup, Bulgaristan'a gön
derilmeye çalışıldı; bu mevzuda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de bir tarihte faali
yete geçti. Aynı ittifak içerisinde ve de
mokratik usullerle, kurallarla idare edilen 
bir ülkenin parlamentosundan, yani Türk 
Parlamentosundan, Yunan Parlamentosu
na, Batı Trakya'daki Türklerimizin sorun
larının halli için, çözümü için, birtakım 
şikâyetler olduğunu, bu insanların durum
larını orada incelemek için ya Türk Par
lamentosundan veya bunu da kabul et
mezlerse, bir uluslararası -Avrupa Toplu
luğundan, Avrupa Konseyinden- parla

menterler grubunun gidip incelemesini 
hiç teklif ettiniz mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Bu sene ettik; Avru
pa Konseyinde. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Efen
dim, Türk Parlamentosundan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden böyle bir konu
yu geçirip, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Yunanistan Büyük Millet Meclisinin 
karşılıklı, bu şekilde parlamentolararası zi
yaret yapması önerisi, hiçbir yerden geldi 
mi? Bunlar, gayet tabiî, uzun, çetrefilli yol
lardır; ama, küçük dama taşlandır. 

Bunlar, evvela ciddî niyet, ciddî ni
yetin ötesinde, işte burada birliktelik ister. 
Bizim burada söylediğimiz, Hükümeti 
eleştirmek, burada söylediğimiz, Hükü
metin bir yanlışını bulup, ortaya çıkıp, 
bundan iç politikada istifade etmek değil; 
ama, eğer siz, yurt dışından havaalanına 
iner inmez ayaküstü bir laf söylerseniz, bu 
lafı uzun vadede kullanırlar. Eğer, "Ro
dos Adası, Türk Hükümetinin ve Türk 
Milletinin de parasıyla katkıda bulundu
ğu NATO bütçesinden silahlandırılamaz" 
derseniz, bunun manası, zımmen, "Kendi 
parasıyla silahlanabilir" demektir. Bunu 
böyle söyleyemezsiniz. Ben bunun, aya
küstü söylenen veya benim yanlış tefsir et
tiğim bir laf olduğunu düşündüm; ertesi 
gün, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İnal Ba-
tu, basın toplantısında aynı lafları bir ke
re daha tekrar etti. Dokümanlar önümde. 
Eğer, basın yanlış yazıyorsa, bilmem. 

Dolayısıyla, millî konsensunun sağ
lanması halinde, siz de daha güçlü olur
sunuz ve bu mevzuda bütün Türk Mille
tinin düşüncelerine daha sağlam tercüman 
olursunuz. 

Bugün, Limni fiilen gitti; biraz son
ra anlatacağım neden gitti. Arkasından, 
Rodos gidiyor; gitmek üzere veya gitti o 
da fiilen. Arkasından Meis geldi; Meis gi-
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diyor. Bunlar taviz değil midir? Bunları, 
siz isteyerek vermiyorsunuz; ama fiiliyat
ta böyle oluyor. Bundan yedi sekiz sene ev
vel, hiçbir NATO otoritesi, hiçbir makam, 
SACEUR dahil, Limni 'nin NATO plan
larına dahil edilmesini ağzına alamazdı. 
Şimdi, SACEUR diyor ki, "Avrupa bir 
bütündür, Avrupa'nın savunması bir bü
tündür ve Limni de Avrupa'dadır." Bu bir 
taviz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Rize) — Onu diyoruz. 

E R O L AĞAGİL(Devamla) — Efen
dim, sizin demeniz mühim değil; orası si
lahlandı mı, oraya bir tugay girdi mi, ora
ya havaalanları, oraya silahlarla donatıl
mış uçaklar geldi mi, Türkiye'ye karşı ra
dar ağı kapamaları geldi mi?.. Burnunu
zun dibinde, fiiliyatta bunlar olduktan 
sonra, yani, çok af buyurun, ben bilmem 
nerede çalışıyorsam, siz bana istediğiniz 
kadar başka türlü tavsif de yapsanız, fiili
yatı öyle değildir bu olayın. Benim cebim
de beş kuruş yok, karnım açsa, siz bana 
istediğiniz kadar, "Sen arslansın, kaplan
sın, sen zenginsin, senin durumun iyi" 
deyin, bu herhalde benim durumumu de
ğiştirmez. Bunlar, kendimizi aldatmaca 
olur. Hepimizin amacı aynı; hiçbir farkı
mız yok, üslup farkımız da yok. Bu mev
zuda Hükümetin uygulamak istediği, Sa
yın Bakanın biraz evvel anlattığı politika
ları da tümüyle tasvip ediyoruz; ama uy
gulamalarda buna gidecek yollar lazım. 
Siz, New York'ta bir yemekte, bir vesiley
le de olsa, bir Rum entrikasıyla dahi olsa 
Güney Kıbrıs Rum Lideriyle aynı masa
da karşılıklı oturursanız; ama, Sayın Rauf 
Denktaş böyle bir yere kesinlikle sokulmaz 
ise, buna ben taviz derim; bilerek veya bil
meyerek, isteyerek veya istemeyerek... 

Bunlar yanlış şeylerdir. O n u n için, 
bu konularda iddialaşmaya, inatlaşmaya, 
"Seninki yanlış, benimki doğru" deme

ye lüzum yoktur; ortada gerçekler vardır. 

Ben, bir Naim Süleymanoğlu'nun 
olimpiyatlara katılması, bir Naim Süley-
manoğlu 'unun ailesinin Türkiye'ye geti
rilmesi ve son olarak, bir Galatasaray'ın 
Avrupa kupalarındaki haklarının korun
masının onda biri kadar, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin tanıtılması konu
sunda gayret gösterildiği inancında deği
lim. Niye orada gösterdiğimiz hassasiyeti 
burada göstermiyoruz? Yoksa, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin tanınmasını, 
acaba biz mi başka nedenlerden istemiyo
ruz; bunu da bilmek hakkımız. Çünkü, bu 
şekilde en ufak bir niyet, bir davranış yok. 
Yani, devlet ilan etmişiz, ondan sonra, Sa
yın Rauf Denktaş veya Kıbrıs'ın Başba
kanı çıkıyor "Biz yakında pasaportlara 
Kıbrıs damgası vuracağız" diyor. Sen 
devlet olmuşsun; bayrağın var, hudutla
rın var, her şeyinle bağımsız devleti ilan 
etmişsin. 

Tabiî, bunu Filistin Devletinin tanın
masıyla herhangi bir birlikteliğe getirmek 
istemiyorum; ama aradan dört beş sene 
geçti, geçen gün beşinci kuruluş yıldönü
münü kutladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini dünyada bir tek devlet tanıma
dı. Bizim gayret eksikliğimiz mi var, bu
nu inceleyelim diyoruz ve daha tutarlı, da
ha sağlam, tüm toplum kesitlerini arkası
na alan bir politikanın içerisinde olalım di
yoruz. Bilinçlenmek istiyoruz. Bizi sabır
sızlık göstermekle suçluyorsunuz; ama, 
bilgilendirmiyorsunuz. Bilgilendirilmedi-
ğimiz konularda, bunları kapalı kapılar ar
dında çok dar kapsamlar içerisinde tuttu
ğunuz zaman, gayet tabiî, birtakım endi
şelerimiz veya yanlış bilgilenmekten ötü
rü yanlış değerlendirmelerimiz olabilir. 

Sayın Bakanım size küçük bir şey arz 
edeyim. Zatı âliniz milletvekili olduğunuz 
gün, bakan oldunuz. Ben, nasıl, bir ba
kanlığın ne gibi olanaklara sahip oldu-
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ğunu bilemiyorsam; siz de, milletvekilli
ğinin, düz milletvekilliğinin, hele muha
lefet milletvekilliğinin ve onların nasıl bil
giler elde ederek buralara geldiğinin pek 
bilincinde olamayabilirsiniz. Onun için,' 
siz bizi bilinçlendireceksiniz, bilgilendire
ceksiniz ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin tümüyle arkasına alınan bir politi
kayla, yurt dışında, gidip Türkiye'nin hak
larını savunacaksınız. O zaman çok daha 
güçlü olursunuz. Biz size güç vermeye, biz 
size millî olaylarda daha sağlam verilerle 
gitmeniz için yardım etmeye çalışıyoruz; 
ama siz, muhalefetten gelen her şeyi, bir 
iç politika malzemesi veyahut da mutlaka 
yanlıştır diye değerlendirirseniz, bunlar 
dış politikada -bazı şeyler iç politikada 
düzelebilir- çok büyük yaralar açar. 

Muhalefet milletvekilleri de çeşidi or
tamlarla yurt dışına -Parlamento içi veya 
dışı- gidiyorlar. Bunlar bilgili ve bilinçli ol
dukları takdirde, karşılaştıkları sorunlara 
herhalde daha kolay ve daha doğru yak
laşımlarda bulunurlar. Nedense, bunu ik
tidarla aramızda bir türlü çözemedik. 

Şimdi, kısa olarak, Türk - Yunan iliş
kilerinde bundan bir yıl önceki durum ile 
bugünkü "Davos ruhu" denen, o nane 
ruhuna benzeyen -her neyse anlayamadık-
duruma bir bakalım. Ne iyiye gitmiş, ne 
aynı durumda, ne daha kötüye gitmiş; bu 
bize, objektif olarak, Davos'tan bu yana 
Türk - Yunan ilişkilerinde, ne derece ve
riler elde etmişiz, ne derece bazı konular
da kazançlı çıkmışız veya ilerleme kaydet
mişiz, bunu gösterecektir. 

"Batı demokrasisinin az gelişmiş 
ülkeleri" denen ülkeler üzerinde özellik
le daha fazla etkisi olan Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türk - Yunan ilişkilerine ba
kışına bir göz atalım. 

7/10 oranındaki askerî yardımda bir 
değişiklik mi oldu? Hatta, benim elimde
ki bazı rakamlara göre, daha da kötüye 

gitti bu bir yıl içerisinde. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Niye gitti? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Tabiî 
efendim, envanterden çıkardığı bazı mal
zemeleri aldığımız zaman ve serbest böl
gelerde bazı yatırımları dikkate alırsak 
böyledir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Yardım Kanununa 
7/10 oranı girmemiştir, bu bir gelişmedir. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — 
Türkiye'nin NATO'ya deklare edilmiş 3 
ordusu, Yunanistan'ın 1 ordusu varken, 
bu 7/10 oranının halen devamından ben, 
Amerika Birleşik Devletlerinin, Türk - Yu
nan ilişkilerinde bir iyileşmeyi kendisinin 
global politikasına pek de uygun görme
diği için, böyle davrandığı izlenimini al
maktayım. 

Amerika'nın, Amerika'dan sonra 
Fransa'nın ve şimdi de Yunanistan'ın, Er
meni soykırımı meselesinde, davranışla
rında daha mı iyiye doğru gidiş var? Han
gi dostluk gösterisi?.. 

Siz, Yunanistan'daki patrikleri Orta-
doks Kilisesini denetlemeye getirebiliyor
sunuz; ama siz, Diyanet İşleri Başkanını
zı bir devlet görevlisi olarak -Din görevli
si olarak değil- Yunanistan'daki camilerin 
durumlarını anlamak için gönderebiliyor 
musunuz oraya? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Patrikhaneyi kimse 
denetleyemez; çünkü millî bir kuruluştur. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, böyle usul var mı, yeni bir 
usul mü başlatıyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen devam ediniz Sayın Ağagil. 
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EROL AĞAGİL (Devamla) — Efen
dim onlar geliyorlar ve çeşitli görüşler be
lirtiyorlar. O halde siz de Diyanet İşleri 
Başkanınızı ziyarete gönderin Yunanis
tan'a, kabul etsinler. 

Şimdi, Filistin Devletini tanımamı
zın, Ermeni olaylarında Amerika'nın bi
ze karşı daha acil bazı tedbirler alacağına 
dair fikirler geliyor. Sanki bundan önce 

*' çok iyiydi... Sanki orada anıtlar dikilme
di, soykırım tasarısı sanki devamlı Kong
renin önünde değil... Bir bahane olarak bu 
gösteriyor ki, zaten, gerek Bush gerek Du-
kakis, ikisi de adaylığı sırasında "Başkan 
seçildiğimiz takdirde biz, bu soykırım ta
sarısını parlamentodan geçireceğiz'' diye 
açıkladılar, ikisinin de kendi seçmenleri
ne vaadi var. Şimdi de ona kılıf hazırla
mak için, Filistin Devletini bizim tanıma
mızı örnek gösteriyorlar. Tabiî, bunlar sa
dece bazı kılıflardır. 

Türkiye ile Amerika ve Yunanistan 
ile Amerika arasındaki üsler pazarlığında 
da Türkiye, elindeki kozunu, ne olduğu
nu bilmediğimiz birtakım şeylerle kaybet
miştir; o da açıklanmadı; fakat, bakınız 
Yunanistan ısrarla direniyor. Yunanistan 
bu konuda çok daha büyük tavizler alıyor, 
almaya devam edecek ve alacak. O halde, 
burada da Amerika Birleşik Devletlerinin 
Yunanistan'la olan ilişkileri, Türkiye ile 
olan ilişkilerinden daha da kötüye git
mektedir. 

NATO'ya bakalım; biraz evvel kısa
ca Limni Adası konusuna değindim. Şim
di artık, Limni fiilen silahlanmış ve hu
kuken de silahlanma safhasındadır. Bunun 
da son bir belirgin örneği iki gün önce or
taya çıkmıştır : Viyana'daki konvansiyo-
nel silahların istikrarı görüşmelerinde (ya
ni, GİK'te) indirim pazarlığı yapılacak si
lahları kapsayan bir liste NATO envante
rinde hazırlanmış, bunun içerisine Lim
ni Adası da konulmuştur. Şimdi, bu bel

genin oraya sunulmasıyla, Yunanistan'ın 
belki NATO'da elinde bir resmî evrak ola
mayacak; ama uluslararası bir platform
da, hem de NATO gibi bizim de içinde 
bulunduğumuz bir ittifakça kabul edilmiş 
bir belge geçecektir. Bu kabul edilmiştir 
ve NATO otoriteleri tarafından bu belge 
yayınlanmıştır. Bunu şöyle bir kılıfa bağ
lamışlardır ve "Efendim, NATO'nun as
kerî kanadında olmayan Fransa ve İzlan
da'nın da burada silah envanterleri var. 
Biz bunu GİK görüşmeleri için 
veriyoruz" demişlerdir. Efendim bu bir 
belgedir. Bu belge olduktan sonra, bu, bu
gün bu platformda yarın öbür platform
da kullanılacaktır. O halde, geçen yıldan 
bugüne kadar Limni'de de şimdi hem hu
kukî hem de zaten fiilî durumda devam 
ediyor olmaktadır. Artık, NATO askerî 
otoriteleri de Limni'yi planlarına dahil et
mişlerdir. Bunu Türkiye'nin kabul etme
si veya etmemesi bundan sonra, pek faz
la, eskisi kadar güçlülük kazanmayacak-
tır. O halde, Türk - Yunan ilişkilerinde 
Limni Adasında durum böyledir. 

Aynen Limni'de olduğu gibi, Meis 
Adasında, 39 uncu dilimdeki ENF proje
sine de çekince koyduk. 1976'da Limni de 
böyle getirilmişti. O zaman da, "Efendim, 
İzmir'de bulunan Güneydoğu Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Karargâhı ile NATO 
Brüksel Karargâhı arasındaki radyolink 
sisteminde bir link istasyonu kuruyoruz" 
dediler. O zaman daha da masumane bir 
kılıfı vardı. Şimdi ise aynı sistemin ben
zerini, alçak irtifa uçuşları için Rodos 
Adasına getirip koyuyorlar ve Rodos Adası 
için Yunanistan'ın bu projesi NATO'ya 
sunulup reddelince, Yunanistan bizim 
tüm projelerimize çekince koyuyor. Biz, 
Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara 
göre silahlandıramayacağı bir adaya ku
racağı tesisi, NATO projesiymiş gibi NA
TO bütçesinden yaptırmasına veto koyu
yoruz; Yunanistan ise bunun karşısında 
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Türkiye'nin bütün projelerine veto koyu
yor ve NATO da bunu saygıyla karşılıyor. 

O halde, NATO ile Yunanistan ve 
Türkiye ilişkilerinde de son bir yıla göre 
bu konuda da gerileme olmuştur. Meis ay
nı konumdadır. Meis Adası konusu, da
ha, NATO'ya sunülmamıştır; eğer biz, bu 
çekingenliğimize ve bu tavizkârlığımıza 
devam edersek, birkaç yıl sonra, Meis ve 
onu takiben de tüm 12 Ada silahlandırıl
mak için yavaş yavaş gündeme getirile
cektir. 

Yunanistan, Türkiye ile dış ilişkilerin
de bir mehter gibi hareket etmektedir. İki 
ileri gitmekte, sıkıştığında, bir fırsat bu
lamadığında ise bir geri adım atmaktadır; 
ama gene de bir adım ileri gitmiş olmak
tadır. Türkiye ise, hem uluslararası are
nada ve hem de ikili ilişkilerde hep, "Ca 
nım biraz tavizkâr olun, biraz müsama
hakâr o lun" demiştir ve işte, Kıbrıs ko
nusunda da son durum budur. Sayın 
Denktaş, belki de içine sindiremeye sin-
diremeye birtakım önerilerde bulunmuş
tur; ama bunun karşılığında hiçbir şey al
mamıştır, alamayacaktır. 

Ben, çok isterim Davos ruhu devam 
etsin. Biz, bundan yanayız, iyi ilişkiler ol
sun; ama, bunu hükümetler arasından zi
yade uluslar arasında, milletler arasında 
yapmak lazım. Bunu yapmak da, toplu
mun topyekûn gücünü bu konuda arkaya 
almak, bunu sağlamak için de toplumun 
tüm kesimleri arasında bu mevzuda asgarî 
müşterekleri oluşturmak, onları bilinçlen
direrek, konuyla ilgilendirerek ve bu ko
nuda hükümet tarafından devamlı olarak 
o kurullarla, gruplarla, siyasî partilerle, 
üniversitelerle, basınla, sendikalarla, der
neklerle devamlı temaslar yapmak ve on
ları bilgilendirmek suretiyle olur. Artık, 
dış politikanın, Osmanlı imparatorluğu 
devrinde olduğu gibi, kapalı kapılar ardın
da çok küçük bürokratlar tarafından gö
türülmesi devri geçmiştir. 
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Filistin Kurtuluş Örgütünün, devlet 
ilan edene kadar geçen süredeki davranış
larını izleyelim : Kamuoyu oluşturdular, 
kamuoyunu millet olarak oluşturdular, 
toplum olarak oluşturdular. Bunu oluştu
racak nosyonların, en azından ve öncelikle 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin top
yekûn gücünü arkasına alarak yapılması 
lazımdır. 

Türk - Yunan ilişkilerine Avrupa 
Topluluğu açısından bakalım. Bir yıl için
de ne olmuş? Yunanistan, Avrupa Toplu
luğuna girmememiz için elinden gelen her 
şeyi yapıyor. Türkiye'de demokrasinin ol
madığını, Türkiye'de insan haklarının ol
madığını, Türkiye'de ezilen halklar oldu
ğunu bugün Avrupa'da söylenen en bü
yük çığırtkan başta Yunanistan olmuştur. 
Davos ruhunun bir yıl içerisinde Yunanis
tan tarafından bize iyilik getireceği konu 
bu mudur? 

Ege sorunlarına bakalım : FIR hattı 
sorununda mı herhangi bir gelişme, çözül
me var; silahsızlandırılmış adalar soru
nunda mı var; kıta sahanlığında mı var; 
Yunanistan'ın Türklere uyguladığı -demin 
de arz ettiğim- vize sorununda mı var? 
Bunlarda herhangi bir iyileşme mi görü
yorsunuz, yoksa bazılarında daha da ke
mikleşme, daha da sertleşme, daha da kö
tüye gidiş mi var? Batı Trakya'daki soy
daşlarımızın durumunda mı bir düzelme 
oldu? Onların okullarında, onların dinsel 
görevlerini yerine getirmelerinde; onların 
insan haklarını, toprak bütünlüklerini ko
rumada mı bir iyileşme oldu? Hatta, asi
milasyon, eskisinden de beter devam edi
yor. Kendileri, topraklarını çeşitli ekono
mik nedenlerle satmaya zorlanıyor ve on
dan sonra da ülkeden çıkmaya zorlanıyor, 
ondan sonra da Yunanistan Vatandaşlık 
Yasasının 13 üncü maddesine göre, ülke
ye dönüşlerine vize verilmiyor ve son bir 
yıl içerisinde böylelikle devamlı olarak Yu-
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nanistan'daki Türk vatandaşları üzerinde 
baskı artmış oluyor. Bu mudur Davos ru
hunun bize getirdiği iyilikler? Yunanis
tan'ın Davos süreci içerisinde bize getir
diği en küçük bir iyiliği veya en küçük bir 
yumuşamayı gösterin. 

Buna mukabil biz neler verdik? De
minden beri saymaya çalışıyorum. Bun
lar küçük küçük şeyler; ama, bu küçük 
şeylerin hepsi birleştiğinde büyük olur; bu 
bir. 

ikincisi; FIR hattı... Yarın bir tırman
ma durumunda, bir gerginlik durumun
da veya daha ileri bir safhada, icap eder
se bunu tanımayabilirsiniz, Ege kıta sa
hanlığı konusunda aynı şeyleri yapabilir
siniz; ama, Yunanistan 12 Adayı silahlan
dırdıktan sonra bunu delmeden başka bir 
yere geçip gidemezsiniz. Haklarınızdan 
FIR hattı da, Ege kıta sahanlığı da, Ege 
hava sahası da buna bağlıdır; çünkü, bu
ralara ulaşmanız, bu "12 Adalar" dedi
ğimiz Türkiye'nin burnunun ucundaki 
adalardan geçmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğer, hep haklardan taviz ve gerilemeyle 
bir dış politika yürütülürse ve bunlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve top
lunu n kamuoyunu oluşturan kesimlerinin 
bilinçlendirilmesi ve aynı konu altında 
toplanması, desteği alınması tarzında ol
madığı takdirde, devamlı taviz vermeyle 
geçecektir; ama, unutulmaması gereken 
bir şey vardır : Toplumun dış politikada 
tüm kesitlerini ve konsensüsünü özellikle 
siyasî partilerinden almayan bir gerileme, 
hükümetleri bağlar. Parlamentoyu ve 
Türk ulusunu ise, asla... Bu, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti dış politikasının ana 
perspektif görüşlerinden bir tanesidir. 

İşte, deminden beri anlatmaya çalış
tığım ve Doğru Yol Partili arkadaşımın da 
izah ettiği şekilde, bu Meclis araştırması
nın iç politikada hiç kimseye getireceği gö

türeceği bir şey yoktur; ama, toplumu bi
linçlendirmek, güçlü bir kamuoyu yarat
mak ve Yunanistan'la ilişkilerimizde çok 
uzun sürede de olsa, hep birlikte hareket 
edebilmenin temel koşullarını saptayabil
mek için bu Meclis araştırmasına, geliniz 
hep birlikte, ülke menfaatları, millî men-
faatlar açısından evet diyelim ve hep bir
likte araştırarak bu dış politika konusun
da bir toplumsal kamuoyu, toplumsal ba
rış ve toplumsal uyum oluşturalım. 

Bu duygularla, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Yüce Kurula 
saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
.Ağagil. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Adnan Tutkun; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN 
ADNAN TUTKUN (Amasya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Hatay Mil
letvekili Murat Sökmenoğlu ve 40 arka
daşının, Davos toplantısından sonra geli
şen Türk - Yunan münasebetlerinin açık
lığa kavuşturulması amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
üzerinde Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, şahsım ve grubum 
adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, sayın Anamu-
halefet Partisi Sözcüsü Erol Ağagil'in ifa
delerinden, acaba, bazı ülkelerle proble
mimiz var diye onlarla iyi ilişkilere girme
yelim manasını çıkarıyorum. 

Ayrıca, Sayın Ağagil, burada yakın
dığı Ege adalarının silahlandırılması so
rununun 1964'lerde başladığını ve bu sü
recin 19B0'lerde tamamlandığını unutmuş 
görünüyor. 1980'lerdeki mesele, bunların 
NATO fonlarından finansmanının Hükü
metimiz tarafından engellenmiş olduğu-
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nun unutulmamasıdır. Biz, bizden evvel
ki hükümetlerin göstermediği hassasiyetin 
sorumluluğunun bize yüklenmesini anla
yamıyoruz. 

Sayın Ağagil, burada, Sayın Dışişle
ri Bakanımızın Meclise bilgi vermediğin
den yakındılar. Herhalde bu eleştiriyi en 
az hak eden Dışişleri Bakanı, Sayın Me
sut Yılmaz'dır. Sayın Bakanımız, her iki 
parti yöneticilerine düzenli olarak bilgi 
vermektedir. Ayrıca, Dışişleri Komisyonu
na ve yurt dışına giden heyetlere, gerek 
şahsı ve gerek Bakanlığının mensupları 
devamlı bilgi vermektedirler. 

Burada, Amerikan yardımı konusu
na değinmeden geçemeyeceğim. 7/10 ora
nı konusundaki ibarenin 1989 yılı yardım 
kanunundan çıkarılmış olduğunu hatırlat
mak istiyorum. Türkiye, Amerika ile olan 
Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşma
sını, sürenin dolmasından üç sene sonra 
yeniden imzalamıştır; halbuki, Yunanis
tan ile Amerika arasındaki bu anlaşma bu 
sene sonunda tamamlanacaktır. 

Sayın Ağagil ayrıca, Davos'un bugü
ne kadar sağladığı yararları sormuşlardır. 
Bakın, bunlar nelerdir, onlara kısaca de
ğineyim : 

1985, 1988 yıllarında karşılıklı olarak 
veto edilen NATO altyapı projeleri serbest 
bırakılmıştır. 

Türkiye'nin, Ege'nin ortak suların
da askerî tatbikat hakkı tescil edilmiştir. 

Sayın Ağagil önergenin haricinde pek 
çok konulara değinmiş bulunmaktadır; 
ben kısaca bu kadar cevap vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Devleti, kuruluşundan beri, Yü
ce Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" 
direktifiyle tutarlı olarak, ikili, bölgesel ve 
uluslararası sorunların daima barışçı yol
lardan çözümlenmesinden; ülkeler arasın

da işbirliği ve anlayış ortamının geliştiril
mesinden ve anlaşmazlıklara, tarafların 
meşru hak ve çıkarlarını gözeten adil ve 
kalıcı çözümlerin, diyalog yöntemiyle bu
lunmasından yana olmuştur. Bu çerçeve
de hemen belirtmemiz gerekir ki, Hükü
metimizin gayretleriyle, Türk - Yunan iliş
kilerinde yeni bir dönemi başlatan Davos 
süreci, dış politikamızın bu temel yakla
şımıyla tam bir uyum içindedir. Sayın 
Başbakanımız Turgut Özal'ın inisiyatifiyle 
Türk ve Yunan başbakanları ocak ayında 
Davos'ta buluşarak, iki komşu ve mütte
fik ülke arasında uzun yıllardan beri de
vam eden diyalog kopukluğuna ve bunun 
getirdiği gerginliklere son verilmesini, iki 
ülke arasında bir güven ve işbirliği orta
mı yaratılmasını ve bu zemin üzerinde iki
li ilişkilerimizde mevcut bütün meselele
re birbiriyle yakından irtibatlı karmaşık 
bir nitelik taşıyan ve kamuoylarının has
sas olduğu meselelere yapıcı bir uzlaşı an
layışı içinde adil ve kalıcı çözümler araş
tırılmasını kararlaştırmışlardır. İki Başba
kan, ayrıca, bu amaçla ihdas ettikleri sü
reci tabiatı icabı ancak karşılıklı iyi niyet, 
sabır ve sürekli çabalarla sonuç verebile
cek olan Davos sürecini hayata geçirmek 
için gerekli mekanizmaları da kurmuş
lardır. 

Bilindiği gibi, bu mekanizmalardan 
biri siyasî komite, diğeri de işbirliği komi-
tesidir ve her iki komite de ilk toplantıla
rını 24 - 27 Mayıs, ikinci toplantılarını ise 
5 Eylül 1988 tarihlerinde yapmışlardır. 

İki Başbakan da, Davos zirvesini mü
teakip, 3 - 4 Mar t tarihlerinde Brüksel'
de bir görüşme daha yapmışlar ve ayrıca 
Sayın Başbakanımız 13 - 15 Haziran ta
rihlerinde Atina'yı ziyaret etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin 
bugünkü oturumuna konu olan önergenin 
tarihi 12 Mayıs 1988'dir; yani, Davos sü
recinin esas ve amaçlarının belli olduğu; 
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ancak, bu amaçlara götürecek mekaniz
maların henüz harekete geçmediği bir ta
rihte verilmiş bir önerge söz konusudur. 
Diğer bir deyişle, bu önergenin sunuluş ta
rihinde ortada yalnızca Davos ve Brüksel 
bildirileri vardır ve sayın önerge sahipleri 
bu iki belgenin hangi unsur veya unsur
larının Yunanistan'a verilmiş taviz teşkil 
ettiğini belirtmemiş oldukları için, bu hu
susta herhangi bir görüş belirtmeyi gerek
siz görmekteyiz; ama, sayın önerge sahip
lerinin iddialarını boşlukta bırakan, Yu
nanistan'a yalnızca söz konusu iki belge 
ile hiçbir taviz verilmemiş olması değil, si
yasî ve işbirliği komitelerinin bugüne ka
dar yaptıkları toplantılarda da Sayın Baş
bakanımızın Atina'ya vaki ziyaretinde de 
Yunanistan'a hiçbir taviz verilmemiş ol
masıdır. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. 
Zira, aksinin ispatı, eğer mümkünse güç 
olmamak gerekir. Güç olmamak gerekir; 
çünkü her iki komitede mutabık kalınan 
hususlar, Sayın Başbakanımızın Atina'yı 
ziyaretinde mutabık kalman hususlar gizli 
değil, herkesin malumudur. 

Biz Anavatan Partisi Grubu olarak 
önerge sahibi arkadaşlarımızın, Sayın Dı
şişleri Bakanımızın 5 Eylül 1988 günü Yu
nanistan Dışişleri Bakanına hitaben yap
tığı önemli konuşmada da kendi iddia ve
ya endişelerini doğrulayacak hiçbir unsu
ra rastlamadıklarına eminiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Davos süreci Türkiye ile Yunanistan'ın 
egemen iradeleri ile başlattıkları bir diya
log ve işbirliği sürecidir. Aradan geçen za
manda bazı mütevazi adımlar atılmış ve 
amaca varmak için gidilecek daha çok yol 
olduğu, aramızdaki meselelerin görmez
likten gelinerek çözüme kavuşturulamaya
cağı daha iyi anlaşılmıştır ve kanaatimiz
ce geride bırakılan onbir ayda elde edilen 
en önemli bir kazanç da, bu süreçten tek 
taraflı tavizler elde etmek için yararlanı-

lamayacağmın Yunanlı dostlarımız tara
fından artık anlaşılmış olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime son verirken, Anavatan Partisi 
Grubu olarak, Davos toplantısından son
ra gelişen Türk - Yunan münasebetlerinin 
açıklığa kavuşturulması amacıyla bir Mec
lis araştırması açılması için hiçbir haklı ne
den olmadığını düşündüğümüzü, Hükü
metimizin, tüm diğer alanlarda olduğu gi
bi, Yunanistan'la ilişkilerimizde de Türk
iye'nin ve Türk Milletinin hak ve çıkarla
rının korunması için azamî dikkat ve ti
tizliği gösterdiğinden ve bundan sonra da 
göstereceğinden emin bulunduğumuzu 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tutkun. 

Önerge sahipleri adına, Sayın İrfan 
Demiralp; buyurun efendim. (DYP sıra
larından alkışlar) 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Davos 
zirvesi sonunda oluşturulan ve oluştuğu 
söylenilen Davos ruhunun nasıl bir ruh ol
duğu ve bu ruhun Türkiye'ye faydası olup 
olmadığı konusunda grubumuzun vermiş 
olduğu Meclis araştırması önergesiyle il
gili olarak şahsım adına söz almış bulu
nuyorum. Genel Kurulu saygılarımla se
lamlarım. 

Önce şunu tespit etmek gerekir : Da
vos ruhu diye bir yaklaşmanın ortaya çık
ması ve bu yakınlaşma çerçevesinde amaç
lanan şey nedir? Bu, gerçekten Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki sorunları çözmek 
amacıyla mı ortaya atılmıştır, yoksa Sayın 
Başbakanın, iktidannm beşinci yılında beş 
yıl süren başarısızlığın ve bu süre içerisin
de ülkeyi içine düşürdüğü sıkıntıların ve 
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bu sıkıntılardan Cumhuriyet tarihi döne
minde çok partili demokrasiye geçtiğimiz 
günden bugüne kadar geçen süre içerisin
de Türk insanının en çok sıkıntıya düşmüş 
olduğu bir esnada kamuoyunun dikkatle
rini bu sıkıntılardan uzaklaştırıp dış poli
tikaya çekmek amacı mı güdülmektedir? 

Biz Davos ruhunun ve bu ruh çerçe
vesinde Türkiye olarak gösterilecek olan 
iyi niyetlerin bir şey getirmeyeceğini ve 
bununla, olsa olsa iç politikadaki olumsuz 
gelişmelerden kamuoyunun dikkatlerinin 
başka yönlere (dış politikaya) çekilmesinin 
amaçlandığını söyledik. Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki kıta sahanlığı, karasu
ları, adaların silahlandırılması, hava saha
sı, FIR hattı ve Kıbrıs konusundaki prob
lemlerin bu ruhla çözülemeyeceğini ve 
hatta böyle önemli konulann, Cumhuri
yet döneminin başından beri hayatî öne
mi haiz ciddî konuların bu kabil ruhlara 
havale edilmesinin ve böylece çok önemli 
konulann hafife alınmış olmasının Tür
kiye'nin dış politikasına uygun düşmeye
ceğini de söyledik. Geçen zaman, üzüle
rek söylüyorum ki, bizim en başta söyle
diğimiz bu gerçekleri haklı çıkarmıştır. 

Üzülerek söylüyorum dedim; çünkü, 
Türkiye'nin dış politikası bir bütündür ve 
birlik arz eder. Türkiye'nin dış politikası 
şimdiye kadar iktidar değişikliklerinden en 
az etkilenen bir politikadır ve dış politi
kamızdaki bazı hususlar değişen iktidar
lar zamanında, çok uzun süre hiç etkilen
memiştir ve böyle olması gerekir kanaa
tindeyiz. Keşke, Sayın Özal'm, kamuoyu
nun dikkatlerini hayat pahalılığından, enf
lasyondan ve hayalî ihracattan uzaklaştır
mak için pompalamış olduğu bu Davos 
ruhu o günkü pompalanan amaca ulaşa
bilmiş-olsaydı ve iki ülke arasındaki sorun
lara bir nebze çözüm bulunabilmiş 
olsaydı. 

Geçen zaman içerisinde, Davos ruhu

nun, gerek kelime anlamı ve gerekse 
amaçlanan içeriği yönünden bir işe yara
mayacağını anlamış olmalı ki, Sayın Dı
şişleri Bakanı "ruh" kelimesini kaldırıp 
"süreç" kelimesini koymuştur. İşte bu al-
tıbuçuk ayda yapılan gelişme budur. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki te
mel problemlere şöyle bir göz atalım. 
Türkiye, yıllardır Yunanistan'ın esas ola
rak bir kara devleti olduğunu öne sürmek
tedir. Yunanistan'a ait adalar, Anadolu'
nun tabiî uzantısıdır. Bu yüzden Yunan 
adalarının kendine özgü bir kıta sahanlı
ğı olamaz. Yani, orta hat, eşit mesafe yön
temi, Yunanistan'da, Ege adalarında uy
gulanamaz. 

Uluslararası sözleşmelerde kıta sa
hanlığının tespiti, tarafların karşılıklı ola
rak anlaşmalarına bağlıdır. Buna karşı Yu
nanistan, en başından beri, bir ada dev
leti olduğu iddiası içerisindedir ve 1958 
Deniz Hukuku Sözleşmesine göre adala
rın da kıta sahanlığı olduğunu iddia et
mektedir; Türkiye ile Yunan adaları ara
sında bir orta hat çizilmesini talep et
mektedir. 

Geçen altıbuçuk ay süresinde (Davos 
ruhunun ortaya çıkmasından bugüne ka
dar geçen sürede) bu konuya hiç değinil
miş midir? Bu konunun yakınından geçil
miş midir? 

Karasuları konusu, Türkiye ile Yuna
nistan arasında en önemli konulardan bir 
tanesidir. 

Sayın milletvekilleri, Lozan Antlaş
masında karasularıyla ilgili açık bir hü
küm yoktur; ancak, 3 mil olarak uygula-
nagelmiştir. Yunanistan 1936 yılında ka
rasularını 6 mile çıkarmıştır. Türkiye ise 
1964 yılında karasularını Ege'de 6 mile, 
Akdeniz ve Karadeniz'de 12 mile çıkardı
ğını ilan etmiştir. Şayet, Ege'de Yunanis
tan, karasularını 12 mile çıkarırsa, Ege 
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Denizinin yüzde 64'ü Yunanistan'ın hâ
kimiyeti altına girmiş olacaktır. 

1982 sözleşmesi, "Her ülke karasu
larını 12 mile çıkarsın" dememektedir; an
cak, azamî genişlik vermektedir. Ayrıca, 
Türkiye, sözleşmenin bu maddesini de im
zalamamıştır ve Türkiye, Yunanistan'ın 
karasularını 12 mile çıkarmasını savaş se
bebi sayacağını açıkça ifade etmiştir. 

Davos ruhunun başlatılmasından bu
güne kadar geçen süre içerisinde, bu ko
nuda da bırakın bir gelişme kaydetmeyi, 
konu gündeme dahi gelmemiştir. 12 Ada 
olarak bilinen ve 1912'de İtalyanların iş
gal edip, 1947'de Yunanistan'a terk ettiği 
adaların, anlaşmalara göre, silahlandırıl
maması gerekir. Ancak, Yunanistan, baş
ta Limni olmak üzere, 12 Adayı da önce 
gizli, daha sonra da açık olarak silahlan
dır mıştır. Bu konuda da, Davos ruhu çer
çevesinde, hiçbir gelişme sağlanamamıştır. 

Hava sahası konusunda da herhangi 
bir gelişme sağlanamamıştır. Yunanistan' 
m 10 mil olarak ilan etmiş olduğu hava sa
hasını, Türkiye 6 mil olarak kabul etmek
tedir. Sivil uçakların uçuş-bilgi bölgeleri 
anlamına gelen FIR hattı görevi 1952 yı
lında Yunanistan'a verilmiştir. Türkiye, 
6 Ağustos 1974'te 714 sayılı Notam ile bu
nu tanımadığını ilan etmiştir. 714 sayılı 
Notam, 22 Şubat 1980 tarihinde kaldırıl
mıştır. Yunanistan, buna karşılık, J-60 adlı 
uçuş koridorunu 1 Haziran 1986 tarihin
de ilan etmiştir. 

Türkiye, J-60 koridorunun daha ba
tıya kaydırılmasını talep etmektedir. FIR 
hattının sivil uçaklar için bir uçuş-bilgi 
bölgesi olduğunu, sivil uçaklar için, sivil 
uçuşlar için geçerli olduğunu; askerî uçak
lar için böyle bir konunun geçerli olma
dığını iddia etmektedir; ama, bu konuda 
da şimdiye kadar herhangi bir gelişme 
sağlanmamıştır. Bu konu* Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki görüşmelerin gündem 
maddesi olmamıştır. 

Yunanistan ile ülkemiz arasındaki ko
nuların hiçbiri, kesinlikle, taviz verilebi
lecek konular değildir. Bu nedenle, Davos 
buluşmasından sonra, akla, Yunanistan ile 
ilgili şu sorular gelmektedir : 

Yunanistan, Ege'de karasularını 12 
mile çıkarmaktan vazgeçecek midir? 

Yunanistan, Ege FIR hattının ege
menlik hakkı olmadığını kabul edecek 
midir? 

Yunanistan, Ege adalarını silahlan
dırmaktan vazgeçecek midir veya silahlan
dırdığı adaları bu silahlardan arındıracak 
mıdır? 

Yunanistan, Batı Trakya'daki soydaş
larımıza yaptığı baskılara son verecek mi
dir? 

Davos ruhu çerçevesinde Türkiye ile 
Yunanistan arasında başlatılan yakınlaş
mada sadece Kıbrıs güncellik kazanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sanki, Türk -
Yunan ilişkilerinin geleceği Kıbrıs sorunu
na bağlanmış gibi bir havaya girilmiştir. 
Anlaşıldığı kadarıyla, Davos sürecinin de
vamı için, Yunanistan, Türkiye'nin, Kıb
rıs'ta tavizler vermesini ve bu arada ada
daki Türk askerlerinin önemli bir kısmı
nı geri çekmesini istemektedir. Bu durum, 
Davos süreci ile Kıbrıs arasında doğrudan 
doğruya bağlantı kurmak ve hatta Davos 
ruhunu Kıbrıs sorununa indirgemek de
mektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Ağagil'in değinmiş olduğu konuya, 
önemine binaen ben de değinmek is
tiyorum. 

5 inci kuruluş yılını kutlamış olduğu
muz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
tanınması konusunda, şimdiye dek, 
ANAP İktidarı tarafından hiçbir ciddî gi
rişimde bulunulmamıştır; bunu biz, taviz 
olarak görüyoruz. Bu, Yunanistan'a veril-
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miş tavizdir; ama, Türkiye'nin dış politi
kada yapması gerekeni yapmaması şeklin
de verilmiş bir tavizdir. Bu da, Türkiye'
nin, son derece yükselmiş bulunan dış 
borçlar altında ezilmesi ve buna karşı bir 
taviz vermesi anlamına gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şunu, şurada 
bütün samimiyetimle ifade etmek istiyo
rum ki, Sayın Dışişleri Bakanı, devlet 
adamlığı sorumluluğu içerisinde, dış po
litikada oldukça akıllı bir yaklaşım izle
mektedir. Bana göre, Sayın Yılmaz, dış po
litikada, Sayın Özal'dan çok daha akıllı bir 
davranış sergilemektedir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Rize) — Estağfurullah. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Bunu söylerken, Sayın Bakanın, Sayın 
Özal ' ın hışmına uğramasını arzu etmiyo
rum; çünkü, kendisinden daha akıllı biri
nin bulunmasını istemeyebilir. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Saç
maladın. 

A H M E T A K G Ü N ALBAYRAK 
(Adana) — Kendi işinize bakın siz. 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E -
N O Ğ L U (Hatay) — Ne celalleniyorsu
nuz?.. Ne var?.. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Biz, gerçekleri söylüyoruz; biz, gerçekleri 
söyleriz, haklı olana hakkını veririz, hak
kı olana hakkını veririz biz. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, konuş
ma süreniz 10 dakikadır; toparlayınız 
efendim. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Kıbrıs ' ta çözüme 
ulaşmak için, bir karış dahi toprak veril
memelidir ve Rumların bu konudaki is
teklerine boyun eğilmemelidir. 

Biz, Davos sürecinin, Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki sorunlara çözüm bul
ması konusunda, başlangıçtaki havasının 

ve o günden bugüne kadar geçen zama
nın, bir fayda getirmediği inancındayız ve 
bunun da ötesinde Yüce Meclisin ve Türk 
kamuoyunun dış politikada daha fazla bil
gi sahibi olması için bu Meclis araştırma 
önergesinin kabul edilmesini arzu et
mekteyiz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygı
larımla selamlarım. (DYP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demiralp. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunaca
ğım : Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

2. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay 
ve 22 arkadastnm, üniversite sorunlarının ve gençlik 
hareketlerinin nedenlerini ve bu konuda almması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

BAŞKAN — Gündemde 2 nci sıra
da yer alan, İçel Milletvekili İstemihan Ta-
lay ve 22 arkadaşının, üniversite sorunla
rının ve gençlik hareketlerinin nedenleri
ni ve bu konuda alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmele-
rine başlıyoruz. 

İlgili bakan veya hükümet adına bir 
sayın bakan var mı efendim? Yok. 

İçtüzüğün 63 üncü maddesi gereğin
ce, bir defaya mahsus olmak üzere, erte
lenmiştir. 

3 — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 36 ar
kadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık yapılan zamla
rın nedenini tespit etmek ve konuya çözüm getir
mek amacıyla Meclis araştırması açûmasına iliş
kin önergesi (10/25) 
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BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Hatay 
Milletvekili Ali Uyar ve 36 arkadaşının, 
ilaç fiyatlarına sık sık yapılan zamların ne
denini tespit etmek ve konuya çözüm ge
tirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngörüşmelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlaç fiyatlarının sık sık artışları ile il
gili Meclis araştırması istiyoruz. Gereği
ni saygılarımızla arz ederiz. (İçtüzüğün 
102 ve Anayasanın 98 inci maddesi 
uyarınca) 

Ali Uyar 
Hatay 

ve arkadaşları 

1980 yılından beri serbest bırakılan 
ilaç fiyatları yılda ortalama on defa artma
ya başladı. Bu da hastalan çok müşkül du
rumda bırakmaktadır. Zira ilaç fiyatları 
âdeta el yakar bir hale gelmiştir. 

Bir kanser ilacı (Texan) 180 000 TL., 
Novandrone ise 281 000 TL.'ye yükselmiş. 
Şeker hastalarının kullandığı İnsülin 
14 991 TL., bir göz damlası (Timoptio) 
10 991 TL. , bir romatizmal hastalık ilacı 
(Napren) 9 250 TL. olmuştur. 

Şeker, kanser, romatizmal rahatsızlık
lardan mustarip olanlar, tabiri caizse de
vamlı ilaç kullanmak mecburiyetinde olan 
insanlardır. 

Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı 
nedeniyle durumu her geçen gün kötüye 
giden insanlarımız geçinmek için çoluk ço
cuğunu satacak hale gelmişken, şimdi de 

sağlık hizmetlerine gelen zamlar ve aşırı 
artan ilaç fiyatları yüzünden hasta yata
ğında ölümü beklemeye başladı. İlaç fiyat
larındaki artış nedeniyle hasta, reçeteye 
yazılan ilaçların ancak bir kısmını alabil
mektedir. Bu da çok yönlü zararlara ne
den olmaktadır. 

Tedavi eksik ve yarım yapıldığından 
hastalık etkeni faaliyetini devam ettirmek
te ve hastalık kronikleşmekte, bu da has
tanın daha fazla işgücü ve işgünü kaybı
na neden olmaktadır. 

Hastalık ağırlaşmca da varını yoğu
nu satarak tedavi yoluna gittiğinden de 
pahalıya mal olmaktadır. Şu halde, çok 
yönlü ekonomik kayıp söz konusudur. 

Hastalık bulaşıcı bir karakterde ise 
bu sefer hasta çevresine bulaştırdığından 
durum daha da vahim bir hal almaktadır. 

İnsanlarımızın sağlığını, memleketi
mizin sosyal, ekonomik ve iktisadî yönü
nü ilgilendirdiğinden bu soruna acilen ka
lıcı, sağlam ve sağlıklı bir çözüm getirmek 
gerekmektedir. 

Peşpeşe yapılan zamların sebebini 
araştırmak ve bu konuya çözüm getirmek 
gayesi ile Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Nihat Kitapçı; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ha
tay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 36 ar
kadaşının ilaç fiyatlarına sık sık yapılan 
zamların nedenlerini tespit etmek ve ko
nuya çözüm getirmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasını istemeleri üzerine, 
konuyu cevaplandırmak için huzurları-
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niza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yalnız, konuya geçmeden evvel, za
man zaman kamuoyunda ne ilaçtır, ne de
ğildir şeklinde bir kavram kargaşası oldu
ğu için, ilacın tariA ile sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Beşerî ve veteriner hekimlikte, teşhis, 
tedavi edici, koruyucu ve besleyici olarak 
kullanılan kimyevî, nebatî, biyolojik mad
delerin farmasötik teknolojiye uygun ola
rak, bilimsel standartlarda hazırlanıp, özel 
bir isim ve özel bir ambalajla tababette 
kullanılmak üzere satışa çıkarılan, belirli 
dozlarda, her nevî basit veya bileşik ter
kiplere ilaç adı verilir. İlaç endüstrisi de, 
seri halinde bu mamulü üreterek, tedavi
ye sunan sanayi dalıdır. Halen, bu endüst
rimizde 8'i yabancı sermayeli olmak üze
re, 119 ilaç fabrikası ve laboratuvarı vardır. 

İlaç endüstrisi, üretim teknolojisi açı
sından devamlı gelişen ve gelişmesi gere
ken bir sanayi dalıdır. Özellikle, ilacın et
kili, emin, kaliteli olması zorunluluğu, en
düstriyi sürekli olarak bu amaçlara uygun 
ve en modern, en rantabl teknolojiyi bul
maya yöneltmekte, böylece her geçen gün 
yeni yöntemler geliştirilmektedir. 

İlaç, belki de dünyada ikinci kalitesi 
olmayan tek endüstri mamulüdür; çünkü, 
başka bir malın üreticisi, ürettiği malın 
standartlara uygun olmadığını fark ettiy
se, bunun fiyatını düşürür ve ikinci kalite 
olarak satar; ancak, ilaçta böyle bir durum 
söz konusu değildir. Önceden belirlenmiş 
standartlarda, uygun üretim yapılmamış
sa, bu malın adı ilaç değildir. 

Bu sektörde, kalite kontrolü, her şe
yin üzerindedir. Genel olarak, bir ilacın 
üretimi iki gün sürer ise, kalite kontrolü 
on günden daha fazla sürer. Bunun nede
ni, ilaç endüstrisinin ürettiği bir mamul

de, eğer bir hata olur ise, o hatanın bede
li insan hayatıdır. İlaç piyasaya verildik
ten sonra, onun hatasını düzeltmek imkâ
nı da yoktur. 

Türk ilaç endüstrisi, ilaç ihtiyacımı
zın tamamını değilse bile, yüzde 97'sini 
karşılayabilecek durumdadır. Bu, yüksek 
bir değerdir. Teknik olarak ne kadar 
komplike olursa olsun, Türkiye'de üretil
meyecek ilaç yoktur anlamına da gelir. 

Endüstri, teknik yönden en yüksek 
seviyede bilgi isteyen bir endüstridir. Ül
kemizde bugün, Batı standartlanna uygun 
üretim yapılmaktadır. Dünya Sağlık Teş
kilatınca belirlenen dünyanın 170 ülkesin
den ancak 36'sının bu üretimi yapabildik
leri de bir gerçektir. Dünyada pek az ül
kenin sahip olduğu bu endüstrimizin, tek
noloji satacak düzeye eriştiğini de görmek
ten mutluluk duymaktayız. Bugün, birçok 
ülke, Türk teknolojisiyle ilaç hammadde
si üretmekte, ülkemizde üretilen ilaçlar
dan kullanmaktadır. Türk firmaları, Irak, 
İran, Mısır, Kuveyt, Cezayir, Fas ve Su
dan devletlerinin ilaç ihalelerine katılmak
ta, başarılı sonuçlar almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ilacın, sanayi 
devriminden sonra büyük bir gelişme gös
tererek, sağlık hizmetlerinin en önemli un
surlarından biri haline gelmesiyle birlik
te, toplumlar, ilaca büyük bir hassasiyet 
göstermeye başlamıştır. Toplumun her ke
simi, ilacın emniyeti, etkenliği, bulunabi
lirliği, kalitesi ve bunların sonucu olarak 
da fiyatıyla daha fazla ilgilenmeye başla
mıştır. Toplumların büyük bir çoğunlu
ğunda, özellikle sosyal güvenlik şemsiyesi 
dar olanlarda, ilaca ve özellikle ilaç fiyat
larına karşı büyük bir kontrol özlemi var
dır; ülkemizde de bu eğilim mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü fiyat 
sistemine geçmeden önce, bundan evvel
ki uygulamanın bilinmesinde yarar vardır. 
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1972 yılında yapılan uygulamada, ilaç 
hammaddelerinin döviz değerleri, o gün
kü kurdan Türk Lirasına çevrilmiş, yine 
endekste, işçilik, ambalaj malzemeleri, fi
reler, ayn ayn belirlenmiştir. Tabiî, endek
sin ilk hazırlandığı gün, gerçek döviz de
ğeri ele alındığından, problem çıkmamış; 
ancak, aradan altı ay veya bir yıl geçme
sine rağmen, değişen döviz kurlarının hâlâ 
dikkâte alınmamış olması sonucu, ilaçta 
yokluk gündeme gelmiş, piyasadan alman 
numunelerde yapılan analizlerde, yüzde 
22 gibi, dünya standartlarının çok üstün
de bozuk ilaçlara rastlanmaya başlanılmış
tır. Daha açık bir ifadeyle, ucuz ilaç poli
tikası sonucu, devlet, ilaç kalitesinden ta
viz verme zorunda kalmıştır. Fiilî maliyet
ler değil, nazarî maliyetler ele alındığın
dan, ekonomik kurallar tersine dönmüş, 
kararnamenin oniki yıllık uygulaması şu 
karamsar tabloyu karşımıza çıkarmıştır : 
Ülkede üretim yapan dört büyük yabancı 
sermayeli ilaç fabrikası üretimi bırakmış, 
yurt dışına gitmiş. Büyük ilaç sıkıntıları 
yaşanmış. İlaç endüstrisi kendisini yeni-
leyememiş, eski teknolojiyle çalışır hale 
gelmiş. Bu sektöre hiçbir yatırım yapılma
mış. İlaç endüstrisi, yaşamak için fiyat 
kontrolünün yapılmadığı, çatı kaplama 
malzemeleri, boya, kaynak, toprak, kâğıt 
gibi çeşitli diğer sanayi dallarına kaymış. 
Gelişmiş ülkelerde kullanılan hayat kur
tarıcı yeni ilaçlar ülkemize gelmemiş. İs
tihdam azalmış. İhracat yapılacak birçok 
ülke kaybedilmiş. Sonuçta, millî ekonomi
miz ve kalitesi şüpheli ilaçlarla, Türk top
lumu zarar görmüştür. 

Ayrıca, o zamanlar döviz problemi 
olduğundan, ilaç fabrikalarının açılan ak
reditifleri yabancı ülkelere transfer edile
memiş, bilahara transfer edildiğinde, kur 
farkları, sektörü finansman açısından güç
süz hale getirmiştir. 

1984 yılının sonunda, bu olumsuz ge
lişmeler sonucu, yeni bir ilaç fiyat karar

namesi hazırlanarak yürürlüğe konmuş
tur. Yeni kararnamenin amaçları ise şu şe
kilde belirlenmiştir : İlaç maliyetleri, ger
çek maliyet esasına göre tespit edilecek. 
Maliyet artışları fiyatlara zamanında yan
sıtılacak. Yeterli fon birikimi sağlanacak. 
Sanayide yatırım hacmi artırılacak. Ara
nan her ilaç piyasada bulunacak. Firma
lar arasında kalite ve teknoloji rekabeti 
sağlanacak. İlaç hammaddelerine yöneli-
necek. Yabancı sermayenin yatırımı teşvik 
edilecek. İlaç sanayii dışa açılacak. Kali
teli ilaç ön plana alınacak. 

Değerli milletvekilleri, kararnamenin 
en önemli özelliği, gerçek maliyete dayan
ması ve firmaların yıl sonu kârlarının yüz
de 15 ile sınırlandırılmasıdır. Ayrıca, ka
rarnamede fiyat müracaatının inceleme 
süresi on işgünü olarak belirlenmiş, on iş-
gününde cevap verilmediği takdirde fiya
tın otomatik olarak yürürlüğe girmesi ön
görülmüştür. Burada hemen belirteyim ki, 
bu madde hiçbir zaman işletilmemiş; mut
laka gerekli zaman içinde fiyat incelene
rek, olumlu veya olumsuz cevap veril
miştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere, 
bir ilacın ana girdilerinin neler olduğunu 
açıklamak istiyorum. Bir ilacı 100 birim 
olarak kabul edersek, hammadde yüzde 
43,9'u, ambalaj malzemesi yüzde 11,7'yi, 
işçilik yüzde 5,9'u, genel imal giderleri 
yüzde 6,9'u, finansman gideri yüzde 
13,6'yı, tanıtma gideri yüzde 11,5'i, genel 
idarî giderler de yüzde 6,5'i oluştur
maktadır. 

Görülüyor ki, ilacın içindeki ham
madde, fiyat için en önemli etkendir. Biz, 
Türkiye olarak bugün ilaçta kullandığımız 
ilaç hammaddelerinin yüzde 25'ini ken
dimiz yapıyoruz. Büyük bir kısmı daha 
üretilebilir; ancak, anlamı yoktur; zira, 
ekonomik olmamaktadır, ülke açısından 
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israf olmaktadır. Zaten, bugün dünyada, 
kullandığı ilaçların hammaddesinin tama
mını kendi yapan ülke yoktur. Bugün, 
kimya endüstrisinin beşiği olarak kabul 
edilen Almanya bile ilaç hammaddeleri
nin büyük bir kısmını ithal eder; çünkü, 
ithal ettiği ülke, kendisinden daha ucuza 
mal etmektedir. 

Bu nedenle ülkemiz de, ilaç ham
maddesinde hammaddelerinin tümünü 
kendi yapan bir ikame endüstrisi durumu
na girmek istememektedir. Yıllık ham
madde ithalatımız, tüm Türkiye'nin top
lam ithalatının yüzde 1,5'idir. Türkiye, 
ilaç hammaddesi ithalatının yüzde 37'sini 
Batı Almanya'dan, yüzde 27'sini İngilte
re'den, yüzde 15'ini isviçre'den, yüzde 
8'ini Amerika'dan, yüzde 3'ünü de Hol
landa'dan yapmaktadır. 

Halbuki, kamuoyunda, döviz dendi
ği zaman, akla ilk gelen para birimi Ame
rikan Doları olmaktadır. Demin arz etti
ğim ülkelerin dövizleri 1987 yılında orta
lama yüzde 85 artmıştır. İlacın hammad
desinin ilaç bünyesinde yüzde 43,9 oranın
da bulunduğu hatırlanırsa, kur farkların-
daki değişmelerin ilaç fiyatlarını etkileye
ceği tabiidir. Bunun dışında, işçilik, 
ambalaj malzemeleri ve finansman mas-
raflart da değişikliğe uğradığında, ilacın 
fiyatının yeniden belirlenmesi zarurî ol
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, fazla detaya 
girmeden arz etmeye çalışıyorum. Şimdi, 
demin arz ettiğim nedenlerle firmanın 
maliyetleri arttığında, ilaç firması Bakan
lığımıza müracaat ederek, yeni fiyat talep 
etmektedir. Fiyat beyannamesine ilişkin 
olarak, kararname gereği tüm artışı kanıt
layan belgeler, faturalar, gümrük giriş be
yannameleri ilave edilmekte, gerçekten ar
tış var ise, fiyat verilmektedir. Bu cümle
den olarak, 1987 yılında 8 312 fiyat mü

racaatı olduğunu, bunlardan 3 575'inin 
kabul edildiğini, 4 737'sinin reddedildiğini 
bildirmek isterim. Fiyat kararnamesi ge
reğince, firmalar, maliyetlerinde artış ol
duğu zaman talepte bulunabilirler. 

İthal edilen ilaçlarda ise durum fark
lıdır. Bildiğiniz gibi, ülkemizde kullandı
ğımız ilaçların yüzde 97'si üretilmekte, 
çok az bir kısmı yurt dışından ithal edil
mektedir. Aslında, ithal edilenlerden tek
nolojik olarak üretilmesi de mümkün olan 
ilaçlar vardır. İthal ettiklerimiz, kanser, şe
ker, röntgen ve bazı spesifik ilaçlardır. Bu 
ilaçlar, harcıâlem olmaması ve özel has
talıklarda kullanılması ve menşe ülkede de 
araştırma masraflarının büyük olması ne
deniyle pahalıdır ve az miktarda getiril
mektedir. 

Bunların fiyatları, gümrükten girdi
ği günkü döviz kuru göz önüne alınarak 
yapılmakta, yüzde 14 ithalatçı, yüzde 9 de
pocu, yüzde 25 eczacı kârı konmaktadır. 
Bu ilaçların pahalı olması nedeniyle az 
miktarlarda sık sık getirilmesi, ithal ilaç
larının fiyadarınm çok sık değişmesine ne
den olmaktadır. 

Bütün bu fiyatların eczanelere liste 
halinde gönderildiği, sık sık, kıymetli ba
sınımızda yer almakta, her gönderilen liste 
bütün ilaçları kapsamadığı halde, yeni bir 
zam gibi gösterilmektedir. Bu durum, sos
yal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın 
büyük tepkisine neden olmakta, ilacın 
günlük tüketim malzemesi olmaması, ira
de dışında aniden bütçeye yük olması, ai
le bütçesi yapılırken, kira, giyecek vesaire 
gibi bir hastalık payı bırakılmaması ne
denleri bu tepkide büyük rol oynamak
tadır. 

Bugün, nüfusumuzun yüzde 60 'a 
yakını sosyal güvenlik şemsiyesi altında

dır; yüzde 40'ı ise değildir. Bunların da 
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sağlık sigortasıyla güvence altına alınma
sı şarttır. 

Sayın milletvekilleri, yaptığımız bir 
araştırmaya göre, bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 1 348 adet, 2 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 765 adet, 3 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 339 adet, 4 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 266 adet, 5 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 155 adet, 8 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 239 adet, 10 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 119 adet, 15 bin TL'ye kadar olan 
ilaçlar 142 adet, 15 bin TL'nin üstünde 
olan ilaçlar da 303 adettir. 

Şu sonuçlan gördük: Genellikle, kan
ser ilaçları ve ithal ettiğimiz diğer spesifik 
ilaçlar pahalı olmaktadır; önergede zikre
dilen iki ilaç da kanser ilacıdır. 

Fiyat kararnamesi yürürlüğe girdik
ten sonra, ilaç fabrikalarının Maliye Ba
kanlığı hesap uzmanlannca yıllık yüzde 15 
kâr sınınnı aşıp aşmadığı kontrol edilmek
tedir. Buna göre, 1984 yılında sektörün or
talama kân yüzde 6,83; 1985 yılında sek
törün ortalama kârı yüzde 5,9; 1986 yılın
da sektörün ortalama kân yüzde 6; 1987 
yılında sektörün ortalama kârı yüzde 
7,3'tür. Bugüne kadar ortalama yüzde 6,4 
kâr yapabilen bu sanayi dalının, yatırım 
kapasitesi yaratma, araştırma ve geliştir
meye yönelme imkânı olmadığı, açık se
çik görülmektedir. Bu alana, sanat edinen
ler hariç, yıllardır hiçbir yatırımın yapıl
maması da ilginçtir. 

Bakanlığımız 1984 yılında uluslara
rası standartlarda ilaç üretilmesi için bü
tün gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan, 
"İyi İmalat Uygulamaları Yönetmeliği" 
ile, bunu tamamlayıcı bir dizi yeni yönet
melikler yayınlamış ve ilaç endüstrisini di
sipline etmiştir. Bu Yönetmeliklere uymak 
için, endüstri, 51 milyar Türk Lirası yatı
rım yapmıştır. Bunun sonunda, piyasada 
ilaç sıkıntısı kalmamıştır, ilaçta kalite 

problemi çözülmüştür. Bugünkü yıllık 
yüzde 8 hata oranıyla, Türkiye'de, ulus
lararası standartlarda ilaç üretilmektedir. 
Bakanlık olarak bu konuda bizim hiçbir 
tavizimiz yoktur. Üretimi etkileyen en kü
çük ayrıntı derhal ele alınmakta, olumsuz 
etkilenmelerden dolayı fabrikalar kapatıl
maktadır. Denetimimiz sonucu, 12 fabri
kanın bu sektörü terk ettiğini de bilgileri
nize arz etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, bizim için 
önemli olan, ilacın kalitesi, ilacın buluna
bilirliği, ilacın fiyatıdır. Bunların üçü de 
gerçekleşmiş; tüketici, ilacın bulunabilir
liği ve kalitesiyle korunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, şunu kıvanç
la söylüyorum ki, Bakanlığımız, ilaç ko
nusunda, yirmibeş yıldır yapılamayanla
rı yapmış, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer 
uluslararası kuruluşlarca takdir edilmiştir. 
Gelen uzmanların, yapılanları gördükten 
sonra, katıldıkları toplantılarda çalışma
larımızı anlatmaları ya da bizim yayınla
dığımız ve dünyaya dağıttığımız ingilizce 
yayınlar veya uluslararası saygınlığı olan 
dergilerde çalışmalarımızın yer alması bu
nun kanıtıdır. Bugün, tüm çevre ülkele
rinde ilaç talebi vardır. Büyük
elçiler, bakan yardımcıları, sadece ilaç sa
tın almak için randevu talep etmekte, ge
len devlet heyetlerinin fabrikalarımızı zi
yaret etmeleri temin edilmektedir. Artık, 
ilaç, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarların-
ca karma ekonomi komisyon toplantıların
da karşı devlete teklif edilen ilk mallar ara
sındadır. Bugün, komşularımızdan büyük 
bir ülke bu yılki bağlantılarını yapmış, ge
lecek yıl için ise 100 milyon dolarlık ilaç 
satın alacaklarını bildirmişlerdir. 

Şimdi, düşünmek lazım, ilaç gibi, 
ikinci bir kalitesi olmayan bir malı, kim 
kalite ve fiyatına bakmadan alabilir? Bir
çok Doğu bloku ülkesinden ilaç ve ilaç 
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hammaddesi talebi vardır. Amerika Bir
leşik Devletleri aspirin üreticileri, bizim 
Amerika piyasasına ucuz girdiğimiz için, 
anti damping yasalarını uygulamışlardır. 
Türkiye, artık, teknolojiyi satabilecek dü
zeydedir. Avrupa Topluluğuna girdiğimiz
de rekabet edebileceğimiz endüstrilerin 
başında ilaç gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın 170 
ülkesinde 60 ülkenin ilaç endüstrisi var
dır. Bunlardan 36'sında ise uluslararası 
standartlarda ilaç üretilmektedir. Bir an 
için, Türkiye'de ilaç endüstrisi olmadığı
nı düşünelim, o zaman bütün ilaçlar it
hal edilecekti, ithal ettiklerimizde ise, fi
yatlar bugünkü ürettiğimiz ilaçların fiya
tının en az beş katı olacaktı. 

Sonuç olarak: En pahalı ilaç bulun
mayan ilaçtır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bi
tirmeden önce, sık sık eleştiri konusu olan 
iki noktanın bilinmesinde fayda gör
mekteyim. 

İlaçların ihtiva ettikleri etken madde 
miktarlarının artırılması hususu, hiçbir 
zaman, keyfî bir tasarruf değildir; belirli 
bir dozla pazarlanan ilaçlar, zaman için
de ve klinik gözlemler sonucu, mevcut do
zun artırılmasını icap ettirirler. Klinik uy
gulamalar ve ayrıca yürütülen özel araş
tırmalarla elde edilen bu sonuçların res
mî otoritelerce değerlendirilmesi ve uygun 
görülmesi halinde doz artırılmasına gidi
lebilir; ancak, dozun artırılmasının esas 
amacı, hastanın ilaçtan beklenen sonucu 
en emin ve en kısa sürede alması olabilir. 
Ülkemizde, ruhsatlı ilaçlarda herhangi bir 
doz artırılması, tüm gerekçeleri araştırma, 
dokümanları ve literatür bilgileriyle bir
likte İlaç Ruhsatlandırma Komisyonunca 
çeşitli yönlerden değerlendirilip uygun gö
rüldükten sonra yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ruhsatlı ilaç
larla ilgili olarak, zaman zaman bazı de
ğişiklikler söz konusu olabilir. Bunlar, ila
cın formülünde, dozunda, dozaj şeklinde, 
ambalaj miktarlarında ve ambalaj türün
de, farmasötik formülde ve isminde yapı
labileceği şeklindedir. Yapılacak değişik
lik, öncelikle gerekçeleriyle birlikte resmî 
otoritelere bildirilir ve ancak, kabul edi
lirse uygulanır. Bugün, tüm diğer ülkeler
de de bu tür değişiklikler mevcuttur. İla
cın aynı kalıp, formülden bir maddenin çı
karılması veya formül aynen kalıp isminin 
değiştirilmesi mümkündür; ancak, daha 
önce belirli bir doz ve endiksiyonla pazar
lanan bir ilacın endiksiyonlannda değişik
lik yapılabilmesi halinde, gerek hekimin, 
gerekse hastanın yanılgıya düşmesini ön
lemek üzere isminin de değiştirilmesi ge
rekmektedir. Pek tabiidir ki, piyasada be
lirli bir dönemde hem eski hem de yeni 
şekliyle ilaç bulunması mümkündür. İsim 
değişikliği yapan bir ilaçla ilgili işlemler, 
Bakanlıkça, yeni ismiyle devam ettirildi
ğinden, eski ismiyle preparat, piyasada tü-
keninceye kadar devam etmektedir. Bu 
arada, Bakanlıkça yayımlanan ilaç fiyat 
listelerinde, ilacın yeni ismiyle yer alması 
firması ve formülü aynı olmasına karşın, 
eski ve yeni isimli ilaç arasında sunî bir 
fiyat farkı yaratmaktadır. Geçiş dönemle
rinde, bunu normal karşılamak lazımdır. 

S e p i n i z i saygıyla s e l amla r ım . 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ali Uyar; buyurun efendim. 

SHP G R U B U ADINA ALİ UYAR 
(Hatay) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1984'ten sonra, Türkiye'nin gün
deminden hemen hemen hiç düşmeyen, 
tedavi edici sağlık hizmetlerinin temel taş
larından biri olan ilaç fiyatlarındaki artış 
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ların nedenini saptamak ve buna bir çö
züm getirmek için arkadaşlarımla birlik
te verdiğimiz araştırma önergesi üzerin
deki, grubumuzun görüşlerini belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin 
başında, grubum ve şahsım adına hepinizi 
en içten saygılarımla selamlarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sosyal devlet ve hukuk devleti anla
yışının hâkim olduğu bu dönemde, vatan
daşların devletten haklı bir beklentisi var
dır. -Bu beklenti, hayatlarının ve bu ara
da tabiî ki sağlıklarının güvence altına 
alınması, mağduriyetlerinin ortadan kal
dırılmasıdır. Demokrasinin de vazgeçil
mez ilkelerinden biri, hiç şüphesiz, zayıf
ların güçlüye karşı korunması, himaye 
edilmesidir. Parası olanın istediği gibi bir 
hayat sürmesine karşılık, bazılarının tedavi 
parası dahi bulamaması, insaf ve vicdan 
sahibi kimselerin kabul edebileceği bir şey 
değildir. Nitekim, anayasamız, kişilerin 
ruh ve beden sağlığı içinde yaşamlarını 
sürdürmesi için, gerekli maddî ve mane
vî tedbirleri alma görevini devlete yükle
miştir. Sağlıklı yaşamak, her insanın do
ğal hakkıdır; bu, insanın temel hakların
dan olan yaşama hakkının ayrılmaz bir 
parçasıdır. İnsanların, en kuvvetli güdüsü, 
yaşama güdüsüdür. Bu nedenle, insanlar 
hastalandıkları veya yaşamları tehlikeye 
düştüğü zaman, eski sağlıklarını kazan
mak ve biraz daha fazla yaşamak içjp her 
şeylerini feda ederler. İşte bu durum, ti
carî ve meslekî tutum bakımından kritik 
bir nokta yaratmaktadır. 

Sağlık ve hastalık, devamlı çağrışım 
yapan terimlerdir. Aynı şekilde, hastalık 
ve hekim, hekim ve ilaç arasında da böy
le bir çağırışım vardır. İnsan hastalanın
ca, en büyük yardımı yapacak olan hekim
dir. Hekim de, genellikle yardımını reçe
te yazarak yapar. Gerek tedavi edici ve ge
rekse koruyucu hekimlikte önemli ve vaz

geçilmez yeri olan ilaç, gerektiği zaman ve 
miktarda alınmamalıdır. Aksi takdirde, in
san hayatı tehlikeye girer, hatta kaybedi-
lebilir. İnsan, susuz beş gün, yemeksiz beş 
hafta yaşayabilir; lakin, hastalanınca, ge
rekli ilacı derhal alması gerekir. Örneğin, 
trinitrin kullanan hasta trinitrini, insülin 
kullanan hasta insülini gerektiği zaman 
alamazsa, hayatını kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıya gelebilir. 

İlaç, bir sanayi ürünü plmasma kar
şılık, diğer sanayi ürünlerinden farklı tu
tulması lazım gelen bir maddedir. Her in
sanın tükettiği bir madde olduğu halde, 
diğer tüketim maddelerinden de ayrı tu
tulmalıdır; çünkü, tüketicinin değil dok
tor ve eczacının kararıyla alınır. İlaç alı
mı, diğer tüketim maddelerinde olduğu gi
bi, tüketici zevki ile ilgili değildir. Her in
san ilaca muhtaçtır, her insan ilaç tüketi-
cisidir. İlacın alınıp kullanılmasında, fiya
tın önemi yoktur; zira, hayat kurtarıcıdır. 
Tüketici alım gücü ne olursa olsun, almak 
zorundadır. Gerektiği zaman alınmazsa, 
telafisi mümkün olmayan neticeler doğar. 
Bu nedenle, ilaç gibi bir sağlık aracının, 
bir sömürü vasıtası olmaması gerekir. Sö
mürü ve soygunun önlenmesi için, devlet 
denetimi zorunludur. Günümüzde, Ame
rika Birleşik Devletleri, Batı Almanya, İs
viçre dışında kalan tüm gelişmiş ülkeler, 
ilaç fiyatlarının denetimlerini ellerinde bu
lundurmaktadırlar. Bunun nedeni, sosyal 
devlet anlayışına bağlı olarak, devletin, 
sağlık hizmetleriyle ilgili harcamaların bü
yük bir kısmını üstlenmesidir. 

Ülkemizde ilaç fiyatlarının denetim 
altında tutulması fikri, daha, doğru dürüst 
ilaç sanayiinin bulunmadığı 1928 yılında 
uygulamaya konulmuş ve başa geçen geç
miş iktidarlar bunu az çok uygulamışlar
dır. 1928 yılında yürürlüğe giren 1262 sa
yılı Kanunun 4348 sayılı Kanunla deği
şik 7 nci maddesi, ilaç fiyatlarının Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığının düzenlediği 
kararnameler doğrultusunda saptanması
nı gerektirmektedir. Buna göre, üreticile
rin ilaçlara zam yapılmasını talep etme
leri için, sanayi maliyet artışlarının, yüz
de 20 oranını aşması gerekiyordu. Son yıl
larda, sanayicilerin bu barajın kaldırılması 
için çabaları haddinden fazla yoğunlaşmış 
ve 24 Ocak 1980'den sonra, ilacın sanayi 
ürünü olduğunu, diğer sanayi ürünleri gi
bi, fiyatının piyasada oluşması görüşünü 
ısrarla savunmuşlardır. O günlerde, İlaç 
işverenleri Sendikası Başkanı şöyle diyor
du: "Bundan sonra Hükümetin atacağı 
iki adım kalmıştır; hammaddeye benzer 
şekilde ilaçtaki işçilik ve ambalaj giderle
ri üzerindeki kısıtlamayı kaldırmak ilk 
adım olacaktır. Sonra, eğer uygun görü
lürse, kâr haddinin de serbest bırakılması 
gelecektir. Hükümetin bu yolda eğilimi 
mevcuttur.'' 

Gerçekten de, İlaç İşverenleri Sendi
kası Başkanının rüyaları 1984'de gerçek
leşmiş ve 1984/8845 sayılı İlaç Kararna
mesi yürürlüğe girince, yıllardır firmala
rın çektikleri özlem gerçekleşmiştir. Bu ka
rarnamenin ilk iki maddesi şöyledir: 

1. İlaç imalatçıları, tespit ettikleri 
satış fiyatlarını, ilacı piyasaya sevk etme
den on iş günü önce İlaç ve Eczacılık Ge
nel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. 

2. Bakanlık imalatçı firma tarafın
dan beyan edilen fiyatı yukarıda belirti
len süre içinde reddetmediği takdirde ye
ni fiyat yürürlüğe girer." 

Kararnameye gerekçe olarak da ser
best rekabetle daha kaliteli ilaç üretilecek, 
ilaç piyasada bulunacak, hammadde 
mümkün olduğu kadar ucuza sağlanacak, 
firmalar yeni yatırım imkânı elde edecek, 
ülkemizde hammadde üretme yoluna gi
dilecektir; fakat aradan geçen beş yıllık sü
re, beklentilerin gerçekleşmediğini lakin, 

ilaç fiyatlarının serbest bırakılmasının acı 
faturasını yoksul halkımızın ödediğini gös
termiştir. Çünkü, bu kararname yürürlü
ğe girdikten sonra, hammadde fiyatları 
düşmek veya yerinde saymak bir yana, kat 
kat artmıştır. Örneğin, kilosu 2 500 dolar
dan ithal edilen Triamcinolon acentonide 
20 bin dolara, kilosu 7 bin dolardan ge
tirtilen Betametezon 18 bin dolara, kilosu 
500 dolardan ithal edilen Cephalotin 1 200 
dolara ithal edilmeye başlandı. 

Bunun yanında, ilaç fiyatları da do
lu dizgin yükselmeye başladı; aylık, haf
talık artışlar görüldü. Bu artış halkın alım 
gücünü aştığından, hastalar reçetede ya
zılan ilacı değil de, en etkili ilacı eczacı
dan ister duruma düştüler. Bu artış, enf
lasyonla veya dövizdeki pahalılıkla izah 
edilecek bir durum da değildir. Dövizde
ki artış -1984'ten 1988'e kadar- Amerikan 
Dolarında yüzde 530, Alman Markında 
yüzde 580 ve İsviçre Frankında yüzde 750 
civarında olmuştur. Halbuki, ilaçlardaki 
sürekli artış lokomotif tabir edilen, en çok 
satılan ilaçlarda yüzde 800'ün üzerinde 
görülmüştür. 

Bütün bunlara rağmen, Türkiye'de 
ilacın ucuz olduğu, bazı çevrelerce savu
nulmaktadır. Türkiye'de işçi ücreti orta
lama 117 bin, İtalya'da 937 bin liradır. 
Şimdi, bazı müstahzarların bu iki ülkede 
1984'te ve 1988'de kaydettiği fiyat değişik
liklerini hep beraber gösterelim ve Türki
ye'de ilacın ucuz değil pahalı olduğunu 
ispatlayalım. 

Parlodel Tablet 1984'te İtalya'da 11 
405 lira iken, Türkiye'de 3 510 lira idi. 
1988'de İtalya'da 12 011 lira olmuş, dört 
yılda ancak 606 lira artmışken, Türkiye'
de dört yılda. 21 489 lira artmıştır. 

Zaditen Tablet, 1984 yılında İtalya'
da 6 717 lira iken, 1988'de 7 867 lira ol
muş ve dört yılda yalnız 1 150 lira artmış
tır. Türkiye'de ise, 1984 yılında 1 915 lira 
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iken, 1988'de 16 848 lira olmuş ve dört yıl
da 14 933 lira artmıştır. Fluorouracil 
Ampul, 1984 yılında italya'da 15 216 liray
ken, 1988'de 15 300 lira olmuş ve dört yıl
da ancak 84 lira artmıştır. Oysa, aynı ilaç 
Türkiye'de 1984'te 4 984 lira iken, 1988'de 
29 200 lira olmuş ve dört yılda 24 306 lira 
artmıştır. 

Depostat Ampul, 1984 yılında İtal
ya'da 5 334 lira iken, 1988'de 5 997 lira 
olmuş ve dört yılda 664 lira artmıştır. 
Türkiye'de ise, 1 798 liradan 9 046 liraya 
yükselerek dört yılda 7 248 lira artmıştır. 
Örnekleri artırmak mümkündür; örneğin, 
Natulan, İtalya'da 5 858 TL. iken, Tür
kiye'de 13 250; Methotrexate Flacon, İtal
ya'da 18 504 TL. karşılığında iken, Tür
kiye'de 24 151 liradır. İnsülin İtalya'da 
3 858 TL. karşılığında iken, Türkiye'de 
8 600 lira; Cloforan 1 gram, İtalya'da 
12 885 TL. karşılığı, Türkiye'de 16 800; 
Baypen 1 gramlık; İtalya'da 6 870 TL. 
karşılığı, Türkiye'de 7 160 liradır; Vento-
lin, İtalya'da 4 019, Türkiye'de 8 695 lira
dır; Doxium Tablet İtalya'da 4 231, Tür
kiye'de 7 250 lira artmiştır. 

Bir diğer önemlv nokta, aynı farma-
sötik yapıya sahip değişik galenik şekille
rinden az satanın az, buna karşılık çok sa
tanın da çok zam almasıdır. Örneğin; No-
valgine'nin ampul şekli çok satıldığından 
dört yılda yüzde 800'ün üzerinde bir zam 
alırken, fitil şekli az satıldığından, dört yıl
da ancak yüzde 300 civarında artmıştır. 
Bunun gibi, Eritrosin 50 mg'lık tablet şek
li dört yılda yüzde 700'ün üstünde artmış, 
250 mg'lık şekli yüzde 350 civarında art
mıştır. 

Alfasilin'in 500 mg'lık tableti dört 
yılda yüzde 800 artmışken, az satan 250 
mg'lık Flacoun dört yılda sadece yüzde 
402 artmıştır. 

İlaç İşverenleri Sendikası yetkilileri
nin önerisi doğrultusunda yürürlüğe giren 

84/8845 sayılı Kararname yürürlüğe gir
dikten sonra, ilaç fiyatlarındaki anormal
lik, aynı formülü ve dozu ihtiva eden ilaç
lardaki değişik fiyatların uygulanmasıyla 
kendini daha da bariz bir şekilde göster
miştir. 

Örneğin, 10 mg Nifedipin ihtiva eden 
ilaçları ele alalım: 

Kardilat 30 tablet 1 160 lira; Nidilat 
tablet 1 556 lira. Aradaki fark 396 liradır. 

Ketotifen ihtiva edenler; Astafen 30 
tablet 3 160 lira, Zaditen tablet 16 848 li
ra, arada 13 742 lira fark vardır. 

İbuprofen ihtiva edenler; Artril 4 944 
lira, Brufen 2 980 lira, arada 1 964 lira 
fark vardır. 

Cimetidine ihtiva edenler; Ulkomet 
50 tablet 5 100 lira, Tagamet 50 tablet 9 
935 lira, arada 4 835 lira fark vardır. 

Diprimidal içerenler; Trombolis 50 
draje 3 204 lira, Diprimol 50 draje 3 296 
lira, arada 92 lira fark var. 

Talcid şurup 3 054 lira, Hydrosit şu
rup 1 967 lira, arada 1 087 lira fark vardır. 

Nefes darlığında kullanılanlardan 
Ventolin 9 150 lira, Solbutol 6 000 lira, 
arada 3 150 lira fark vardır. 

Ödem çözücü veya diğer tabiriyle 
tansiyon düşürücü olarak kullanılanlardan 
İndamid 30 tablet 2 720 lira, Fludex 20 
tablet 4 691 lira. İndamid 1 tablet 90 lira, 
Fludex 1 tablet 234 liraya mal olmaktadır. 

Gözden kaçan bir önemli kurnazlık 
da şu klinik ambalajlamada görülmekte
dir. Trankobuskas 20 draje 1 120 lira, tab
leti 56 lira; Trankobuskas 40 draje 2 887 
lira, 1 tableti 72 lira oluyor. 

Becozyme-C Fote draje 3 925 lira, 
Becozyme Forte draje 880 lira, aradaki 
fark 200 mg'lık C vitamini olayı, bu 200 
mg'lık C vitamini tam tamına 2 145 lira 
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fark getiriyor, oysaki C vitamininin ma-
jistral tarifedeki fiyatı 188 lira. 

Alfasilin 500 mg. 5 916 lira, Ampisi-
na 500 mg. 5 860 lira, arada 56 lira fark 
var. Alfasilinin bir gramı 13 760 lira, 
Ampisinanın bir gramı 12 020 lira, arada 
1 740 lira fark var. 

2,5 miligramlık Fludex 30 adedi 
3 000 lira, 2,5 miligramlık Fludex 10 ade
di 1 769. Birincisinde 1 draje 100 lira, ikin
cisinde 1 draje 176 liraya mal olmaktadır. 

Doz artırımında da ilaç fiyatının bek
lenenin çok üstünde bir zamma neden ol
duğu görülüyor. 5 miligramlık 30 tablet
lik Visken 9 419 lira, 10 miligramlık 30 
tabletlik Visken ise 18 396 lira. 

İlaç Endüstrisi, İşverenler Sendika
sının rakamlarından alman bilgilere göre, 
bu doz artırımının maliyete yansıması üç
te birdir, yani, 3 137 lira olması lazım ge
lirken, 8 977 liralık bir fark göstermiştir. 

Şimdi, yetkililer diyecek ki, yüksek 
teknolojik koşullarda uzman personel de
netiminde, deneyimli işçiler tarafından ya
pılan ilaç daha kaliteli olur. Bizim buna 
vereceğimiz cevap şöyle olacaktır. Kalite
siz ilaç satması ve sattırılması suçtur. Bu
nu bile bile göz yumanlar da bu suça işti
rak etmiş sayılırlar. 

Deniliyor ki, döviz artışı, haliyle, 
hammaddenin fiyatının artmasına neden 
oluyor, bu nedenle ilaç fiyatları gittikçe ar
tıyor. Bu mantığı da kabul etmek imkân 
haricidir ; çünkü, Amer ikan D o l a n 
1984'ten 1988'e kadar yüzde 530, İsviçre 
Frangı 1984'ten 1988'e kadar yüzde 750, 
Alman Markı 1984'ten 1988'e kadar yüz
de 580'lik bir artış göstermiştir. Aynı ta
rihlerde Türkiye'de çok kullanılan ve lo
komotif tabir edilen ilaçların fiyat seyrine 
baktığımızda tüyler ürpertici bir fark gö
rülüyor. Alfasilin 500 miligram, 6 Hazi
ran 1984'te 738 lira, 28.11.1988, (yani dün) 

tarihi ile 5 916 lira; artış yüzdesi yüzde 
800. Calcıum C Effervesan, Haziran 
1984'te 229 lira, 28.11.1988'e göre 2 320 li
ra; artış yüzdesi yüzde 1 000. Beneksol 
table t , H a z i r a n 1984'de 873 l i ra , 
28.11.1988'de 10 400 lira; bu tarihlerdeki 
artış yüzdesi 1 200. Suprandayn Draje, 
Haziran 1984'te 323 lira, 28 Kasım 
1988'de 3 065 lira; artış yüzdesi dört yıl
da yüzde 940. Aspirin, 1984'te 71 lira, 28 
Kasım 1988'de 610 lira; artış yüzdesi yüz
de 860. Baralgine Tablet, Haziran 1984'te 
350 lira, 28.11.1988'de 2 970 lira; artış yüz
desi yüzde 850. Talcid Süspansiyon, Ha
ziran 1984'te 354 lira, 28.11.İ988'de 3 054 
lira; artış yüzdesi yüzde 860. 

Nitekim, ihale yoluyla yapılan satış
lar bizim haklılığımızı, sanayicilerin hak
sızlığını göstermektedir. Eğer, < yapılan 
zamlar bir zorunluluktan kaynaklanıyor
sa ve eğer bu zamlar yapılmazsa firmalar 
zarara uğrayacaksa, ihalelerde yüzde 
62'ye varan indirimler nasıl izah edilir? 
Yüzde 62 indirim yaptıklarında firmalar 
zarar görmüyor da haftada, ayda zam yap
madıkları zaman mı zarar görüyorlar? Bu
na inanmak mümkün değildir. Toplu sa
tışlarda elbet indirim yapılır. Yapılıp; ama 
yüzde 50'den fazla, yüzde 62'ye varan bir 
indirim yapılırsa, belli ki bu işte bir bit-
yeniği vardır. Örneğin, 7.6.1988 günü ya
pılan ilaç ihalesinde Minosette yüzde 62, 
Cefobidde yüzde 53, Alfasilinde yüzde 40 
gibi bir kırma yapmışlardır. Bu denli bü
yük oranlarda indirim yapınca zarar gö
rülmüyor mu? Kârsız satış yapılır mı? Bu
nu düşünmek bile komiktir. Demek, işle
rine geldiği zaman fiyatları indirebili-
yorlar. 

Üstelik, Türkiye'de en çok satılan 
ilaçlarda indirim yoluna gitmeleri düşün
dürücü. Hani, elde kalan veyahut da mo
dası geçen malı elden çıkarmak için yapı
lan indirimler yutulur; ama ilaç gibi mo-
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dası geçmeyen, üstelik Türkiye'de en çok 
satılan ilk onbeş ilaç içinde olan ilaçların 
satılması için indirim yapılmasına gerek 
yokken neden indirim yapıyorlar? Şimdi 
bunun sebebini açıklayalım, 

Bu oyunda en önemli olan noktalar
dan bir tanesi, hammaddenin dışardan 
dolaylı olarak çok yüksek fiyatlarla ithal 
edilmesidir. İlk oyun orada başlıyor. Şöy
le ki, kilogramı 1 300 dolar olan Allopu-
rinolu bir firma 405 dolara, kilogramı 
1 200 dolara getirtilen Nitrozepamı 96 do
lara, kilosu 1 200 dolara getirtilen Rifam-
pisini 195 dolara, kilosu 2 850 dolara ge
tirtilen Nifedıpini 210 dolara ithal etmesi 
çok düşündürücüdür ve üzerinde önemle 
durulması lazım gelen bir oyundur. 

Soygunun bu ilk halkası kırılırsa, evet 
yalnız bu ilk soygun mekanizması ortadan 
kalkarsa, ilaç fiyatları ortalama olarak yüz
de 70 oranında ucuzlayacaktır. Buradan 
hareketle yukarıda toplu ihalelerde neden 
yüzde 62'ye varan fiyat indirimi yaptık
ları, bu indirime rağmen, kâr ettikleri ko
layca anlaşılır. 

Kararnamenin bir gerekçesi de, yeni 
ilaç çeşitleri ve teknolojileri araştırmak an
layışından kaynaklandığını söylüyor. Ara
dan geçen zaman, bu gerekçenin hiç mi 
hiç gerçekleşmediğini, daha doğrusu bu 
gerekçeye uyulmadığını göstermektedir. 
İstatistiksel araştırmalar, Türkiye'de en 
çok satan 15 ilacın mevcut ilaçların altıda 
birini teşkil ettiğini gösteriyor. Türkiye'
de ruhsatlı ilaç sayısı 20 bin dolayında; fa
kat piyasada var olan müstahzar ise, 3 500 
civarındadır. Bu kadar fazla ilaç türüne 
karşılık en çok satan 15 ilacın bunların al
tıda birini teşkil etmesi düşündürücüdür. 
Demek ki, yeni ilaç araştırma ve geliştir
me yerine daha çok satan ilaçları üretme 
ve tanıtma işlemi söz konusudur. Bu ilaç
ların 11 tanesi, dünyaca bilinen çokuluslu 
şirketler tarafından üretilmiştir, diğer 4 

ilacın üretimi ise, 3 yerli sermayeli firma 
tarafından yapılmıştır. 

Ülkemizde, ilaç üretimi, kârlılık ora
nı en yüksek sanayi dallarından biridir. 
Ayrıca, lisans yoluyla bir ilacın üretimi ko
lay bir kazanç kaynağı olduğundan, yerli 
ilaç firmaları hep lisans anlaşmalarını ter
cih etmektedirler; çünkü, çokuluslu dev 
ilaç firmalarının reklam ve propaganda 
araçlarıyla tanıtılmış olması, ilaçlarının 
pazarlanmasını daha kolay yapmaktadır. 
Kararnameye gerekçe olan bir diğer gö
rüş de aranan her ilacın piyasada bulan
masını amaçlamaktan kaynaklanıyor. Ara
nan ilacın piyasada bulunması aşırı kâr 
anlayışına bağlanmamalıdır. 

İlaç, sağlığın korunması, bozulan 
sağlığın tekrar kazanılması için gerekli bir 
maddedir. Bu maddenin, ihtiyaç duyuldu
ğu anda ve yerde en iyi kalitede ve stan
dartta bulunması gereklidir. Devletin gö
revi budur. Devlet bu görevi yerine getir
dikten sonra, ilacın makul bir fiyatla sa
tılmasına sıra gelir. Sosyal devletin, huku
kun üstünlüğüne bağlı devletin görevi bu
dur; ama nasıl olsa bu ilacı kullanmak 
mecburiyetinde olan, fiyat ne olursa olsun 
alacaktır zihniyeti, ne sosyal ne de hukuk 
devleti anlaşışıyla bağdaşır. Bu anlayış, 
parası olan yaşar, olmayan ölür düşünce
sini ikame etmektedir ki, bunu düşünmek 
bile tüyler ürpertir. İlaç, bir sanayi ürü
nüdür; ama aynı zamanda bir sağlık ara
cıdır. Bu özelliği nedeniyle, gelip geçen 
tüm hükümetler, sosyal içerikli bu sanayi 
ürününü genellikle kontrol altında tuta
rak, sanayici-tüketici arasında bir denge 
olu şturmu şiardır. 

Son yıllarda sosyal devlet anlayışının 
giderek yaygınlaştığı ülkelerde, devlet de
netimi artmıştır. Zira, ilaç tüketicisinin 
seçme özgürlüğü yoktur; seçimi, hasta adı
na doktor veya eczacı yapar. İlaç tüketici
si çaresizdir. İlaç hakkında bilgisi yoktur. 
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Yitirdiği sağlığına tekrar kuvuşmak için, 
fiyatı ne olursa olsun, önerilen ilacı satın 
almak mecburiyetindedir. Bu nedenle, ça
resiz tüketiciyi korumak devletin başlıca 
görevleri arasındadır. 

İlaç üretiminde üzerinde durulan en 
önemli noktalardan biri de, kalite sorunu
dur. Piyasadaki eksik rekabet koşullarının 
varlığından dolayı, serbest rekabet koşul
larının oluşturulması gereğini vurgulayan 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Eczacı 
Odası Bülteninin Şubat-1985 tarihli sayı
sına verdikleri açıklamada, "Kalite kont
rol sisteminin getirilmesiyle, değişik ölçekli 
firmalar arasında maliyet farklılıkları 
asgarîye indirileceğinden, kalite rekabeti 
sağlanabilecek ve haksız rekabet önlene
cektir. Dahası, serbest fiyat sistemi bün
yesinde kalite rekabetini de ihtiva edece
ğinden, firmalararası rekabeti geliştirecek 
ve ilaç sanayine dışa açılma imkânları 
sağlayacaktır" deniliyordu. 

Sayın yetkiliye şunu hatırlatmak ge
rekir: Bakanlık bir ilaca ruhsat verdiği an
dan itibaren kaliteli üretimini sağlamak ve 
üretim ortamını denetlemek zorundadır. 
Bu nedenle, ilaçlar arasında kalite farkı 
olabileceği ve bunun rekabet ortamını 
oluşturacağı doğrultusundaki açıklamalar 
bizce sorumsuzca ve düşüncesizce sarf edi
len talihsiz beyanlardır. 10.10.1986 tarihin
de Hürriyet Gazetesinde aynı yetkilinin 
verdiği beyanat, kalite kontrol noktasına 
açıklık getiriyor. Bu ilginç açıklamada, 
"Türkiye'deki ilaç fabrikalarının ancak 
yüzde 22'sinde kalite kontrol laboratuvar-
ları bulunduğunu" ifade ediyor. Bu açık
lamaya göre, ancak 20 firma kalite kont
rolü yapmakta, bunun dışında kalanlar ise 
kalite kontrolü yapamamaktadırlar. Göz 
göre göre de buna göz yumuluyor. Nite
kim, son yıllarda yayınlanan Sağlık Ba
kanlığı bültenlerinde, piyasadan, kalitesiz 
35 ilaç toplatıldığı belirtiliyordu. Bu ilaç

ların da yüzde 51,4'ü en büyük ilk 16 ilaç 
firmasına aittir. Bu durum şunu açık bir 
şekilde göstermektedir ki, ilaç fiyatlarının 
belirlenmesinde uygulanan yeni sistem, 
kalite konusunda beklenen olumlu geliş
meyi sağlayamamıştır; sağladığı tek şey, 
firmalara haksız denilecek ölçüde ve fahiş 
oranda kazançtır. Gerçi, istenilen ilacın pi
yasada bulunmasını sağlamış; fakat, fiya
tı o kadar yüksek olmuştur ki, basının bu 
konuda şu şekilde çarpıcı başlıklar atma
sına neden olmuştur: "İlaç fiyatı AİDS vi
rüsü gibi", "İlaç fiyatları kudurdu", 
"Hastalık değil, ilaç fiyatı öldürecek", 
"İlaçta tatlı kâr, kazık fiyatlar". 

Fiyatların serbestleşmesi ne halka ve 
ne de küçük firmalara hayır getirdi. Bu 
uygulama da sadece büyük firmaların da
ha da güçlenmesine yaradı; bir tekelleşme 
meydana getirerek, küçük firmaların ya
şamlarını tehlikeye soktu. Bunu, şu bilgi
lerden açıkça görüyoruz: Türkiye'de ilk 
büyük firma, ilaç piyasasının yüzde 11'ine 
sahip iken, Fransa'da yüzde 7,5'ine, ilk 5 
firma Türkiye'de yüzde 43'e, Fransa'da 
yüzde 28'e; Türkiye'de ilk 10 firma yüz
de 67'ye, Fransa'da yüzde 40'a; Türkiye'
de ilk 20 firma yüzde 86'ya, Fransa'da 
yüzde 58'e sahiptir. Görüldüğü gibi, Fran
sa'da da bir tekelleşme var; ama bu olgu 
Türkiye'nin hayli gerisinde. Bu durumda, 
yukarıda değindiğimiz gibi, muayyen fir
malar büyürken küçükler daha da küçül
dü. Büyük firmalar dev adımlarla yürür
ken, küçük firmalar yakında piyasaya ve
da ile karşı karşıya kalmıştır. 

Sonuç olarak, ne enflasyon ve ne de 
döviz artışıyla izah edilemeyen insaf dışı 
ilaç zamlarını durdurmak ve bu zamların 
nedenlerini araştırarak bir millî ilaç poli-
takası saptamak üzere, bu önergemizi des
teklemenizi Türk halkı için, sizden bek
liyoruz. 

Şu ana kadar, hemen her hafta, bu 
çatı altında bir iki araştırma önergesi gö-
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rüşüldü; lakin, oylarınızla reddedildi. Bu 
seferki sorun, tüm halkın sağlığını ilgilen
diren, hayatî önemi haiz bir sorundur. Bir 
tarafta, haksız kazanç sağlayan bir avuç 
firma, bir tarafta 50 milyon insan... Tak
dir sizindir. 

En içten saygılarımla. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Uyar. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süre
miz içerisinde 2 grup ve 1 de önerge sahi

bi konuşacaklardır. Bu sürenin, bu konuş
malara yeterli olmadığı açıktır. (SHP sı
ralarından "Uzatalım" sesleri) 

Bu nedenlerle, gündemdeki kanun 
tasarı ve teklifleriyle, 133, 132, 130 sıra sa
yısı ile basılıp 28.11.1988 Pazartesi günü 
dağıtılan, aynı gün gelen kâğıtlarda ya
yımlanan kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek ve 30 Kasım 1988 Çarşam
ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.32 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI . 

L — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Silifke İlçesindeki tapu paftala
rının değiştirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakam Abdullah Tenekeci'ninyazılı cevabı (7/335) 

17 Ekim 1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Silifke İlçesi tapu paftalarının değiş
tirilmesi ile ilgili vaki iddialar hakkında 
aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sa
yın Abdullah Tenekeci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygıyla rica 
ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Silifke'ye ait orijinal tapu pafta
larının değiştirildiği iddiası doğru mudur? 
Doğru ise Hazineye ait araziler ne olmuş
tur? Bu meyanda iddia olunduğu gibi va
tandaşlara ait tapular da kazaya uğramış 
mıdır? Bu hususta 2 600 kişi Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü ile mahkemelik ol
muş mudur? Tapuyu delme kararı varsa 
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Bakanlık olaya bugüne kadar niçin el koy
mamıştır. 

2. Mümtaz İlgaz tarafından millet
vekillerine vaki müracaat karşısında ne gi
bi tedbir alınmıştır? Söz konusu iddia if
tira ise, bu hususta da bir tedbir alınması 
gereğine siz de inanıyor musunuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.3.03.2/1658 
24.11.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 
20.10.1988 gün 7/335-1534/07652 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Hatay 
Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'
nun Bakanlığıma tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine verilen cevap ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakanı 
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Hatay Milletvekili Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun 17 Ekim 1988 günlü yazılı 
soru önergesindeki hususların cevabı 

Silifke-Taşucu Meltem Pansiyonunu 
adres gösteren A. Mümtaz İlgaz'ın Baş
bakanlık Makamına vermiş olduğu 20 Ni
san 1987 günlü şikâyet dilekçesinde yer 
alan tapulama paftalarının değiştirildiği 
iddiaları, mahallinde Hatay Tapu ve Ka
dastro Bölge Müdürlüğüne incelettirilmiş 
ve şikâyetçinin bu konudaki iddialarını ba
sın yolu ile de sürdürmesi üzerine yeniden 
müfettişçe inceleme yapılmış ve bu husus
ta düzenlenen 8 Aralık 1987 tarihli rapor, 
11 Ocak 1988 gün ve 1 sayılı fezleke ile 4 
Nisan 1988 gün ve 14 sayılı inceleme ra
porlarına göre; 

1. Mahallindeki paftalar ile bunla
rın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Merkez Arşivindeki ikinci nüshaları bir
biri üzerine aynen çakışmakta olup, bu 
paftalardaki parsel sınırlarında herhangi 
bir farklılık bulunmamaktadır. 

Hazineye ait arazilerin sınırlarında 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Vatandaşlara ait tapularda bu kişile
rin bilgisi dışında herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile vatandaşlar arasında bu konuda her
hangi bir dava bulunmamaktadır. Ancak, 
Mümtaz İlgaz'ın 5232 No.lu parseline 
mücavir bulunan 648 No.lu parselin ma
liki tarafından, Mümtaz İlgaz'la birlikte 
5355 ve 1653 No.lu parsel malikleri aley
hine Silifke Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1986/82 esas sayılı dosyasına elatmanm 
önlenmesi ve yıkım davası açılmış ve da
va halen devam etmektedir. 

2. Yapılan müfettiş incelemesi so
nucu, paftalarda herhangi bir değişiklik 
olmadığı ve müştekinin parselinin bulun

duğu kısımdaki pafta zemin uyuşmazlığı
nın gerçek nedenleri belirlenerek, kendi
sine bu konuda ayrıntılı bilgi verildiği hal
de, durumu kabul etmeyip olayı pafta sah
tekârlığı olarak nitelendirip basın yolu ile 
kamuoyuna bu konuda gerçek dışı haber
ler yayarak, idarenin kamuoyundaki itibar 
ve güvenini yıpratmak ve bu arada da 
aleyhine açılmış olan davanın yönünü sap
tırmak isteyen A. Mümtaz İlgaz hakkın
da gerekli işlem yapılmak üzere, Silifke 
Cumhuriyet Savcılığına 2 Şubat 1988 ta
rihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, DESAN ve HORTAŞ firmaları için alınan 
teminatlartn yetersiz olduğu iddiasma ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'tn yazılı cevabı (7/342) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını saygılarımla talep ederim. 

19.10.1988 
Cüneyt Canver 

Adana Milletvekili 

Kemal Horzum'a ait DESAN ve 
HORTAŞ'a milyarlarca liralık krediler 
kullandırılmış ve bu kredilere karşı çeşitli 
teminatlar alınmıştır. Ankara Cumhuri
yet Savcılığının hazırlık No.: 1985/32105, 
Esas No. : 1985/11755 idd ianame: 
1985/702 olan ve 3 üncü ağır Ceza Mah
kemesi başkanlığına sunulan iddianame
de: ' ' Hortaş ve Desan firmaları için gayri
menkul ipotekleri ve şahsî kefaletler alın
dığını, bunlardan 10 milyarlık ipotek te
sis edilen, Afyon, İnsaniye İlçesi, Yaylaba-
ğı Köyündeki gayrimenkulun mülkiyeti
nin Türkiye Kızılay Derneğinde olduğu
nu, 1982 yılında 22 yıl süre içinde tesis edi
len Hortaş firmasının intifa hakkı mevcut 
olduğunu, bu nedenle bu teminatın hu-
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kukî varlığının muallel olduğunu yine, 400 
milyon liraya ipotek olunan İskenderun 
Arsuz, Avcılar suyunun asıl değerinin 30 
küsur milyon lira olduğunu ve Hortaş fir
masının 100 milyarlık ipotek ve 10 milyar
lık da şahsî temitanlarının tesis tarihleri
nin Mayıs 1985 olmasının ilginç olduğu" 
belirtilmiştir. Yine iddianamede mevcut 
risklere karşı alman teminatların son de
rece yetersiz olduğu vurgulandıktan son
ra, kağıt üzerinde Desan firmasının 490 
milyon TL'lık ipotek karşılığı 2 milyar 670 
milyon şahsî kefalet olmak üzere 3 milyar 
160 milyon liralık, Hortaş firmasının ise 
11 milyar 650 milyonluk ipotek, 12 milyar 
200 milyon lira şahsî kefalet olmak üzere 
23 milyar 850 milyon liralık teminatı 
mevcuttur" denilmektedir. Buna göre; 

1. Sayın Başbakan, Desan firması
na verilen gayrimenkul ipoteklerinin, 

a) Ada pafta parsel numaralarını, 
b) Veriliş tarihlerindeki gösterilen 

değerlerini, 
c) Şimdiki değerlerini, 

Şahsî kefaletlerin, 
a) Kimlerce verildiğini, isim, isim. 
b) Kefil olunan miktarları ve kefa

let tarihlerini 

Hortaş firmasına verilen gayrimen
kul ipoteklerinin, ada, pafta, parsel numa
ralarını, yerlerini, veriliş tarihlerindeki 
gösterilen değerlerini (Ekspertiz raporla
rını) şimdiki değerlerini, 

Şahsî kefaletlerin, kimlerce verildiği
ni, miktarlarını ve kefalet tarihlerini açık
lar mısınız? 

2. Sayın Başbakan, 5 Ekim 1984 
Hortaş ' ı Kemal Horzumla birlikte açar
ken bu teminatların yetersiz olduğunu bil
miyor muydunuz? Kemal Horzum'un 
Hortaş firmasının teşvik tedbirlerinden 
yararlandırılmasını uygun gören yeğeni
niz, Hüsnü Doğan da bilmiyor muydu? 

3. Kemal Horzum'un yakalanma
sı için "Kırmızı Bülten" hangi tarihte çı
karılmıştır? 

4. Kemal H o r z u m ' u n davasına 
bakmakla görevli Ankara 3 üncü ağır ce
za mahkemesi dünkü duruşmasında, Em
lak Kredi Bankası avukatlarının Kemal 
Horzum 'un İsviçre'deki hesaplarının 
Türkiye'ye getirtilmesi yolundaki talebi
ni reddetti. Sayın Bakan Horzum gizinin 
düğümü, onun İsviçre bankalarındaki he
sapları ve oradaki şirketlerin yaptıkları çö
zecektir. Buna karşı çıkmayı anlamak son 
derece zor. Hükümet olarak, Horzum'un 
İsviçre Bankalarındaki hesaplarını getirt
mek için bir girişimde bulunacak mısınız? 
Açıklar mısınız? Bulunmayacaksanız da 
nedenini açıklar mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 03-6/409-4 

29.11.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 25.10.1988 ta r ih ve 
7/342-1553/07695 sayılı yazınız. 

Adana Millet vekili Cüneyt Canver'-
in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Ke
mal Horzum'la ilgili sorular incelenmiş 
olup, söz konusu şahısla ilgili dava devam 
ettiğinden Anayasanın 138 inci maddesi 
gereğince cevap vermek mümkün olama
maktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Dr. Yusuf Bozkurt Özal 
Devlet Bakanı 

3. — Halay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Suudî Arabistan'daki bazı fir
malarda çalışan Türk işçilerine hıklarının öden
mediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Ozal'ın yazılı cevabı (7/351) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Suudî Arabistan'da iş yapan bazı fir
malarda çalışan Türk işçilerinin el eme
ğinin ve alın terinin ödenmemesi karşısın
da aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
Sayın Yusuf Bozkurt Özal tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Suudî Arabistan'da iş yapan fir
maların kurmuş olduğu ortaklıklarda ça
lışan Türk işçilerinin haklarının ödenme
mesi karşısında işçi şikâyetlerine Cumhu
riyet Hükümeti niçin sahip çıkma
maktadır? 

2. Joint Ventur adlı firmada çalışan 
1 400 işçinin ve bu gibilerin feryadına ni
çin cevap verilmemektedir? Hükümet ni
çin yardımcı olmamaktadır? 

3. İstihkak ödemeyen Suudî Ara
bistan imar Bakanlığı nezdinde Hüküme
timizin herhangi bir girişimi söz konusu 
mudur? 

Bu hususta alınan ne gibi tedbirler 
olmuştur? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 03-6/407-4 

28.11.1988 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi 2.11.1988 tarih ve 

7/351-1614/07994 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği yazılı soru önergesine verilen 
cevap ekte takdim edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Dr. Yusuf Bozkurt Özal 

Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun Suudî Arabis
tan'daki Bazı Firmalarda Çalışan Türk İş
çilerine Haklarının Ödenmediği İddiası ile 
Yazılı Olarak Cevaplandırılmasını İstedi
ği Yazılı Soru Önergesine İlişkin Not: 

Suudî Arabistan'da iş yapan Türk 
müteahhit sektörünün bu ülkede yerleşik 
bazı firmalarla kurdukları ortaklıklarda 
çalışan Türk işçilerinin hak ve alacakları
nın ödenmesi ve ortaya çıkan her türlü so
runun takibi Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metince sürekli olarak yapılmış ve gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Soyak İnşaat ve Ticaret A. Ş. Suudî 
Arabistan'da yerleşik Mohammed Binla-
din Organization firması ile 18.2.1982 ta
rihinde bir Ortak Girişim (Joint Venture) 
anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya 
göre Ortak Girişimin % 55 hissesi Binla-
din'e % 45 hissesi de Soyak Firmasına ait 
olacaktır. 

Adı geçen bu ortaklık 7.4.1982 tari
hinde, Suudî Arabistan İmar İskân Ba
kanlığı İskân İşleri ile taahhüt 
bedeli 1 664 000 000 SR karşılığı 
$.484 523 775 olan Makkal Al Mukarra-
man İskân Projesine ait 2 592 adet konut 
ve altyapıları inşaatı 36 ay içerisinde ta
mamlamak kaydıyla üstlenmiş ve bu işin 
% 70'lik kısmı 10.8.1988 tarihinde tamam
lanmıştır. Ancak, 19.9.1988 tarihinden iti
baren Binladin firmasının anlaşma hü
kümlerine aykırı hareket etmeye başlaması 
nedeni ile ortaklar arasında uyuşmazlık 
çıkmış ve Soyak yetkilileri sorunun görüş
me yoluyla çözümünün imkânsız hale gel
mesinden dolayı bu ülkeyi terketmişler-
dir. 

Konuya ilişkin gelişmeler Cidde 
Türkiye Büyükelçiliği ve Ekonomi ve Ti
caret Müşavirliğince Bakanlığıma bildiril
miş ve bunun üzerine Dışişleri Bakanlı
ğı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı 
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ğı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
bu hususa ilişkin çalışmalar yapılarak söz 
konusu projede çalışan 1 655 Türk işçisi
nin alacaklannm tamamının ödenebilmesi 
için yeterli miktarda dövizin transferi ya
pılarak ödemelere başlanılmıştır. Ayrıca 
bu işçilerden yurda dönmek isteyenlerin 
dönüşle ilgili işlemlerinin tamamlanabil
mesi ve herhangi bir mağduriyete meydan 
verilmemesi için de gerekli tedbirler alın
mıştır. 

işveren idarenin yukarıda sözü geçen 
Binladin-Soyak Joint Ventuve firmasına 
karşı olan ve anlaşmadan doğan mükelle
fiyetlerine uymaması nedeniyle doğan so
runun çözümü konusunda Suudî Arabis
tan Hükümeti nezdinde Aralık 1987'den 
itibaren gerekli girişimlerde bulunul
muştur. 

Adı geçen ortak kuruluşun (Joint 
Venture) faaliyetleri nedeniyle doğan is
tihkakların zamanında ilgili ortaklığa 
ödenmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlığın 
dostane bir biçimde çözümü ile Türk işçi 
ve personelinin Türkiye'ye dönebilmesi 
için gerekli kolaylığın gösterilmesi konu
sunda da Suudî Arabistan Hükümeti nez
dinde girişimlerimiz olmuştur. 

4. — Afyon Müktveküi Abdullah Ulutürk'
ün, Afyon ili Sincanlı ilçesinde kurulacak Serban 
Barajının yatırım programına ne zaman alınaca
ğına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Baka
nı İsmail Safa Giray'in yazdı cevabı (7/359) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorunun Sayın 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

17.10.1988 
Abdullah Ulutürk 
Afyon Milletvekili 

Soru : 
Afyon İli Sincanlı İlçesi Serban ka

sabasında 1979 yılı sonlarında etüt çalış
maları başlayan proje safhaları 1984 yılın
da bitirilerek ihale safhasına getirilen Ser
ban Barajının 

1. Ne zaman yatırım programına 
alınarak ihale ve inşaatı gerçekleşecektir? 

2. 4 yıldır yatırım programına alın
mamasının sebebi nedir? 

T.G. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 24.11.1988 

Sayı : A-13/01/4590 

Konu : Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T.B.M.M. Genel Sekreter
liğinin 20 Ekim 1988 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/331-1527/07638 sayılı yazısı. 

b) 2 Kasım 1988 gün ve A-13/ 
01/4290 sayılı yazımız. 

c) T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 
9 Kasım 1988 gün ve Kan. Kar. Md. : 
7/359-1686/08139 sayılı yazısı. 

Serban Barajının ne zaman yatırım 
programına alınacağına dair, Afyon Mil
letvekili Abdullah Ulutürk'ün yazılı soru 
önergesine, ilgi (a) yazı gereğince, ilgi (b) 
yazımız ile cevap verilmiştir. 

Adı geçen Milletvekilinin yine aynı 
konuya ilişkin yazılı soru önergesi bu de
fa da ilgi (c) yazı ekinde alınmış olup, söz 
konusu önerge içeriğinde herhangi bir de
ğişiklik bulunmaması nedeniyle, ilgi (b) 
cevabî yazımız aynen geçerlidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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5. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, 
A.B.D. Büyükelçisinin Doğu Anadolu gezisine iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'tn 
yazılı cevabı (7/369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara Milletvekili 

1. ABD Büyükelçisi ile beraber do
ğu gezisine kimler katıldı? Katılanların gö
revleri ve unvanları nedir? 

2. Büyükelçinin doğu gezisindeki 
amacı nedir? Dışişleri Bakanlığına bu ko
nuda hangi bilgiyi vermiştir? 

3. Devletin valisi hangi yedci ile bü
yükelçiyi havaalanında karşılamıştır? 

4. Büyükelçi ile vali arasında bası
na kapalı yapılan görüşmede neler konu
şulmuştur? 

5. Büyükelçinin gezisinin Van'da 
kurulması düşünülen Emekliler Köyü ve 
Peşmergelerle ilgisi var mıdır? Var ise bu 
konuda Hükümet bilgi edinmiş midir?* 

T C . 
Dışişleri Bakanlığı 25.11.1988 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SPYD/22288-382 

Konu : Soru Önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 14.11.1988 gün ve 7/369-
1726/08302 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Ko
çak'm, ABD Büyükelçisinin Doğu Ana

dolu gezisi hakkında tevdi etmiş olduğu 
yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte su
nulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

ABD Büyükelçisi Robert Strausz-
Hupe" 6-10 Kasım 1988 tarihlerinde, ülke
mizdeki Iraklıların barındırıldığı geçici 
yerleşim merkezlerini ziyaret etmek iste
diğini Bakanlığıma, gezi tarihinden üç' 
hafta önce bildirmiştir, Bunun üzerine, 
İçişleri Bakanlığına 20 Ekim 1988 tarihli 
bir yazı gönderilmiş ve ziyaret programı 
hakkında bilgi verilmiştir. 

Büyükelçinin bu ziyaretine eşi, Ka
ra Ataşesi Albay Robert Jimenez, iki ko
ruma görevlisi ve Adana'daki ABD Baş
konsolosluğundan bir mahallî görevli ka
tılmışlardır. Bölge Valiliğince görevlendi- /' 
rilen bir memur ziyaret süresince Büyü
kelçiye refakat etmiştir. 

Büyükelçi bu gezisinin amacını, ül
kemizde geçici barınma merkezlerinde bu
lunan Iraklıların durumunu yerinde gör
mek ve ABD Hükümetinin yapabileceği 
yardımı yönlendirici telkin ve görüşlerini 
VVaşhington'a iletmek şeklinde ifade et
miştir. 

Büyükelçi gezdiği illerin valilerini ve 
Diyarbakır'da Bölge Valisini ziyaret etmiş
tir. Bu ziyaretler nezaket gereği, yapılan 
mutad görüşmeler olup, ülkemize sığman 
Iraklıların durumu hakkında ilk elden bil
gi almak amacına yöneliktir. Büyükelçinin 
havaalanında Vali tarafından karşılandı
ğı hususunda Bakanlığımıza intikal etmiş 
bir bilgi yoktur. 

Büyükelçinin bu gezisinin ülkemizde 
kurulması önerilen emekliler köyü ile bir 
ilgisi yoktur. 
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6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, 
ABD Büyükelçisinin Doğu Anadolu gezisine izin 
verilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kam Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/381) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile dilerim. 

Tevfik Koçak 
Ankara Milletvekili 

1. ABD'nin Ortadoğu politikasında 
Türkiye'nin önde geldiği bilinmektedir. 
Okyanus ötesinde zaman zaman Türk Dış 
Politikasını yönlendirmeyi amaçlayan de
meçler ya da bu doğrultuda direktifler ver
mek gibi yakışıksız hareketlerin sık sık ya
pıldığı bilinmektedir. ABD'de hazırlandığı 
bilinen "Kür t Raporu" ve Ermenilerle il
gili gelişmeler bu girişimlerden başlıcala-
rıdır. Bu durum karşısında Büyükleçinin 
son Doğu Anadolu gezisine hangi gerek
çeyle izin verilmiştir? 

2. Türkiye'nin gerek iç gerekse dış 
siyasetini oldukça ilgilendiren " K ü r t Ra
poru " n a ve ermeni girişimlerine karşı Ba
kanlığınızın yaklaşımı nedir? 

3. Olağanüstü Hal Valisine Büyük
elçiye brifing vermesi için Hükümetiniz
ce herhangi bir talimat verilmiş midir? 

T C . 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

25.11.1988 
Sayı : SPLD/22289-383 

Konu : Soru Önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 15.11.1988 t a r ih ve 
7/381-1754-08390 sayılı yazıları. 

Ankara Millitvekili Sayın Tevfik Ko
çak'm ABD Büyükelçisinin Doğu Anado
lu gezisine izin verilmesiyle ABD Kong
resinin ve Yönetiminin sözde Kürt ve Er
meni meselelerine yaklaşımı hakkında tev
di etmiş olduğu soru yönergesinin yanıtı 
ekte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

ABD Büyükelçisinin, Bakanlığımıza 
üç hafta önce haber vererek, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesine yaptığı gezi
nin amacı ülkemizde geçici olarak barın
dırılan Iraklıların durumunu yerinde gör
mektir. Mütekabiliyet ilkesine uymak ve 
yasak bölgeleri kapsamamak kaydıyla, ül
kemizdeki diplomatik misyon şefleri ve 
mensuplarının bu tür gezileri için özel iz
ne ihtiyaç yoktur. 

ABD Kongresi ve Yönetimi tarafın
dan sözde Kürt ve Ermeni sorunları ile il
gili olarak zaman zaman yapılan girişim
lere ve yayınlanan rapor ve benzerî bel
gelere karşı duyarlılığımız ve tepkilerimiz, 
diplomatik yollardan gerekli şekilde dile 
getirilmektedir. 

Olağanüstü Hal Valisinin, geçici ba
rınma merkezlerini ziyaret eden yabancı 
diplomatlara, parlamenter ve basın-yayın 
mensuplarına bilgi vermesi normal bir uy
gulamadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 İNCİ BİRLEŞİM 

29 . 11 . 1988 Salu 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclıis Araştırması Önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖR ÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

2. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sik sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 

konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

4. — istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

5. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

6. — Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum

huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 

Afrika'nın İsoor Limited Firmasından sa

tın alman rayların, kusurlu olmasına 

rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola

yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş

tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 



7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

8. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtü 
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın 
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

11. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gellşmeleriin ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne

den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 dnai, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

12. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayıiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
nınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkili önergesi (10/34) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

14. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

15. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 



— 3 

16. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın tmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

17. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

18. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

19. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

20. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

21. — Niğde ıVRletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, tç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

22. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, tç
tüzüğün" 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

23. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

25. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobiriik ile dl-
gil; iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizımet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, tç-



tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

26. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşınım, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasaııın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

28. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşınım, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

30. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

32. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

33. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve ıbu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı 'bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

34. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altınet ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca !bir 
Meclis Araştırması açıllmaısına ilişkin 
önergesi1 (İÜ/52) 

35. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulıvtürk ve 16 arkadaşınım, trafik kaza-



larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli' ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad-
delerti uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına diskin önergesi (10/53) 

36. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askeri 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, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri-
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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) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Mültetvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 

gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıfın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan 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

fin İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
rmca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman çeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — tzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişöhir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 

> yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — tzmir 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. — tçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî 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 ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli 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' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlıet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hinin Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal neJeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin tçişleri 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 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 

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

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — 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) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar* 
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında Öde-



melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43^ — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira* 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49t — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50i — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Baikanmdan sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ik^kâerimn sorun-



larma karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına liliskin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nıin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62̂  — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulİan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 

bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep M'illetvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 

' Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korfcmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

72. — Bursa Milletvekili Beytuilah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73: — Bursa Milletvekili Beytuilah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 



ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yn 
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An-
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kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ım, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köy işleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Gı.vim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 



87. — Tunceli Milletvekili Kaımer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı içim Sümerbank' 
la biır mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Ilı Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. - - İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen ,yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
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iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekın-
ai'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayışma ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143v 

d) 
100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya-
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pıian alanlara ilişkin Başbakandan sözSKi 
soru Önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(1) 

102. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgüi'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Ba'kanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunur» 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgüi'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor iBaıkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gjin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 

edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesiinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgüi'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerime ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

1,13. — Tünedi Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma-
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dığına ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

118. — İzmir Milletvekili Mehmet Ta
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile d:ğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö^lü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin MilıleitvekMi Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkim İçişleri Balkanım
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı îlçesıi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit îşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İlline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekilli i Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — Isitanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç 'biletlerinin bir hafta ön
ceden satışla çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına iliişkin Millî Eği
tim Gençlilk ve Spor 'Balkanımdan sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — 'kmür Milletvekili K. Kemal 
Anadoll'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Ahağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün ^bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
-sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'im, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına iliişkin Başbakandan sözîlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta-
ıHihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizili 'Milletvekilli Adnan 
Kesikin'in, tütün ve yabancı «İlgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önerges;! (6/252) (1) 

136. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

137. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

138. — Kütahya Milletvekilli 'Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faüz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden alabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

139. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

140. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

141. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uîııtürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

142. —Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemıizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

143. — Ankara Millet vekili ibrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızıl ırmalk ve 
Saraycı'k köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

145. —• Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün, mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

146. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

'147. — Adana Millet vekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçimin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Baklanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

148. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde•. 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

149. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'tn, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev-

kiindekıi yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

150. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağluk ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

151. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize, Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

152. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlj Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardıırı Bakanından sözlü soru 
önerges'i (6/156) 

153. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir tlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma -
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

154. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp 'kiralanmadığına ülişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

155. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

156. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 
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157. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/161) 

158. — Samsun 'Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

159. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından -sözlü soru önergesi (6/163) 

1'60. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

161. — Trabzon Milletvekili' Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

162. — Tra'bzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

163. — Trabzon Millletvekiii Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

164. — Tralbzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Tralbzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 

gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

165. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

166. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

167. — Erzurum 'Milletvekili ismail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm<Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

168. —• Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

169. — Sakarya M illet vekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

170. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

171. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme-



diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

172. — Kocaeli Milletvekilli Alaettkı 
Kurt'un, Gebze İlçesinii} telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

173. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/177) 

174. .— Kocaeli Miietvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

175. — Kocaeli MıilldtvekMi Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

177. — Samsun Milletvekili1 Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

178.1 — Samsun' Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

179. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

180. — Zonguldak 'MMletvekili Şimasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

181. — Zonguldak Milletvekili ıŞinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

182. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

183. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

184. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

185. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

186. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl-



madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

187. — izmir Milletvekili FuaJt Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

188. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

189. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

190. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
ÎKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

191. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

192. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

193. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

194. — Adana Milletvekili Orhan Ş/en-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

195. — Kadaeli Milletvekili Al'aettio 
Kurt'un, Kocaeli îli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

196. — Kocaeli Milletvekili Alaettim 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

197. — Kocaeli Milletvekili Alaettim 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

198. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

199. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler IBirli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

201. — İsparta Milletvekili Ertdklin 
Durutürk'üm, İsparta İlli Yalvaç İlçesine 



bağlı Karıkkaya ve Kumusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişferi Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

202. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, GülbirMk'çe il 988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımalarına ve yapılan 
ödemeler© ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

203. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
ratürk'ün, İsparta tli Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonum, ıbazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

204. — Ispartia Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Isparita İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerinıe bağlı ıbazı kasalba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkim Tarım Onman ve Köyiş'leri Baka
nından sözlü soru önıergesıi (6/21'2) 

205. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durıutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığım gide-
rlilmesi için ine gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım' Orman ve Köyişleri Baka-
nınden sözlü soru önergesi1 (6/213) 

206. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelinlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

207. — Isparita Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcalk Köyü
nün 'başka 'bir mıahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
simin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

208. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Baikanındıan sözlü soru önergesi (6/216) 

209. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine ıbağlı Karga -
sekmez Akarsuyu üzerimde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve tslkân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

210. — Niğde Milletvekilli Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

211. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö
rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

212. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

213. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

214. —Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya 'Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

215. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 
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216. — Afyon Milletvekili iBaJki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi'(6/224) 

217. — Afyon Milletvekili Bak Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

218. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner-
igesi (6/226) 

219. — 'Kocaeli 'Milletvekilli Alae'ttin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer-
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

220. — Bursa Milletvekilli Abdülkaıdir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

221. — 'Kahramanmaraş 'Milletvekili 
Atilla îmaımoğlu'nun, Göksun-Afşim-El-
ıbistaıı karayoluna ve Adatepıe ile Kara-
kuz barajlarımın ne zaman yapılacağınla 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/236) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekilli 
Atilla îmaımoğlu'nun, Kalhramanmıaraş 
İllinde kurulması gereken bazı tesislere ve 

hizmet birimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/237) 

223. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmaımoğlu'nun, Afş/m-Elblisıtam Ter
mik Santralılarının bazı ünitelerinin ine 
zaman devreye sokulacağına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/238) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988) 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

3. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştürilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

9. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 

10. — Avrupa İnsan Hak'larını ve Ana 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 
Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11,1988) 

11. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri 
gösterir.^ 

»••« 

(31 inci Birleşim) 




