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II. — GELEN KÂĞITLAR 419 
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 423,465,477 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 423,465,475, 
477 

1. — tstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Kok
sal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve 129 milletvekilinin, TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağırılmasına iliş
kin önergeleri (4/193) 423:426 

2. — SHP ve DYP Grupları adına Grup Başkanvekilleri tstanbul Milletve
kili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Mil
letvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Basra Körfe
zindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüş
me açılması istemine ilişkin müşterek önergelerini görüşmek üzere TBMM'nin 
toplantıya çağırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1320) 426:427 
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3. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Raşit Dal-
dal ile Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'in, olağanüstü toplanmış bulunan 
TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeleri (4/194) 465 

4. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar ve 9 arkadaşının olağanüstü toplan
mış bulunan TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeleri (4/195) 465:472 

5. — Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunma
sına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan Hükümete, mey
dana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren olaylar sebebiyle, savaş hali ilanı, 
silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gön
derilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında yetki 475:476, 
istemine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1321) 477:478 

6. — Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki gö
rüşmelerin, İçtüzüğün 71 inci maddesi gereğince kapalı oturumda yapılmasına 
ilişkin tezkeresi (3/1328) 476 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 427 

1. — SHP ve DYP Grupları adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Millet
vekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Mil
letvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Basra Körfe
zindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüş
me açılmasına ilişkin müşterek önergeleri (8/30) 427:428 

C) ÖNERİLER 428,472 
a) Danışma Kurulu Önerileri 428 

1. — Görüşme ve çalışma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 428:429 

b) Siyasî Parti Grubu Önerileri 472 
1. — Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunma

sına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan Hükümete, mey
dana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren olaylar sebebiyle, savaş hali ilanı, 
silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gön
derilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında yetki 
istemine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine hemen başlanmasına ve 
çalışma süresinin, görüşmelerin bitimine kadar uzatılmasına dair ANAP Gru
bu önerisi 472:475 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 429 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 429 
1. — SHP ve DYP Grupları adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Millet

vekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Mi-
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letvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili VefaTanır'ın, Basra Körfe
zindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüş
me açılmasına ilişkin müşterek önergeleri (8/30) 429:465 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 478 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 478 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, YÖK tarafından yurt dışına gönderi
lenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni AkyoPun yazılı cevabı (7/1339) 478:479 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Federal. Almanya'nın ülkemiz 
üzerinden Güney Afrika Cumhuriyetine denizaltı ve yedek parça sattığı iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/1376) 479:480 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Şereflikoçhisar Kaldırım ve Ka
yacık tuzlalarında çalışan işçilerin bazı sorunanna ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1382) 480:482 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Akçakale - Ceylanpı-
narı hudut yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altın-
kaya'nın yazılı cevabı (7/1384) 482 

5. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Merkez İlçesi Emin Eri-
şirgil Caddesi üzerinde bulunan demiryolu üst geçit köprüsünden Sanayi Cad
desine bağlantı yolu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'mn yazılı cevabı (7/1388) 482:483 

6. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Almanya'ya kaçırıldığı iddia edilen 
ZEUS Sunağının geri alınması için ne gibi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1397) 483:485 

7. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Abant'daki "Hastane 
Yönetimi ve Eğitimi Semineri "ne katılan Cumhurbaşkanının seminerdeki bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı ce
vabı (7/1401) 485:486 

8. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ankara İli Mamak İlçesi Şirintepe 
(Dutluk) Mahallesindeki heyelan tehlikesine karşı ne gibi önlemler alındığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'
mn yazılı cevabı (7/1403) 487:488 

9. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 1988 yılı ürünlerini tüccara sa
tıp da parasını alamayan Ege Bölgesindeki tütün üreticilerinin sorunlarına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/İ406) 488:490 

10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya - Seyitömer Ter
mik Santralının maliyetine ve Seyitömer ve Tunçbilek santrallannın yıllık elek
trik üretimlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un yazılı cevabı (7/1408) 491:492 
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11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki yıllık elek
trik üretim ve tüketim miktarına ve elektrik ücretlerine sık sık zam yapılması
nın nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un 
yazılı cevabı (7/1409) 493:494 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1984 mahallî seçimlerin
den bu yana yurt dışı gezileri için izin verilen belediye başkanlarına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1411) 494:495 

13. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, savunma sanayii ile ilgili ihale
lere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/1415) . 496:497 

14. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi 'nin, İdil Belediye Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı 
cevabı (7/1416) 497 

15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, turistik tesis açmak için kredi alan 
milletvekillerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün yazılı cevabı 
(7/1419) 498 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, yurt dışında ça
lışan vatandaşlarımızın askerlik sorununa ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1425) 498:500 

17. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Eskişehir Cezaevinden 1989 yılında 
yapılan nakil sırasında meydana gelen ölüm olaylarının sorumlularına ve ceza
evlerinin ıslahına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
yazılı cevabı (7/1426) 500:502 

18.— Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Belediyelerce yapılmak istenen 
kültürel ve sportif faaliyetlere Ankara Valiliğince izin verilmediği iddiasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1437) 502:507 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
SHP ve DYP Parti Gruplarına mensup 131 milletvekilinin, Hac sırasında meydana gelen 

olayın güncelliği, önemi ve kamuoyunda yarattığı duyarlılık nedeniyle konunun ivedilikle gö
rüşülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağrı (4/191) ve 

DYP Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ile SHP Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli 
Milletvekili Onur Kumbaraabaşı'nm, müştereken verdikleri, Hac mevsimi sırasında meydana 
gelen müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeler ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddeleri gere
ğince 19 Temmuz 1990 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin 
Başkanlık yazısı; 

Okundu. 

Adıyaman Milletvekilleri Arif Ağaoğlu ve Zeynel Aslan'ın vefatına ilişkin Başkanlık tez
keresi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. 

Danimarka ve ingiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Hüsamettin örüç'ün, 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran İnan'm dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın, 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam İmren Aykut'un dönüşüne ka
dar Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakam Ercüment Konukman'ın, 

Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çdebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

Senegal'e gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, 

Macaristan ve İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

Avusturya ve Avustralya'ya gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönüşü
ne kadar Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün, 

Libya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çde
bi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

İngiltere'ye gidecek olan : 
Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Ke-

çeciler'in, 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Cemil Çiçek'in; 
Belçika, İngiltere ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar 

Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam İsmail Safa Giray'ın, 
Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in dönüşüne kadar Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 
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Suudî Arabistan'a gidecek olan : 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 

Dinçerler'in, 
Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercü

ment Konukman'ın; 
Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne 

kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 
Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşü

ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında meydana gelen 

ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/107); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdeki yerini alacağı ve Meclis araştır
ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında mey
dana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergeleri üzerindeki görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar 
dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac mevsimi sıra
sında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/29) nin, yapılan öngörüşmelerden sonra, 
kabul edilmediği açıklandı. 

Genel Kurulun 5.6.1990 tarihli 122 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 1 Eylül 1990 
Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 8 . 1990 Pazar 

Tasarılar 

1. — İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanunun Yürürlük Süresinin Uzatılması
na ilişkin Kanun Tasarısı (1/731) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.7.1990) 

2. — 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/732) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1990) 

3. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/733) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1990) 

4. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/734) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.7.1990) 

5. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/735) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 30.7.1990) 

6. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/736) (Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1990) 

7. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

8. — Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Konusunda Uluslararası 
Sözleşmeye Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/738) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Deniz Ticaret ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/739) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

10. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İliş
kin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren Guatemala City Proto
kolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Protokollerinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

11. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci Madde
sine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/741) (Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 
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12. — Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı (1/742) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.1990) 

Tezkereler 

1. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1310) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.1990) 

2. — Ali Erkek hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1311) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

3. — Fikret Aşıcıoğlu, Kadri Çiğdem (Çidem), Ergun Şen, Ali Osman Köse ve Ali Kırlan
gıçtı haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1312) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

4. — Halil Güçlü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/1313) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

5. — Hasan Uzunyurt hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/1314) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

6. — Sivas Milletvekili Kaya Opan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/1315) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1990) 

7. — Mehmet Arvuz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (3/1316) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

8. — Ankara Milletvekili Arif Sağ'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/1317) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

9. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1318) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1319) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve tkizce'ye yaptığı seçim 
gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1990) 

2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde kimin emri 
ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.7.1990) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zorunlu olarak 
İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/862) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1990) 
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, 4. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Liderinin 
bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) (Başkanlıta geliş 
tarihi : 31.7.1990) 

5. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 1990 yılı Hac döneminde Suudî Arabistan'da 
meydana gelen olayda hayatlannı kaybeden vatandaşlarımızla ilgili olarak tazminat talebinde 
bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.7.1990) 

6. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa gidilmesi 
için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Çelik tş Sendikasının metal işkolunda.% 10 
barajını aşamadığı iddiasına ve Sendikanın üye sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.7.1990) 

2. — tçd Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında görevli sivil kö
kenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.7.1990) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıntan'ın, Suudî (Rabıta) parasıyla hacca giden valiler ile 
bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.1990) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, çiftçilerden alınan sulama suyu ücretlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1990) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Bulgaristan üzerinden ülkemize 
gelen işçilerimize, Bulgaristan'a girişlerinde zorunlu olarak Bulgar Levası satıldığı ve bu para
nın harcanmasına da müsaade edilmediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1990) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşların Batı 
Anadolu'ya göçe zorlandıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1470) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.8.1990) 

7. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Van tli Başkale İlçesi Yukarı Dikmen Köyün
de 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1471) (Başkanlığa geUş tarihi : 2.8.1990) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun Demir Çelik Müessesesine personel alı
mı için yapılan sözlü sınava ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlı
ğa geUş tarihi : 2.8.1990) 

9. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı*nın, orman yangınlarında kullanılmak üzere alı
nan helikopterlerin Balıkesir tli Burhaniye ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndür
me çalışmalarında kullanılmadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.1990) 
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10. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir îli Burhaniye İlçesinde meydana 
gelen orman yangınından zarar gören köylülerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.1990) 

11. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Anavatan Partisi Balıkesir ti Başkanı hak
kındaki iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.8.1990) 

12. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaranın, Mersin tli Güney Kent'te 14.7.1990 tarihin
de meydana geldiği iddia edilen ölüm olayına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.1990) 

13. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin sol tara
fında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.1990) 

14. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amasya İli Merkez İlçesine bağlı İpekköy 
Köyü Karaçallık mevkiinden geçmesi planlanan su kanallarının inşaasına ne zaman başlana
cağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.8.1990) 

15. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amasya tli Merkez İlçesine bağlı Yeşüöz 
Köyü PTT Santralının ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1479) (Başkanbğa geliş tarihi : 2.8.1990) 

16. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amasya tli Gümüşhacıköy İlçesindeki Ba
lıklı ve Çitli - Bağlıca göletlerinin su kanallarına ve Merzifon İlçesindeki Uzunyazı ve Yakup 
Köyü göletlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1480) (Baş* 
kanlığa geliş tarihi : 2.8.1990) 

17. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tlinde yapılmakta olan ve yapılması dü
şünülen barajlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.8.1990) 

18. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli tli Ovacık İl
çesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin tli Kızıltepe tlçesi Aydın Köyünde meyda
na geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1482)(Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.8.1990) 

19. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tahıl be
deli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1990) 

20. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 1980 - 1990 yılları arasında T.C.D.D. İskenderun 
Liman İşletme Müdürlüğünce Karaağaç mıntıkasında çalışanlardan emekliye sevkedilenlerin 
ve aynı bölgeden işe alınanların sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına Grup Başkanvekil-

leri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli 
Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın; Basra Körfezindeki olay
lar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) (Başkanbğa geliş 
tarihi : 8.8.1990) 

———— • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaÜ : 15.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdiil (Edirne) 

————— » 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uy
gun olarak İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, 
Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 129 milletvekili 
tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 126 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, gündeme geçiyoruz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, bizden belki de, savaşa karar verme 
yetkisi istenecek; fakat konuşma hakkımız, İçtüzüğe göre yok. Bu mecliste birçok milletvekili 
düşüncesini açıklayamayacak, sadece gruplar adına konuşulacak. 

Bunu protesto ediyorum Sayın Başkanım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli 
Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili MJa Tantr ve 129 milletvekilinin, TBMM'nin 
olağanüstü toplantıya çağırûmastm ilişkin önergeleri (4/193) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan, 
olağanüstü toplantı çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekli Genel Görüşme önergesini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunun, 10 Ağustos 1990 Cuma günü, Anayasanın 93 ve İçtüzüğün 7 nci maddesi gereğince, 
olağanüstü toplantıya çağrılması için, gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Fehmi Güneş (İstanbul) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
Vefa Tanır (Konya) 
Mehmet Can (Adana) 
Abdullah Sedat Doğan (Adana) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
Mehmet Tahir Köse (Amasya) 
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Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Erol Ağagil (Ankara) 
Beşer Baydar (Ankara) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
Eşref Erdem (Ankara) 
İbrahim Tez (Ankara) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Deniz Baykal (Antalya) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
1. önder Kırlı (Balıkesir) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Cemal Şahin (Çorum) 
Adnan Keskin (Denizli) 
A. Hüdai Oral (Denizli) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Hikmet Çetin (Diyarbakır) 
Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
Erdal Kalkan (Edirne) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Zeki Ünal (Eskişehir) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Cumhur Keskin (Hakkâri) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Duduoglu (Hatay) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
öner Miski (Hatay) 
Ali Uyar (Hatay) 
Etem Cankurtaran (İçel) 
D. Fikri Sağlar (İçel) 
M. tstemihan Talay (İçel) 
İsmail Cem (İstanbul) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Aytekin Kotil (İstanbul) 
Mehmet Moğultay (İstanbul) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Mustafa Timisi (İstanbul) 
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Ali Topuz (istanbul) 
Veli Aksoy (İzmir) 
Türkân Akyol (tzmir) 
M. Turan Bayazıt (tzmir) 
Halil Çulhaoğlu (tzmir) 
Ahmet Ersin (tzmir) 
Erol Güngör (tzmir) 
Birgen Keleş (tzmir) 
Neccar Türkcan (tzmir) 
AH Şahin (Kahramanmaraş) 
Vedat Altun (Kars) 
Gürcan Ersin (Kırklareli) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Erol Köse (Kocaeli) 
Ali Rıza Sirmen (Kocaeli) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
M. Erdoğan Yetene (Manisa) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
özer Gürbüz (Sinop) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Kâzım özev (Tokat) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Kamer Genç (Tunceli) 
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
M. Halit Dağlı (Adana) 
Selahattin Kılıç (Adana) 
Orhan Şendağ (Adana) 
Baki Durmaz (Afyon) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
Adil Aydın (Antalya) 
İbrahim Demir (Antalya) 
Hasan Namal (Antalya) 
Hasan Ekinci (Artvin) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
Abdülkadir Cenkçiler (Bursa) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
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B. Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
E. Yıldırım Avcı (Denizli) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
Ahmet Küçükel (Elazığ) 
Ali Rıza Septioğlu (Elazığ) 
M. Tahir Şaşmaz (Elazığ) 
îsmail Köse (Erzurum) 
A. Aykon Doğan (İsparta) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
İbrahim Gürdal (İsparta) 
Fuat Kılcı (tzmir) 
Alâettin Kurt (Kocaeli) 
Ömer Şeker (Konya) 
H. Cavit Erdemir (Kütahya) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
ûnol Sakar (Manisa) 
Sümer Oral (Manisa) 
Atilla tmamoğlu (Kahramanmaraş) 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Latif Sakıcı (Muğla) 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 
Doğan Baran (Niğde) 
Mahmut öztürk (Niğde) 
Mehmet Gölhan (Sakarya) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Cemal Alişan (Samsun) 
trfan Demiralp (Samsun) 
Ali Eser (Samsun) 
Nafiz Kurt (Samsun) 
Hüseyin Özalp (Samsun) 
Yaşar Topçu (Sinop) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Ömer Barutçu (Zonguldak) 
Tevfik Ertüzün (Zonguldak) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 

2. — SHP ve DYP Grupları adına Grup Başkanveküleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Gü
neş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşt ve Konya Millet
vekili Vefa Tanır'in, Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda, genel 
görüşme açılması istemine ilişkin müşterek önergelerini görüşmek üzere, TBMM'nin toplantıya çağrıldı
ğına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1320) 
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BAŞKAN —- Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclii Başkanlığından bildirilmiştir. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına, Grup Başkanvekilleri 

İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Mil
letvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Basra Körfezindeki olaylar 
ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
sini görüşmek için, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ile Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 129 mil
letvekilinin istemi üzerine, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddeleri gereğince Türki
ye Büyük Millet Meclisini 12 Ağustos 1990 Pazar günü saat 15.00'te toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin toplantı günü hazır bulunmaları ve bu çağrının valiler tarafından, 
illeri çevresindeki sayın milletvekillerine duyurulması rica olunur. 

1. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — SHP ve DYP Grupları adına, Grup Başkanvekilleri, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Mil
letvekili Vefa Tanır'ın, Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri (8/30) 

BAŞKAN — Anayasamızın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak verilen 
bu önerge uyarınca görüşülmesi gereken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
Grupları adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Ve
fa Tanır'ın, Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergelerini okutuyorum. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
Gündem dışı söz talebimiz vardı; Sayın Başkanlığa arz etmiştim. Bu hususun nazara alın

masını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Olağanüstü toplantıda gündem dışı konuşma olmaz. Lütfen... Tüzük gereği 

neyse, onu yerine getiriyoruz. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, 60 ma madde açık. 60 inci maddede, "Meclis 
Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde..." şeklinde bir ifade 
kullanılmakta, dolayısıyla, olağan veya olağanüstü Genel Kurul ayırımı yapılmamaktadır. Bu 
nedenle, istirham ediyorum, görüşlerimizi ortaya koyalım. 

Sayın Başkanım, affınıza sığınıyorum; faşist Saddam, bir süre önce binlerce Kürt'ü, kim
yasal silahlarla katletti... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, olağanüstü toplantının esaslarını İçtüzük ve Anayasanın 
ilgili maddesi gayet açık olarak belirtilmiştir. Başkanlık, bu hükümlere, İçtüzük hükümlerine 
harfiyen riayet etmektedir. Hiçbir milletvekili bundan endişe etmesin, gereği yapılmaktadır. 

Buyurun, önergeyi okuyun : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünyada ve çevremizde Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler olmaktadır. Basra Kör
fezindeki olaylar, bu bölgedeki bir devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığı
nı ortadan kaldıracak düzeye ulaşmıştır. Dünyada yumuşamanın ve barışçı girişimlerin hız ka
zandığı bu aşamada, bölgedeki dengeyi ve nispî istikrarı sarsan bu saldırının yarattığı bunalım 
hızla tırmanma eğilimi göstermektedir. 

Körfezdeki olayların Türkiye'yi doğrudan etkilemesi söz konusudur. 

Bu kaygı verici gelişmeler karşısında kamuoyunun bilgilendirilmediği, Hükümetin etkin 
olamadığı, konunun kapalı diplomasi ile ve bireysel ilişkiler düzeyinde ele alındığı endişe ile 
gözlenmektedir. 

Bunun yanı sıra uluslararası ilişkilerde ulusal yararlarımızı çok yakından ilgilendiren di
ğer gelişmeler de siyasal gündemde öncelik kazanmıştır. 

AT'a tam üyelik için yapılan başvurunun reddinden sonra olaylar, Türkiye açısından olum
suz yönde gelişmekte; Kıbrıs konusunda dış etkiler artmakta, sorunun Yunanistan'ın istediği 
yönde çözümü için baskılar yoğunlaşmaktadır. ABD yönetiminin sözde Ermeni Tasarısı ve Fe
ner Rum Ortadoks Patriği konusundaki tutumları Lozan Antlaşmasını tartışma gündemine 
getirecek boyuUara ulaşmaktadır. Aynca, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Savunma 
işbirliği Anlaşması ile Yunanistan'a ulusal çıkarlarımızı zedeleyen güvenceler verildiği anlaşıl
maktadır. 

Bütün bu son derece önemli gelişmeler karşısında Hükümet ve Anayasal, organlar devre 
dışında tutulmak istenmektedir. Türkiye için hayatî önem taşıyan olaylara TBMM'nin el koy
ması, bu konularda bilgi alması, oluşturulacak politikaları ve seçenekleri tartışması kaçınıla-
maz ve ertelenemez bir gereksinme olarak ortaya çıkmıştır. Bunu sağlamak için, Anayasanın 
98 ve TBMM İçtüzüğünün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını Grup
larımız adına arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Fehmi Güneş Koksal Toptan 
SHP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Onur Kumbaracıbaşı Vefa Tanır 
SHP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Görüşme ve çalışma sûrelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan ve olağanüstü toplantı çağrı önergesinin konusu olan ge
nel görüşme önergesinin öngörüşmelerine başlamadan önce, bu konuda Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
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Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 12.8.1990 Pazar günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 
ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grup Başkanvekili 

öneri : 
12.8.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun aynı tarihli Birleşiminde 

okunan Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grupları adına Grup Başkanvekil-
leri tstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli 
Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın; Basra Körfezindeki olay
lar ve Uluslararası tlişkilerdeki gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüş
melerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 35'er dakika olması ve görüşmele
rin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — SHP ve DYP Grupları adına, Grup BaskanvekiUeri, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneg, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Mil
letvekili Vefa Tatar'ın, Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri (8/30) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 
Hükümet?.. Burada. 
içtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla Hükümet ve 

siyasî parti gruplarına, Danışma Kurulu önergesinde öngörüldüğü üzere, 35'er dakika söz ve
rilecektir. 

tik olarak, Hükümet adına konuşmak üzere Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer'i kürsüye 
davet ediyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞtŞLERt BAKANI ALt BOZER (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tstan
bul Milletvekili Sayın Güneş, Zonguldak Milletvekili Sayın Toptan, Kocaeli Milletvekili Sayın 
Onur Kumbaracıbaşı, Konya Milletvekili Sayın Tanır'ın vermiş oldukları önerge çerçevesinde, 
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Basra Körfezinde meydana gelen olaylar ve Türkiye'nin dış politikasında son zamanlarda cere
yan etmiş bulunan gelişmeler hakkında cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. (SHP sıralarından "Cevap değil" sesleri) 

Soruya cevap... (SHP sıralarından gürültüler) Son dönemde izlenen... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Daha sorular sorulmadı; sonra sorulacak sorular Sayın 

Bakan. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bilgi vermek için... 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — önerge çerçevesinde cevap arz etmek 

üzere geliyorum; arada fark var. 
Son dönemde izlenilen, memnuniyetle karşıladığımız barış, yumuşama ve işbirliği orta

mının henüz dünyamızın bütün bölgelerine aynı biçimde yansımadığı, sınırlarımızın hemen öte
sinde cereyan eden bir olayla, Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesiyle, açıkça görülmüştür. 
Bugün Körfezde, boyutları giderek artan bir bunalım mevcuttur. 

Olayların gelişimini kısaca hatırlatmak istiyorum : 
Irak, bağımsızlığına kavuştuğu 1932 yılından itibaren Kuveyt üzerinde muhtelif iddialar 

öne sürmüş ve bu iddiları, "Irak'ın, Basra Vilayetinde, Osmanlı Hükümetinin halefi olduğu" 
savıyla irtibatlandırmıştır. Irak, bu amaç peşinde, Kuveyt'e 1961 yılında da saldırıda bulunma
yı denemeyi öngörmüş; ancak, İngiltere'nin bölgeye askerî birlik göndermesi ve o tarihte oluş-
turulabilen "Arap Ligi Barış Gücü''nün müdahalesi sonucunda bu yönde fiilî bir teşebbüste 
bulunamamıştır. 

İran - Irak Savaşında fiilî ateşkes sağlanmasından sonra, silahlanma faaliyetlerine, çatış
ma sürüyormuşçasına devam eden Irak, Körfezde daha uzun bir kıyı şeridi elde etmek amacıy
la Varbah ve Bubiyan adalarının kendi hâkimiyetine verilmesi için Kuveyt üzerinde yoğun bas
kıda bulunmuştur. Bağımsız Kuveyt Devleti ise, ülkenin egemenliğine ve bütünlüğüne aykırı 
bu taleplere, kararlı ve haysiyetli bir şekilde karşı çıkmıştır. 

Bu defa, cüretini, Kuveyt'i ilhak etmeye kadar vardıran Irak yönetimi, bu haksız ve huku
ka aykırı eylem öncesinde, Kuveyt ile arasında sunî bir gerginlik yaratmıştır. Filhakika, 16 Temmuz 
günü Dışişleri Bakanı Tarık Aziz tarafından Arap LİG'ine gönderilen'bir mektupla, Bağdat, 
ilk planda Kuveyt'e ve bir ölçüde Birleşik Arap Emirliklerine bazı itham ve talepler yöneltmiştir. 

Kuveyt'in, Irak aleyhtarı bir politika izlediği ve bu çerçevede petrol fiyatlarını düşürmek, 
Irak'a ait petrolü satmak ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığını sürüncemede bırakmak 
suretiyle Irak'a zarar verdiği iddiası, bu ithamların ana noktasını oluşturmuştur. 

Söz konusu ithamlar karşısında Kuveyt, Birleşmeş Milletler Güvenlik Konseyine ve Arap 
LÎG'ine müracaatta bulunmuştur. Bu arada Irak yönetiminin, Kuveyt sınırına geniş çaplı bir 
askerî kuvvet kaydırdığı müşahede edilmiştir. Gerilimin giderilebilmesi için, Mısır Cumhur
başkanı Mübarek başta olmak üzere, diğer bazı Arap Liderlerinin de katıldığı yoğun diploma
tik faaliyetler sonucunda, 31 Temmuz günü Irak ve Kuveyt temsilcileri Cidde'de bir araya gel
mişlerdir. Irak yönetimi, sonuç alınamayan bu toplantıdan sonra Bağdat'ta ikinci bir toplantı 
yapılacağını açıklamış olmasına rağmen, 2 Ağustos sabahı erken saatlerde silahlı kuvvetlerini 
Kuveyt topraklarına sokmuştur. Irak'ın Kuveyt'e saldırması, ilk anlardan itibaren, uluslararası 
planda tepki yaratmış ve bu tepkiler giderek yoğunlaşmış ve yaygınlaşmıştır. 

Türkiye, Irak'ın uluslararası düzenin norm ve ilkelerini çiğneyerek Kuveyt'e saldırmasını 
tasvip etmemiş, büyük endişe ve üzüntüyle karşılamıştır. Bu kaygımız ve düşüncemiz, 2 Ağus-
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tos günü Bakanlığımca yayınlanan bir açıklama ile dile getirilmiştir. Ülkemize çok yakın bir 
bölgede ortaya çıkan bu bunalımın, bölgede mevcut gerginliklerin daha da tırmanmasına yol 
açmadan ve Kuveyt'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihya edecek şekilde bir an önce gide
rilmesini ümit ve temenni ettiğimiz açıklanmıştır. 

Sınırlarımızın hemen güneyinde vuku bulan böyle bir gelişmeye kayıtsız kalmamız söz ko
nusu olamaz. Bu çerçevede, Türkiye, durumu ciddeyetle incelemeyi sürdürmüş ve Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin, işgalin hemen akabinde aldığı, Irak'ın, Kuveyt'ten kayıtsız şartsız 
çekilmesini isteyen 660 Sayılı Kararını desteklediğini açıklamıştır. 

Buna paralel olarak, bunalımın giderilmesini sağlayacak çözüm yollarını araştırmak üze
re, gerek bölge ülkeleriyle, gerek Amerika Birleşik Devletleri ve sorunla ilgili diğer ülkelerle 
yoğun ve sürekli temaslarımız her düzeyde sürdürülmüştür. 

Bölgede daima bir barış ve istikrar unsuru olan, maceradan uzak politikası ve uluslararası 
ilişkilerinde ahde vefa ilkesine kesin bağlılığıyla haklı bir saygınlık kazanmış bulunan Türkiye, 
olayların gelişimiyle beraber, tüm dünyanın ilgisinin odağı durumuna gelmiştir. 

Gelişmeler karşısındaki yaklaşım ve değerlendirmelerimizi öğrenmek, istişarelerde bulun
mak üzere, gerek bölge ülkeleri, gerek sorunu yakından izleyen diğer ülkeler, bizimle her dü
zeyde sürekli temas içinde bulunmuşlardır. 

Bu meyanda, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in bir mesajını Sayın Cumhurbaşka
nımıza sunmak üzere, S Ağustos günü ülkemize gelen Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha 
Yasin Ramazan ile yapılan görüşmelerde, soruna bakışımız ve samimî telkinlerimiz, ancak ger
çek bir dosttan beklenebilecek şekilde, gayet açık, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak bir 
tarzda izah olunmuştur. Ancak, görüşmelerde Irak'ın esneklik göstermeyeceği ve tutumunu 
sürdüreceği izlenimi edinilmiştir. 

Yerleşmiş uluslararası normlar ve hukuk kurallarını hiçe sayan bir yaklaşım karşısında ulus
lararası camianın duyduğu derin infiali yansıtan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Ağus
tos günü kabul ettiği 661 sayılı Karar ile, Irak'a karşı ekonomik yaptırımları uygulamaya koy
muştur. . 

Birleşmiş Milletlerin tarihinde aldığı en kapsamlı yaptırımları içeren bu karar, Birleşmiş 
Milletler üyesi olsun olmasın bütün ülkelerin, ilaç ve insanî mülahazaların zorunlu kılacağı 
hallerde gıda malzemesi satışı, dışında, Irak ile mevcut ticarî ve ekonomik ilişkilerini durdur
malarını öngörmektedir. Buna, ülke üzerinden yapılacak transit emtia geçişleri de dahildir. Ay
rıca, Güvenlik Konseyi bünyesinde kurulan bir komite de, uygulamayı denetleyecektir. Irak'ın, 
Kuveyt üzerinden ekonomik ve ticarî faaliyetlerini sürdürmesini önlemek amacıyla, Kuveyt, 
bu kararın kapsamına alınmıştır. 

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesidir. Birleşmiş Milletlerin üzerine bina edildiği 
ilkelere gönülden inanmış ve bunları daima savunagelmiştir. Bu ilkeleri titizlikle uygulayan Tür
kiye, 661 sayılı Kararın öngördüğü zorunlu yaptırımları uygulamaya koymayı da tabiî addet
miştir. 661 sayılı Kararda öngörülen yaptırımların icrası, Birleşmiş Milletler üyesi bütün ülke
ler için zorunlu bir mahiyet taşımaktadır; bunu bir kez daha huzurlarınızda vurgulamak is
tiyorum. 

Bu suretle, Irak'a ekonomik yaptırımlar uygulanmış ve Yumurtalık'tan yükleme işleminin 
durdurulması kararı alınmıştır. Bu karar Irak'a iletilmiştir. Müteakiben Irak, ham petrol 
pompalamasını durdurmuştur. 
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Bu durumda, petrol açığımızı kapatabilmek amacıyla, petrol temin etmekte olduğumuz 
diğer ülekelerden, anlaşmaların dışında petrol alabilme imkânları araştırılmış ve şimdiden olumlu 
cevaplar da alınmıştır, öte yandan, anlaşmalı olan ülkelerden, anlaşma hükümlerine göre yüz
de 10'lu obsiyonumuzu da kullanacağımız hatırda tutulmalıdır. Gerekirse, spot piyasasından 
da petrol teminine gidileceğini huzurunuzda ifade edebilirim. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye, Irak'ın Kuveyt'i ilhak kararını da tanıma
mıştır. Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin oybirliğiyle aldığı 662 sayılı Kararı
nı da desteklemekteyiz. 

Türkiye'nin, ilkelere dayalı tutumu, uluslararası camiada son derece olumlu yankılar uyan
dırmıştır. Bu meyanda, bizimle istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Amerika Birle
şik Devletleri Dışişleri Bakanı Baker da, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ve Başkan 
Bush'un desteğini yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, görüşmemizde, 
Amerikan yönetiminin Körfez krizine ilişkin değerlendirmelerini etraflı bir şekilde bize intikal 
ettirmiştir. Biz de, yoğun temaslarımızdan edindiğimiz izlenimleri ve bölgeyi yakından tanı
yan, bölge ile yoğun ilişkileri ve tarihî bağları olan bir ülke olarak değerlendirmelerimizi ken
disine belirttik. Yararlı bir görüş teatisinde bulunuldu. 

Burada bir hususu belirtmek istiyorum : Yapılan tüm spekülasyonların aksine, Baker ile 
vaki görüşmelerimizde, ülkemizdeki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinin kullanımı konusu açıl
mamış; esasen, Baker'ın bu konuda bir talebi de olmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, hatırlanacağı gibi, 10 Ağustos günü Brüksel'de dışişleri bakanları 
düzeyinde toplanan NATO Konseyine katıldım, ittifakın, bütün dünyayı etkileyebilecek bu çap
taki bir kriz sırasında, yakın danışmalarda bulunması son derece yararlı olmuştur. Bu vesile 
ile, toplantıda, üye ülkeler arasında, Irak'ın Kuveyt'i işgali karşısında aldıkları önlemler konu
sunda bilgi değişiminde bulunulmuş; ekonomik ambargonun ihlal edilmeksizin uygulanması
nı sağlamak için alınması gereken önlemler üzerinde de durulmuştur. 

Bazı müttefiklerimiz, bölgede barış ve istikrarın korunması ve tırmanmayı caydırmak ama
cıyla, tamamen savunma amaçlı bir uluslararası güç kurulması ve buna mümkün olan ölçüde, 
başta Arap ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın katkıda bulunması gereğini tebarüz et
tirmişlerdir. Bu gücün Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kurulması fikri de ileri sürülmüştür. 

Bazı müttefiklerimiz, bölgede, tamamen savunma amacına yönelik olarak aldıkları ter
tipler hakkında bilgi vermişlerdir. 

Bütün müttefiklerin üzerinde durdukları önemli bir husus da, Irak'ın öngörebileceği her
hangi bir tecavüze karşı, müttefik ülkelerin ve bu çerçevede özellikle Türkiye'nin toprak bü
tünlüğüne vaki olabilecek bir saldırının, bütün müttefiklere yapılmış bir saldırı olarak addedi
leceğinin vurgulanması olmuştur. 

Biz de, görüş ve tutumumuzu müttefiklerimize anlattık. Müttefiklerimizin de, Türkiye'
nin, bu ülkelere dayalı tutumunu takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini kuvvetli bir bi
çimde yinelediklerini memnuniyetle müşahede ettik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin halihazır bunalım karşısında etkisiz 
kaldığı yolunda ortaya atılan iddialar mesnetsizdir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Aksine, Hükümetimiz, olayları başından itibaren dikkatle izlemiş, gelişmeleri gerçekçi 
bir değerlendirmeye tabi tutmuş ve olayın bütün yansımalarını da göz önünde tutarak, gereken 
inisiyatifleri almıştır. (SHP sıralarından gürültüler) 
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YAŞARTILMAZ (Ankara) — Kars'ta şeker fabrikası açılışında mı aldınız? 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Dinleyin, dinleyin... Sizin de konuşma 

hakkınız var. 
İkisi, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında olmak üzere, Bakanlar Kurulu toplantıları 

yapılmış; Millî Güvenlik Kurulu da 2 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılmış, Sayın Cum
hurbaşkanının Başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve Dı
şişleri Bakanının katılımıyla, müteaddit değerlendirme toplantıları ve keza Sayın Başbakanın 
Başkanlığında, Sayın Genelkurmay Başkanı ile yukarıda belirtilen sayın bakanların katılımla
rıyla, izleme ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca Hükümet Sözcüsü ve Bakanlı
ğım tarafından yapılan açıklamalarla, kamuoyumuza sürekli şekilde bilgi verilmiştir. 

Hükümetimiz, Meclisin toplantıya çağrılmasını da düşünmüştür. Olayların süratle geliş
mesi ve sağlıklı değerlendirmeler yapılması, Meclisin yüce huzuruna tam hazırlıklı bir şekilde 
çıkılmasını teminen, bu toplantı çağrısı bugüne kadar yapılamamıştır. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Çağrı muhalefetten geldi. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Muhalefetin bu konudaki çağrısını da 

takdirle karşıladığımı ifade ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 
Bunun dışında, Sayın Cumhurbaşkanımızın, parti liderlerini, gelişen olayları değerlendirmek 

maksadıyla toplantıya çağırıp, değerli parti liderlerinin bu toplantıya katılmamalarını da üzün
tüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Kuveyt ve Irak'ta bulunan vatandaşlarımız konusunda da şu hu
susları belirtmek isterim : Olaylar patlak verir vermez, vatandaşlarımızın durumlarıyla, büyü-
kelçiliklerimizce ilgilenilmeye başlanılmış ve her bakımdan güvenliklerinin sağlanması konula
rında gerekli girişimler yapılmıştır. 

Elimizdeki bilgilere göre, Kuveyt'te, daha ziyade kişisel düzeyde iş bulmuş 3 bin civarında 
vatandaşımız bulunmaktadır. Sabia Termik Santralının inşaatı için ise, Türk Müteahhitler Bir
liği Şirketinden bir grup mühendis ve işçi, santral bölgesinde ve Başkent Kuveyt'te çalışmaktadır. 

Kuveyt BUyükelçiliğimizdeki bilgilere göre, vatandaşlarımızın tamamının, sağlık durum
larında endişeyi mucip bir durum yoktur. Büyükelçiliğimiz, Kuveyt'teki vatandaşlarımızın du
rumunu yakinen izlemekte ve ailelerine, yakınlarına gereken bilgileri vermektedir. Bazı vatan
daşlarımızın, Başkent Kuveyt dışında oturmaları sebebiyle, kendilerinden tam bir haber alın
mamış ise de, hepsinin sağlığının yerinde olduğu sanılmakta ve kendiyeriyle temas kurulmaya 
çalışılmaktadır. 

Sabia Termik Santralını inşa etmekte olan Türk Müteahhitler Birliğinin -bu ilginin Yük
sek Meclisin takdirine mazhar olacağını umuyorum- 32 mühendis ve munsubunun, işgalin ger
çekleştiği ilk gün, bulundukları şantiyeden alınarak Irak'a götürüldükleri saptanmıştır. Irak'
ta bir otele yerleştirilen bu vatandaşlarımızla 11 Ağustos Cumartesi günü temas kurulmuş ve 
kendileri Büyükelçiliğimize getirtilmişlerdir. Ayrıca, Kuveyt'ten gelen 29 vatandaşımız da otel
lerinden alınarak, Bağdat Büyükelçiliğimizde misafir edilmişlerdir. 

Irak'ta ise, Türk şirketleri bünyesinde çalışmakta olan 2 500 kadar işçimiz ve çeşitli işlerle 
iştigal eden veya Irak'ta yaşamakta olan 300 kadar vatandaşımız bulunmaktadır. 9 Ağustosta 
Bağdat Büyükelçiliğimizde şirket yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, işçi vatandaşla
rımızın hepsinin ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu saptanmıştır. Bu hususta da ilgili 
firmalar aracılığıyla, vatandaşlarımızın Türkiye'deki yakınlarına gerekli bilgiler ulaştırılmış bu
lunmaktadır. 
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Irak, turistler dışındaki yabancılara, kendi sınırlarını ve Kuveyt sınırlarını kapatmıştır. Bağ
dat Büyükelçiliğimiz, isteyen vatandaşlarımıza bu ülkelerden çıkış imkânı sağlanması için ge
rekli girişim ve çabaları sürdürmektedir. Bunun dışında, Büyükelçiliğimiz, bu konuda Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler ile, Uzakdoğu ülkelerinin ortaklaşa yürüttüğü girişim 
ve çabalara da faal bir şekilde katılmıştır. 

Kişilerin giriş ve çıkışı açısından Habur sınır kapımızdaki uygulamaya bizim tarafımızdan 
herhangi bir kısıtlama getirilmiş değildir. Ayrıca, Ankara'daki büyükelçilerin girişimi üzerine, 
Irak ve Kuveyt'ten ülkemize gelecek olan yabancıların iaşe ve ibatesine, ülkelerine dönmelerine 
gerekli yardımlarda bulunulmuştur, özellikle, vatandaşlarımızın durumu en üst düzeydeki Irak 
yetkililerine ifade edilmiştir. Irak ve Kuveyt sınırlarının açılması halinde, ülkemize dönmek is
teyen vatandaşlarımızın uçakla getirilmelerini teminen de gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Bunun 
dışında, şu veya bu şekilde, Kuveyt'ten Suudi Arabistan'a geçen vatandaşlarımızın, vizelerini 
sınırda alarak, Ürdün - Suriye güzergahından ülkemize dönebilmeleri hususunda da bu iki ül
kenin yardımları sağlanmıştır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Korkut özâl orada mıydı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Çok değerli arkadaşım, son derece cid

dî bir konuyu, fevkalade ciddî şartlar altında görüşüyoruz. Buna, hepimizin gereken itinayı 
göstereceğimizi sanıyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel görüşme açıl
masına ilişkin öneri metninde, dış politikamızla ilgili diğer bazı hususlara da değinilmiştir. Mü
saade ederseniz, bunlara da kısaca değinmek istiyorum. 

Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurumuz konusundaki Avrupa Topluluğu Komisyonu 
görüşünün Konseye sunulması ve Konseyde görüşülmesiyle önemli bir aşamaya gelinmiştir. Ko
misyon, görüşü, ülkemizin, tam üyeliğe ehil olduğunu teyit etmiş, Türkiye'nin geleceğinin Av
rupa Topluluğu içinde olduğunu ortaya koymuştur. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Hayal içerisindesiniz, hayal. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Dinlerseniz, hayali siz daha iyi takdir 

edersiniz. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Bir şey anlatmıyorsunuz ki, neyi dinleyelim!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Bu, 1987 yılında yaptığımız tam üyelik 

başvurumuzun bir sonucudur. Uzak görüşlülükle yapılan bu başvuru, türkiye'nin, Avrupa'nın 
norm ve standartlarını benimsediğinin işaretidir, Türkiye'nin Avrupa Entegrasyonuna katılma 
niyetinin ifadesidir. Ancak, tam üyelik süreci, meşakkatli bir süreçtir. Bu husus tarafımızdan 
da bilinmektedir ve esasen çeşitli vesilelerle de dile getirilmiştir. 

Komisyon görüşünde, topluluğun iç bütünleşmesinden kaynaklanan sorunlar ve Avrupa-
daki yeni oluşumlar nedeniyle, hiçbir ülke ile 1993 yılına kadar tam üyelik müzakerelerine gi
rilmeyeceği belirtilmiştir. Bu arada altını çizmek istediğim nokta, sadece Türkiye ile değil, hiç
bir ülke ile müzakerelere girişilmeyeceği gerçeğidir. Bizim üzerinde durduğumuz nokta, Avru
pa Topluluğunun, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 1993 yılından itibaren başlayacağı yo
lundaki siyasî iradesini bugünden oluşturmasıdır. Bu haklı talebimizi, üye ülkelerle temasları
mızda daima gündemde tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz. 

Öte yandan, Avrupa Topluluğu Komisyonu, Türkiye ile topluluk arasındaki entegrasyonu 
tamamlamak için yoğun bir işbirliği programının ana hatlarını içeren bir bildiriyi hazırla-
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yarak, 6 Haziran günü Konseye sunmuş bulunmaktadır. Komisyonun bu önerileri, topluluğun 
Türkiye ile ilişkilerini tam üyelik perspektifinde kapsamlı olarak geliştirmek iradesini yansıt
makta, Topluluğa ortaklık anlaşması ile bağlı bulunan ülkemizin bu ayrıcalıklı ahdî ilişkisini 
vurgulamaktadır. 

Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyinin, sonbahar aylarında bu programı kabul etmesini 
bekliyoruz. Söz konusu programın, Türkiye'yi tam üyeliğe götürecek bir işbirliğinin gerçekleş
tirilmesi için yararlı bir temel teşkil edebileceği görüşündeyiz. Bu programın başarısı, uygulan
masının değerlendirilmesi sonunda açıklığa kavuşacaktır. 

Bu işbirliğinin, özellikle bölgemizde gelişen son olaylar muvacehesinde, gerek Türkiye, gerek 
Topluluk ve Batı dünyası açısından ne denli anlamlı olduğu, sanırım hepiniz için malumdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs meselesi, yüce Meclisin malumu olduğu üze
re, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvuruda bulunma
sıyla yeni bir boyut kazanmıştır. 

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs'lı Türklerin rızasını almadan, bütün Ada adına baş
vuruda bulunmuştur. Güney Kıbrıs yönetiminin başvurusu üzerine derhal harekete geçilerek, 
Brüksel'de yoğun temaslara girişilmiş; başvurunun hukuka aykırı olduğu ve bu sebeple komis
yona havale edilmemesi gerektiği ısrarla dile getirilmiştir, öte yandan, meselenin hukukî yönü 
konusundaki bir memorandum da, Avrupa Topluluğu üyesi bütün ülkelere gönderilmiştir. 

Rumların bu hareketi, Kıbrıs Türk tarafı olmaksızın kendi başlarına Adanın geleceğini 
tayin etme ve Kıbrıs Türk tarafı adına da uluslararası taahhütlere girme hakkına sahip olduk
ları iddia ve varsayımına dayanmaktadır. Rum başvurusu, her bakımdan hukuka aykırı, gayri 
meşru ve geçersiz bir harekettir. Dayandığı varsayımlar itibariyle Rum başvurusu, Kıbrıs mese
lesinin hüviyetini değiştirebilecek ve toplumlararası görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin iyi niyet görevini ve Kıbrıs Türk tarafınca benimsenmiş olan 649 sayılı son Güvenlik 
Konseyi kararını tamamen etkisiz hale getirebilecek niteliktedir. Zira; bu başvuru kabul edildi
ği takdirde, Rum iddiaları meşruiyet kazanmış olacak; bu durumda da, Ada'da müzakereler 
yoluyla federal bir çözüm arayışı anlamsız ve mantıksız olacaktır. 

Bu itibarla, Kıbrıs'ta yeniden başlatılmasına çalışılan müzakerelerin bir değer ifade ede
bilmesi için, Rum başvurusunun yarattığı engelin bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırıl
ması gerekecektir. Bunun için yapılması gereken, Rum yönetiminin, Kıbrıs Türk halkını temsil 
etmediği, edemeyeceğinin teyit edilmesi, yâni tarafların tam eşitliğinin tescil olünmasıdır. 

Dublin bildirisinde, Kıbrıs meselesi ile, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri arasın
da ilk defa ve komisyonun raporu ile, Bakanlar Konseyinin kararına aykırı olarak bir irtibat 
kurma eğilimine giren Avrupa Topluluğu ülkeleri, ciddî bir hata yapmışlardır. Bunun telafi edi
lebilmesi için, Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyinin, önümüzdeki aylarda Rum başvurusu 
karşısında doğru olan tavrı, yani bu müracaatın geçersizliğini belirleyecek tavrı almasını bek
liyoruz. 

Türkiye, 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararında öngörüldüğü gibi, Kıbrıs'ta, müzakereler 
yoluyla serbestçe varılacak, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunmasından yana
dır. Bu yolda mesafe alınabilmesi, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğine ve eşit söz hakkına, her saf
hada ve her seviyede saygı gösterilmesine bağlıdır. 
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Türkiye, sadece, Kıbrıs Türk halkının kendi özgür iradesi ve kendi geleceğini belirleme 
hakkına uygun olarak kabul edeceği bir çözümü benimser. Hiçbir dış telkin veya etki, bizi, 
bu kararlı çizgimizden uzaklaştıramaz. 

Son olarak Kıbrıs meselesi, Kahire'de düzenlenen 19 uncu tslam Konferansı Dışişleri Ba
kanları Toplantısının gündemine 1983 Dakka toplantısından bu yana ilk defa aldırtılmış ve yo
ğun temas ve girişimlerimiz sonucunda, Kıbrıs'la ilgili olarak, görüşlerimiz doğrultusunda bir 
karar tasarısı kabul edilmiş ve bu da konferansın nihaî bildirisinde yer almıştır. 

kabul edilen karar tasarısında, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını destekleyen önceki ts
lam Konferansı örgütü kararları teyit edilmiş, tarafların tam eşitliğinden sınırlama getirilmek-
sizin söz edilmiş, Rum kesiminin Avrupa Topluluğuna başvurusunun yarattığı engelin ortadan 
kaldırılması çağrısında bulunulmuştur. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, biraz Körfeze geçsin, Körfeze... 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Körfez hakkında gerekli bilgileri ver

dim, Sayın Başbakan da verecek... (SHP sıralarından gülüşmeler) Siz de herhalde takip ettiniz 
sanıyorum... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisin yüksek malumları olduğu üzere; Türkiye, 
Yunanistan'la arasında mevcut ve özellikle Ege'ye ilişkin önemli sorunları, hakkaniyete uygun, 
barışçı çözümlere kavuşturmak için öteden beri diyalog çağrısında bulunmuştur. 

HASAN ZENGİN (Manisa) —Zaman doldu Sayın Başkanım. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, olağanüstü 

yapmış olduğunuz çağrının gündemini hassas bir şekilde belirlersiniz ve biz de bu hassasiyet 
içinde gereken cevabı veririz. Ben bu cevabı kendiliğimden vermiyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar.) Sizin önergenizde bu sorulara değinilmiştir. Bu sorulara cevap ver
mediğim takdirde de, "Niye cevap vermediniz?" şeklinde Hükümeti muaheze edeceksiniz. Ma
dem soruyorsunuz, dinleyiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

Son olarak, Yunanistan'da iktidara gelen Başkan Miçotakis'in diyalog çağrımıza göster
diği olumlu ilgiyi memnuniyet verici bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Nitekim, ülke Başba
kanları, NATO zirvesi vesilesi ile bulundukları Londra'da 6 Temmuz 1990 günü bir araya gele
rek, diyalog arzuzusunu teyit etmişler ve temaslara teknik düzeyde başlanılmasını kararlaştır
mışlardır. 

Teknik düzeydeki bu temaslarda, Türkiye'nin, diyalog bakımından Kıbrıs'ı bir ön koşul 
olarak kabul etmesi söz konusu değildir. Bu husus Sayın Başbakanımız tarafından Londra'da 
Yunanlı meslektaşına da bildirilmiştir. 

Bizim görüşümüz; iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve sorunların giderilme
sinin, Kıbrıs meselesi üzerinde olumlu etki icra edeceği merkezindedir. Yunanistan'la başlan
gıç safhasında olan diyalog sürecinin faydalı ve anlamlı olabilmesi için, Türkiye, kendisine dü
şen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir; gerisi Yunanistan'a aittir. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında 1983 yılında 
imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının süresi Aralık 1988'de sona ermiştir. 
Söz konusu anlaşmanın yenilenmesi amacıyla iki ülke arasında başlatılan müzakerelerin sür
düğü dönemde, Yunanistan yetkililerinin, yeni anlaşmanın Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına uygun 
olması halinde imzalanacağına dair beyanlarda bulundukları ve bu çerçevede Türkiye'ye karşı 
güvenlik garantisi sağlamaya çalıştıkları görülmüştür. 
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Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle vaki temaslarda konu gündeme getirilerek, gö
rüşlerimiz hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ifade edilmiştir. Kamuoyuna esasen 
açıklandığı üzere, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine, bir NATO üyesinin, bir başka müt
tefikine karşı diğer bir ittifak üyesinden güvenlik garantisi istemesinin anlamsızlığı ve tutarsız
lığı belirtilmiştir. Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri SEtA müzakereleri sırasında çalışma
ların özellikle iki ülke arasındaki ilişkilerde odaklandığı, üçüncü ülkelerle ilişkilerin söz konu
su edilmediği, yetkililere hatırlatılmıştır. Aynı şekilde, Amerika Birleşik devletleri - Yunanistan 
Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasında, türkiye'ya karşı güvenlik garantisi olarak yo
rumlanabilecek bir hükmün yer almaması gereği de vurgulanmıştır. 

Amerikalı yetkililer, Türkiye aleyhine garantiler verilmesinin söz konusu olmayacağım, an
laşma metninden endişelenmememiz gerektiğini açıkça belirtmişlerdir. 

Ancak, açıklanan, Amerika Birleşik Devletleri - Yunan karşılıklı Savunma ve işbirliği An
laşması metninin özellikle giriş bölümünde muğlak yaklaşım ve ifadelerle kaleme alınan, istis
mara müsait formüllere yer verildiği müşahade edilmiştir. Daha önceki vaki beyanlarla çelişen 
bu durum muvacehesinde açıklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Gerek Ankara'da, gerek Washington'da temas ettiğimiz bütün Amerika Birleşik Devletle
ri Yetkilileri, bu meyanda, geçen ay ülkemizi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Savun
ma Bakanı, Yunanistan'a güvenlik garantisi verilmesinin söz konusu olmadığını beyan etmiş
lerdir. Yüce Meclisin malumu olduğu gibi, son olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Bush, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza, Amerika Birleşik Devletlerinin, söz konusu anlaş
mayla Türkiye aleyhine Yunanistan'a doğrudan veya dolaylı herhangi bir güvenlik garantisi 
vermesinin söz konusu olmadığını ifade etmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yazılı teminat isteyin, yazılı. 
DIŞtŞLERt BAKANI ALt BOZER (Devamla) — Bu husus, biiahara, Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı mektupta da teyit olunmuştur. 

Yüce Meclisin yüksek malumları olduğu üzere, Senatör Dole'un, Amerikan Senatosun
dan geçirmeye çalıştığı, milletimiz hakkında, soykırım gibi, haksız ve herhangi bir tarihî mes
netten yoksun ithamlar içeren karar tasarısı, ikili münasebetlerimizde ciddî bir soruna yol aç
mıştır. Zira, söz konusu tasarı, sadece, milletimizin bir soykırım işlediği iddiasını ortaya at
makla kalmamış, bu suçun 1915-1925 döneminde de sürdürüldüğü yolunda esef verici bir kayıt 
da metinde yer almıştır. 

Bu şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kurulması ile somutlaşan ve Türk 
tarihinin nesiller boyu iftiharla anacağı millî mücadele dönemine de leke sürdürülmeye teşeb
büs edilmiştir. Üstelik bu iddialar, maalesef Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden yük
selen toprak talebi hezeyanları ile eş zamanlı olmuştur. 

Söz konusu tasarı, Hükümetimizin yoğun çabaları ve Amerika Birleşik Devletleri Senato
su üyelerinden önemli bir bölümünün basiretli davranışlarıyla önlenmiştir; bugün için bir Er
meni karar tasarısı mevcut değildir. 

Şunu da hemen kaydetmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarını çizen, başta Lo
zan olmak üzere, tüm antlaşmaların bizim için mukaddes olan maddelerini, ne birtakım karar 
tasarıları, ne de toprak talepleri değiştirebilir. Bu bakımdan, milletimizi ve onun değerli tem
silcilerini bu hususta müsterih olmaya çağırıyorum. Hükümetimiz, bu çok önemli konuyu dikkat 
ve hassasiyetle izlemekte, kararlı tutumunu hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda, her fır
satta vurgulamaktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetinizi epey geçtiniz, toparlarsanız memnun olurum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Dole tasarısının reddedilmesine rağmen, Başkan Bush'un, iç politika saikleriyle de olsa, 

20 Nisan 1990 günü yaptığı bir yazılı açıklama ile, 24 Nisan tarihinde, Ermenilerin 75 yıl önce 
uğradığı katliamın antlısına katıldığını ifade etmesi, talihsiz bir davranış teşkil etmiştir. Hatır
lanacağı üzere, Türk - Amerikan ilişkilerinde derin izler bırakan bu açıklama, o zaman, bizzat 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından cevaplandırılmıştır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Onlar kardeş! 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — Fener Rum Ortodoks Patriği Dimitri-

os, 2 ilâ 29 Temmuz 1990 tarihleri arasında, Kuzey ve Güney Amerika Başpiskoposu Yakovas'-
ın davetiyle Amerika Birleşik Devletlerine, cereyan tarzı Türk kamuoyunu rahatsız eden bir 
ziyaret yapmıştır. 

Bilindiği üzere, Patrikhane, bir Türk kurumu olarak, Türkiye Cumhuriyetinin kanunları 
uyarınca ve Anayasamızın himayesi altında işlevini sürdürmüktedir. Patriğin diğer görevlerine, 
çalışmalarına, seyahatlerine ve kendi bünyelerindeki seçimlerine müdahale edilmemektedir. An
cak, son yıllarda bazı dış çevrelerin, Patrikhanenin evrensel niteliğini vurgulamaya yönelik mak
satlı faaliyetlerde bulundukları müşahade edilmektedir. Aynı yaklaşımla, Patriğin; Amerika 
Birleşik Devletleri gezisinin de istismar edilmeye çalışıldığı görülmüştür. 

Patrik Dimitrios'a, ülkemizin menfaatlarını baltalamaya çalışan Kıbrıs Rum ve Yunan lo
bilerinin amaçlarına alet olmaması gerektiği hatırlatılmıştır, öte yandan, Patriğin de, ziyareti
nin, Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı çevrelerce istismara teşebbüs olunmasından rahat
sızlık duyduğu tarafımıza bizzat bildirilmiştir. 

Patrikhanenin statüsü, devletimizin temelini oluşturan Lozan Antlaşmasıyla ilgili tutanak
larda belirlenmiş olup, bu konunun istismarına matuf her türlü çaba, tarafımızdan ciddiyetle 
izlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Atatürk'ün, "Yurtta sulh cihanda sulh" özdeyişinde ifadesi
ni bulan, barışçı, maceradan uzak ve güvenilir bir dış politikamız, bütün cumhuriyet hükü
metleri gibi, Hükümetimizce de titizlikle sürdürülmektedir. Hiç kimsenin en küçük bir toprak 
parçasında gözümüz yoktur; ancak, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu aziz vatana yapılmaya 
tevessül olunabilecek her tecavüzün de aynıyla karşılık göreceği tabiîdir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Türkiye, dünyamızın ihtilaflarla, hatta sıcak çatışmalarla dolu bu bölgesinde, bir ba
rış ve istikrar unsuru olmaya devam edecektir. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozer. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'dedir; buyurun 

Sayın İnönü. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dış politikamız ve ulusal güvenliğimizle yakından ilgili son gelişmelerin, Meclisimizin olağa
nüstü toplantısında bir genel görüşme içinde ele alınması maksadıyla, muhalefetin birlikte sun
duğu önerge üzerinde SHP Grubunun görüşlerini anlatmak üzere huzurunuzdayım; şahsım 
ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, hemen söylevim ki, bugün yaptığımız öngörüşme içinde bize düşen 
35 dakikalık süre, dış politikada son haftalarda ve günlerde karşımıza çıkan olumsuz gelişme
lerin tümü hakkında fikirlerimizi açıklamaya hiç şüphesiz yetmez, yetemez. 

Bugün, en ivedi, en güncel konu, Irak'ın Kuveyt'i silah zoruyla işgali ile ortaya çıkan ulus
lararası hukuk ihlali. Bu ihlalin nasıl düzeltileceği, bu arada kuvvete başvurmanın olumsuz 
sonuçlarından vatanımızı, ülkemizi nasıl koruyabileceğimiz konusu, en güncel konu. Sadece, 
bu konunun kısa ve uzun vadeli ulusal çıkarlarımızla, ulusal güvenliğimizle, ekonomimizin ih
tiyaçlarıyla ve dış politimazınız dünyadaki itibarıyla ilgili yansımalarını, olası gelişmelerini; 
sadece bunları tartışabilmek için bir genel görüşme açılması ve en geniş şekilde yürütülmesi 
şarttır. 

Ayrıca, bir de son haftalarda dış ilişkilerimizde arka arkaya, hem de dostlarımızca, karşı
mıza çıkarılan olumsuz davranışlar, kararlar var: NATO içerisindeki büyük müttefikimiz Ame
rika Birleşik Devletlerinin, ulusal çıkarlarımıza aykırı olup bittiler peşinde olan Yunan propa
ganda gayretlerine destek sağlayacak hareketler yapması; Başkan Bush'un, sözde Ermeni soy
kırım tasarısıyla ilgili olarak "1923 'e kadar katliam hareketleri devam etmiştir." şeklinde de
meçler vermeye devam etmesi; tarihsel gerçeğe de, aramızdaki dostluğa da hiç uymayan bu de
meçleri hiçbir şekilde düzeltmeye gitmemesi; Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyinin, At ile 
Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesi için, önce Kıbrıs'ta kalıcı çözümün elde edilmesinin şart 
olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye açıkça baskı yapan bir yola girmesi ve sayın milletvekilleri, 
bütün bunların Avrupa'da bir dünya savaşı tehdidinin kaybolduğu, bir barış ortamı içinde, ye
ni dengeler, yeni oluşumlar arayışına girildiği bir dönemde olması; daha açıkçası, dünya yeni
den kurulurken, Türkiye'nin çeşitli yer ve alanlarda hep geriye itilmesi... 

Bütün bu olumsuzlukların Mecliste ele alınması, nedenlerin açıklanması ve yeni önerile
rin yapılması, 35 dakikalık öngör üşmede nasıl mümkün olur?! Geniş bir genel görüşme yapıl
ması, bütün bu nedenlerle şarttır. Zaman gelmiştir, geçmektedir. Aslına bakarsanız, iktidara 
kalsaydı, bu toplantı da yapılmayacaktı. (SHP sıralarından alkışlar) 2 Ağustosta Irak'ın Ku
veyt'i işgaliyle, savaş tehlikesi kapımıza geldi. 2 Ağustostan beri 10 gün geçti; ancak muhalefet 
milletvekillerinin tek tek imzaları alınarak, bugün bu olağanüstü toplantıyı yapıyoruz; bunu 
bütün kamuoyumuzun duymasını istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Olumsuz gelişmelerin, dış politikamızla ilgili bu gelişmelerin bir anda ele alınması elbet 
gereklidir. Dış politika konuları, ulusal çıkarlarımız açısından bir bütün teşkil eder. Çeşitli yer
lerde meydana çıkan olumsuz gelişmeleri, bir arada göz önüne alarak ancak, kalıcı çözümlere 
varabiliriz; ama bunu yaparken, cumhuriyet dış politikasının temel ilkelerinden sapmamak, 
yetkili organlarda tartışılmamış kararları, olup bittiler şeklinde uygulamaya koymamak, ulu
sal çıkarlar üzerinde kumar oynamamak şarttır. (SHP sıralarından alkışlar) Bütün bu konu
lar, ancak geniş bir genel görüşme içinde ele alınabilir. 

Biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanının ne kadar zor bir durumda olduğunu hep beraber 
gördük. Benim saydığım bütün bu dış politikadaki olumsuz gelişmeleri, büyük bir süratle, bi
ze 10 dakikada, İS dakikada anlatmaya çalışıyordu. Bunun ne faydası var sayın milletvekille
ri? Böyle genel görüşme olur mu? 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Siz topladınız Meclisi. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Biz genel görüşmeyi kabul edersek ancak, Sayın Dışişleri 

Bakanı, basında bilinen bilgiler dışında bazı bilgileri rahat rahat söyleyebilir. Bu söyledi k-
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lerinin hepsini biliyorduk ve bunlar, açıkça söylüyorum, bugün karşımızdaki olumsuz gelişme
leri hiçbir şekilde yansıtmıyor. (SHP sıralarından alkışlar) AT için söylediklerinin, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin bize karşı tutumu için söylediklerinin Yunanistan'la ilişkilerde söyledik
lerinin hiçbiri bugünkü durumu yansıtmıyor; hepsi hayaldir. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, 
bunları ancak genel görüşmede ele alabiliriz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zaman sınırlaması karşısında, daha çok ve büyük öl
çüde, son haftanın olayı Irak'ın istila hareketi üzerinde durmakla yetinmek zorundayım; ama 
genel görüşmede bunların hepsini ela alabiliriz; fakat burada da, konunun içeriğine girmeden 
önce, tıpkı altı ay kadar önceki dış politika öngörülmesinde yaptığım gibi, dış politikanın bu
gün fiilen Sayın özal tarafından yürütülmesine tekrar tekrar karşı çıktığımızı belirtmek istiyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirten 104 ün
cü maddesi açıktır. En başında, "Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cum
huriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organla
rının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" diyor; ondan sonra da, bu amaçla yapacağı görev 
ve yetkileri birer birer sayıyor; ama, Sayın özal, dünkü basın toplantısında orasını okumadı. 
Bakın, ben size söyleyeyim. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — 92 nci maddeyi de oku. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — örneğin, yasama ile ilgili görev ve yetkileri; Türkiye Bü

yük Millet Meclisini toplantıya çağırmak, kanunları yayımlamak; kanunların iptali için, ge
rektiğinde Anayasa Mahkemesinde dava açmak... 

Yürütme ile ilgili görev ve yetkileri: Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmik, yabancı 
devlet elçilerini kabul etmek, uluslararası andlaşmaları onaylamak... Böyle gidiyor. Bunların 
hiçbirinde, "İvedi hallerde devlet organlarının yerine kendisi geçerek, onların işini yapar" diye 
bir şey söylemiyor. (SHP sıralarından alkışlar) Hiçbir yerde, "Başbakanın işini yapar, Dışişleri 
Bakanının işini yapar" demiyor, böyle bir şey söylemiyor. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Devamını oku. (ANAP sıralarından, "Devamını oku" 
sesleri) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, zamanımızda -bunu dikkatinize 
sunuyorum- gelişmeler daha çabuk oluyormuş!., öyleyse, yapılacak şey, sayın milletvekilleri, 
Anayasşnın belirlediği organları daha çabuk çalıştırmaktır. Bu organların başında, çabuk ça
lışamayan, gerekli çalışma hızını gösteremeyen insanlar varsa, onları değiştirip, yerlerine daha 
yetenekli insanlar getirmektir... (SHP sıralarından alkışlar) Yoksa, çabuk çalışma ihtiyacı ya 
da dünyada birçok devlet başkanını tanıma özelliği, Anayasada bulunmayan yetkilerin -üstelik 
sorumsuz bir makam tarafından- kullanılması için gerekçe olamaz; hele Sayın özal'ın acele 
verdiği kararlar yüzünden, bugüne kadar dış politikamızın da, iç politikamızın da uğradığı za
rarlar meydanda iken... 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'dan 330 bin soydaşımızı, telaş içinde, birkaç ayda Türki-
ye'ya getiren, sonra yarıya yakın bölümünü tekrar üzüntü, perişanlık içinde Bulgaristan'a geri 
gönderen bu büyük göç olayı, Jivkov'un uzun boylu düşünülmüş bir tuzak demecine, Sayın 
Özal'ın acele bir cevap vermesiyle başlamamış mıydı?.. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Yunanistan'la ilişkilerimizde aleyhimize sonuçlanan girişimler, hep Dışişleri uzmanları
nın tavsiyelerine uymayan acele kararlardan kaynaklanmıyor muydu? (SHP sıralarından alkışlar) 

Ekonomi politakasında alınan acele kararların, kaç şirketi iflasa sürüklediğini acaba han
gimiz söyleyebiliriz? 

24 Ocak döneminin başında, Türk parasının değerini, IMF'nin istediğinden çok daha fazla 
düşüren neden de, gene Sayın OzaPın bir acele kararı değil miydi? Daha yakında verilen bir 
acele kararın ürünü de, Sayın Akbulut Hükümeti!.. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, şimdi 
bu Hükümetin yeteri kadar acele karar veremediği anlaşıldığından, Sayın özal, dış politika 
kararlarını gene kendisi veriyor. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Kim yazdı o yazıları? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, içtenlikle söylüyorum, eğer geçmiş

ten ders almak mümkün olsaydı, "Sayın özal'ın en acele alması gereken başka bir karar var; 
bir daha acele karar almamaya karar vermek" derdim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya aykırı bu tutumu eleştirirken, bu duruma karşı çıkma
yan, kendi yetkilerinin ellerinden alınmasına hiç ses çıkarmayan Başbakan ve öbür bakanların, 
bu davranışların asıl sorumluluğunu yüklendiklerini de belirtmeliyim. (ANAP sıralarından 
"Ayıp, ayıp" sesleri) İktidar milletvekillerine de, sorumluluklarını hatırlatıyorum : Anayasa 
dışı bu davranışlara, nereye kadar "Evet" diyeceksiniz? Halkımız sizi, bir tek kişinin diktatör
lük heveslerini destekleyesiniz diye mi seçti? (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP 

. sıralarından sıralara vurmalar) 

Sayın Başbakanın... Sayın Başbakanın... (ANAP sıralarından sıralara vurmalar) Sayın Baş
bakanın, niçin... Bakın dinleyin, bakın burası daha güzel... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başbakanın niçin telefon görüşmelerinin dışında tutulduğu, söz konusu devlet adamla
rını... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ...Sayın özal'ın önceden tanıdığı gerekçesiyle açıklanıyor. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başkan, ciddî bir oturum yapıyoruz burada, 
BAŞKAN — Arkadaşlar, susun... (ANAP sıralarından gürültüler) 
SABRt ARAŞ (Kars) — Hakaret ediyor. Sözünü geri alsın, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. (Gürültüler) 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başbakanın, niçin telefon görüşmelerinin dışında 

tutulduğu... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen arkadaşlar... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ...söz konusu devlet adamlarını, Sayın özal'ın önceden 

tanıdığı gerekçesiyle açıklanıyor. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın; dik

tatörlük yok Türkiye'de; sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Bir dakika... Başkanlık olarak inceleriz, gereğini yaparız. Zabıtları... 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Lütfen oturun. 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, isterseniz bir daha okurum cümlemi. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Sayın Başkan, biraz evvel "lütfen" demiyordunuz. (ANAP 

ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İdare Amiri Mustafa Bey... (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Devam edeyim mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Evet Sayın İnönü, buyurun. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) —• Sayın milletvekilleri, isterseniz bir daha okuyayım; yanlış 

anladınız sözümü... (ANAP sıralarından gürültüler) 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Anayasa dışı bu davranışlara... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Dinleyelim lütfen. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın İnönü, genel başkana yakışır bir söz kul

lanırsanız, kabul. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) —• Yanlış anlıyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Diktatörlük yok, cumhuriyet var. Lütfen... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Çok memnun oldum, çok memnun oldum. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başbakan itiraz etmiyor, sen niye itiraz ediyorsun? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başbakanın niçin telefon görüşmelerinin dışında tu
tulduğu, söz konusu devlet adamlarını Sayın özal'ın Önceden tanıdığı gerekçesiyle açıklanıyor. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal onları önceden nasıl tanımış?; Başbakanken, onlarla ko
nuşarak tanımış. Peki, şimdi Sayın Akbulut'tan bu fırsatı niye esirgiyoruz? (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu sözleri bırakalım, bunları bırakalım. Anayasamızda, dış politika
nın yönetiminde kimin yetkili, kimin sorumlu olduğu bellidir. Her parlamenter demokratik 
sistemde olduğu gibi, bizde de bu yetki ve sorumluluk, Hükümettedir. Yetkinin kullanılış şek
lini de, en üst düzeyde, Parlamento, Büyük Millet Meclisi denetleyecektir. Anayasa gereği so
rumsuz olan Cumhurbaşkanı, dış politikayı fiilen yürütüyorsa, bu politikayı,Meclis nasıl de
netleyecektir? Tek kişiye dayalı bir dış politika, maceraya açık bir dış politikadır. Anayasaya 
aykırı, Türkiye'yi maceraya götürecek bu politika ve uygulamalara Parlamento el koymalı, Sa
yın özal'ı anayasal çizgiye çekmenin yollarını bulmalıdır. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) Ben size görevinizi hatırlatıyorum; yaparsınız, yapmazsınız... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bu tek kişeye dayalı bir politikanın sonucu olarak, örneğin, biraz evvel Sayın Dışişleri Ba
kanının söylediği konuda, Yunanistan-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması konusunda, kamuo
yumuzda ortaya çıkan tepkiler karşısında, "Başkan Bush bana mektup yazdı, güvence verdi, 
bu iş tamam" diyerek sorun çözülebilir mi? Bu mektup açıklanmadıkça, milletlerarası müzâ
kerelerde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ancak açıklanan mektup, bizim durumumuzu Yu
nanistan'a açıkça anlatır; onun durumunu bize açıkça anlatır. Niçin Yunanistan bu mektubun 
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açıklanmasına karşı çıkıyor? Bunun cevabını verebiliyor musunuz? Bu mektup mademki bize 
resmen gönderilmiştir, açıklanmalıdır ve ancak o zaman Türkiye - Yunanistan ilişkilerine bir 
katkı yapar, aksi takdirde hiçbir şey değildir. 

KADİR DEMİR (Konya) — Sen yapılan konuşmaları dinlememişsin. 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Teşrif buyursaydınız açıklarlardı. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Daha önce de gördük; daha önce NATO Müttefik Kuvvet

ler Başkomutanı General Rogers, şahsî dostu Sayın Kenan Evren'e, Ege'deki sorunun çözümü 
için buna benzer bir söz vermişti; Türkiye'de, Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönüşüne, bu 
söze dayanarak "Evet" demişti, "Her şey tamam" denilmişti. Rogers da, Sayın Evren de gö
revden gittiler... Hiçbir şey tamam olmamış, tam tersine, sorunlar daha da ağırlaşmıştır!.. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Babanın 12 adayı verdiği gibi... (SHP sıralarından gü
rültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Özal'ın, dış politikayı nasıl bir anlayışla yürüttüğü
nü, özellikle Dışişleri Bakanlığı yetkili ve uzmanlarını devre dışı bıraktığı zamanlar nasıl hata
lar yaptığını, yakın geçmişte defalarca gördük. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinleyin sayın milletvekilleri, şimdi, bu anlayış, esas itibariyle, propagandaya, iletişim or
ganlarında, yeni deyimle medyalarda etki yapmaya yönelik bir yaklaşımı öngörüyor; ama Bul
garistan'dan talihsiz göç olayında ve ulusal çıkarlarımız için hiçbir olumlu sonuç vermeyen Davos 
sürecinde gördüğümüz gibi, bu propaganda etkileri, saman alevi gibi, birkaç gün sürüyor, ka
muoyunu kısa bir süre oyalıyor, sonra kaybolup gidiyorlar ve temel sorunlar, bu zaman boşa 
geçirilmiş olduğu için, çözülmediği için, bir süre sonra aleyhimizde gelişmeler olarak, daha 
vahim şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bu davranışı en şiddetli şekilde geçen on günde yaşadık 
sayın milletvekilleri. 

Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle hemen yakınımızda bir savaş hali belirmişken, bütün bu süre içinde 
Meclis, iktidarıyla muhalefetiyle parti grupları, hatta büyük ölçüde Hükümet devre dışı bıra
kıldı. Bunun bir ispatı da, biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanının, toplantıya Sayın Başbakanın 
katıldığını söylemek zorunda kalması... Nerede görülmüş, bir resmî toplantıya "Sayın Başba
kan Sayın Bakan katılmıştır" diye buradan açıklama yapılıyor. Demek ki, bir ihtiyaç var... De
mek ki, katılmalarının bir işe yaramadığını herkes biliyor. Sayın Dışişleri Bakanı, onun için 
burada böyle bir açıklama yapma zorunluluğunu duydu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın özal'ın, Türkiye'nin ve kişi olarak Sayın özal'ın kendisinin itibarını, devlet adam
larıyla yaptığı telefon görüşmeleriyle ve çeşitli televizyon konuşmalarıyla yükseltme çabaları 
içinde, asıl önemli kararlar, yeterli bir tartışma ortamı bulunmadan yürürlüğe konuldu. Her 
şey olup bittikten sonra, muhalefet liderlerinin, anlamsız bir propaganda gösterisi için Cum
hurbaşkanlığına çağrılması, Anayasaya uymayan bir yönetim sisteminin, birlik beraberlik kan-
dırmacası altında, muhalefet tarafından desteklenmesini sağlama amacı güttüğünden bu çağ
rıya uymadım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Kararlar alınırken bize danışılmamış, kararların alınmasından önce Mecliste fikirlerimizi 
söyleyememişiz, Hükümetin aldığı kararların neresini kabul ediyoruz, neresini kabul etmiyo
ruz bunları kamuoyuna duyuramamışız, bütün bunlar olup bitmiş, ondan sonra biz çağrılıyo
ruz ve sonunda, "Muhalefet geldi, Sayın özal'ın kararlarını, Sayın özal'ın Anayasaya uyma
yan davranışlarım, Hükümetin, kimseye sormadan aldığı kararlarını, muhalefet destekliyor" 
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görünümünü, beraber resim çektirerek vereceğizL Bunu kabul etmedik. Şunu da söyleyeyim 
ki sayın milletvekilleri, gitmememizin millet tarafından çok olumlu karşılandığını, aldığım te
lefon haberlerinde, telgraflarda görmekten de ayrıca mutlu oldum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde... 
KADİR DEMİR (Konya) — Yeni cenazeler var mıydı?. (Gürültüler) 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin sayın milletvekilleri, burası önemli. 
Demokrasilerde, millî birlik beraberlik nasıl sağlanır? Meclisi çalıştırarak, Mecliste, mu

halefetin, görüşlerini, önemli kararlar alınmadan, belirtmesine fırsat vererek, Cumhurbaşkanı 
dahil, herkesin Anayasaya saygı göstermesini şart koşarak. Yoksa, birtakım kandırmacalarla, 
oyunlarla bir araya getirdiğiniz iktidar ve muhalefet sözcülerinin birlikte resimlerini çekerek 
ya da kapalı kapılar ardında yapılan eleştirileri, halka, tam tersine, "Onlar da iktidarı 
desteklediler" şeklinde duyurarak değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak silahlı güçlerinin Kuveyt'i istila etmesi, daha son
ra Irak'ın Kuveyt'i ilhak etmesi, vahim bir uluslararası hukuk ihlalidir; hiçbir şekilde kabul 
edilemez. Aralarındaki anlaşmazlık, görüşmeler yoluyla istenen sonuca varmadı diye, bir dev
let, askerî gücünü kullanarak, daha zayıf olan öteki devleti işgal ediyor, sonra da ilhak edi
yor... Böyle bir sonucu hiçbir şekilde kabul etmeyiz, onaylamayız. Kaba kuvvete başvuran dev
letin. -ister komşumuz olsun, isterse çok uzak bir yörenin ülkesi olsun, Doğu'nun bir ülkesi 
olsun, Batı'nın bir ülkesi olsun, bizim için fark etmez- güç kullanma yoluyla çözüm bulması
nı, bir devletin başka bir devleti zorla ortadan kaldırmasını ya da bir devletin, kendi iradesini, 
başka bir devletin halkına zorla benimsetmesini, böyle şeyleri kabul etmeyiz. Onun için, Irak'
ın yarattığı bu olup bittiyi de kabul etmiyoruz ve Kuveyt topraklarından bir an önce şartsız 
çekilmesini, Kuveyt'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına yeniden kavuşma
sını istiyoruz. (ANAP sıralarından "Biz de onu istiyoruz" sesleri.) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Biz de onu istiyoruz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Peki, sayın milletvekilleri, bu sonuç nasıl sağlanacak? Bu

nun en sağlam yolu, Birleşmiş Milletler örgütünün soruna sahip çıkması ve bütün üye ulusla
rın ortak iradelerini harekete geçirerek, sarf edilecek çabalarla sorunu çözmesidir. 

Bu çözüm zaman alabilir; ama, ancak Birleşmiş Milletler eliyle varılacak çözüm kalıcı 
olur ve uluslararası bir güvenlik sisteminin kurulmasına katkı yapar; bundan sonra başka dev
letlerin böyle işgallere, böyle hukuk ihlallerine girişmelerini önler. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını yetersiz bularak, başka devlet
ler, örneğin, Amerika Birleşik Devletleri veya birkaç Batılı devlet veya NATO veya birkaç Arap 
ülkesi, kendiliklerinden askerî müdahaleye girişirlerse, savaş çıkar ve çıkacak savaşta hangi ta
raf başarı gösterirse, onun istediği olur; ama böyle bir sonuç, uluslararası hukuka, dünya barı
şına katkı yapmaz. Geçmişte her zaman görüldüğü gibi, sadece kuvvetlinin istediği olmuş olur. 
Nitekim, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısından da böyle bir müdahale kararı çıkmadı; yal
nız, Türkiye bir saldırıya uğrarsa, NATO'nun bizi koruyacağı tekrar ilan edildi. 

Sayın milletvekilleri, bir yanılgıya düşmeyiniz; zaten NATO Antlaşması bunu gerektiri
yor. Biz, NATO içindeyiz; herhangi bir devlet bize saldırırsa, bütün NATO ülkeleri bizim yanı
mızda yer alacaklardır; bu, NATO'nun gereğidir. Bunu tekrar söylediler; teşekkür ederiz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında nükleer silahsız
lanma başlaüldıktan sonra, NATO ve Varşova Paktları, birbirlerini tehdit eden değil, birlikte bir gü
venlik sistemi kurmaya çalışan örgütler haline dönüşmeye başladıktan sonra, artık bütün dünyayı 
içine alacak bir banş ve güvenlik düzenini Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurmak ve yerleştirmek 
zamanı gelmiştir. Bizim gibi, geçmişten gelen engin deneyimleri, zengin kültürü olan, evrensel banş 
ve uygarlık ideallerine bağlı olan bir ulusun desteklemesi gereken yol, yalnız budur. 
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Sayın milletvekilleri, Ortadoğu'da bugünkü Irak-Kuveyt bunalımının, Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde, Güvenlik Konseyi kararlan doğrultusunda çözümüne katkı yaparken, kendi ulu
sal çıkarlarımızı da dikkatle gözetmek görevimizdir; hepimizin görevidir. Ancak ulusal çıkar
larımızı koruyarak, uluslararası bir güvenlik sistemine katkı yapabiliriz, tşte burada, konunun 
Mecliste ele alınmasının ve bütün gelişme olasılıklarıyla birlikte enine boyuna görüşülmesinin 
zorunluluğu kendisini gösteriyor. Çünkü, ulusal çıkarlarımızın, gösterişli, kişisel ya da partisel 
reklama yönelik kararlar, hareketler içinde gözden kaçırılmasını önleyebilecek tek organ Bü
yük Millet Meclisidir. 

Sayın milletvekilleri, karşı karşıya bulunduğumuz hukuk ihlalini yapan devletin, bizim bir 
komşumuz olması, bizim durumumuzu daha nazik, daha duyarlı bir hale getirmiştir. Birleş
miş Milletler çerçevesinde aranan çözüme katkı yaparken, öteki uluslardan daha önde bir çaba 
içerisine girerek, sanki Irak'la özel bir anlaşmazlığımızı çözmeye çalışıyoruz izlenimini verme
meliyiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi izninizle, bu vesile ile, Türkiye'nin Ortadoğu'daki konumuna, bölgedeki ülkelerin 
yapısına ve aralarındaki ilişkilerin özelliğine biraz değinmek istiyorum. 

Ortadoğu'daki Arap ülkelerinin tam bir dayanışma ve birlik içinde oldukları söylenemez. 
Yönetim biçiminden kaynaklanan belirsizlikler ayrıca vardır. Aralarındaki ideoloji farklılıkla
rı, ekonomik ve siyasal çıkar çatışmaları, sınır anlaşmazlıkları ve bölgede öncü rol oynama 
hevesleri, bölgenin önemli petrol kaynaklarına sahip olması, bütün bunlar, Ortadoğu'nun her 
zaman sıcak çatışmalara açık olmasına ve siyasal belirsizlikler içinde kalmasına yol açmakta
dır. Bu nedenlerledir ki, bütünlük içinde bir Arap veya tslâm dünyasından söz etmek, hâlâ 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, durum böyle olunca, Türkiye olarak, Arap ülkeleri arasındaki an
laşmazlıklara karışmaktan dikkatle ve özenle kaçınmalıyız; içişlerine karışmamalıyız; aralarındaki 
anlaşmazlıkların üzerinde olmalıyız, dışında kalmalıyız. Bu ülkeler arasındaki ihtilafların, tar
tışmaların, çatışmaların doğrudan tarafı değiliz ve olmamalıyız. Rejimi, yönetimi ne olursa 
olsun, her ülkenin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bunun içindir ki, Irak'ın Ku
veyt'i işgalini ve ilhakını haklı bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Bu girişimi, Kuveyt'in güvenliği
ne, bağımsızlığına, uluslararası hukuk ilkelerine kabul edilmez bir saldırı olarak görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bölgedeki anlaşmazlıklarda bir kesimin yaninı tutmak gibi bir izle
nimden uzak durmalıyız ve hele anlaşmazlıkların çözümünde, Batı'nın bir aracı görünümünü 
hiç vermemeliyiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dış politikamızı, ulusal çıkarlarımız ve olanaklarımızla dengeli gö
türmek zorundayız. Olanaklarımızın ötesinde yük yüklenemeyiz. Ulusal çıkarlarımızın ötesin
de hedeflerle, dış politikamıza yön veremeyiz. Bunlar, yılların deneyiminden geçmiş, savaşlar 
geçirmiş, geçerliliği kanıtlanmış ilkelerdir. Cumhuriyetten beri başarı ile uygulanan bu ilke ve 
politakalara, bakıyorum, bugün "eskidi" diyenler var; Sayın özal gibi, "bunlar, çekingen 
politikalardır" imalarını yapanlar var. 

Unutulmasın ki, dış politika ve savunma alanları, kişisel heveslere, yeni icatlara elverişli 
alanlar değildir. Bu alanların, acele ile yapılan hatalara hiç tahammülü yoktur. Tarih, bu ko
nudaki yanılgıların örnekleriyle doludur. Hangi bölgede olduğumuzu, hangi sorunlarla karşı 
karşıya bulunduğurhuzu çok iyi değerlendirmek zorundayız. 

Sayın özal'ın k|işisel tutumu ve reklam merakı ile ortaya çıkan yeni heveskâr politikalar, 
Batı ülkelerinin çıkarlarına uygun olduğu ölçüde, Batı'da ilgi ve sempati uyandırabilir; bu da 
doğaldır; ama, bu ilgi ve sempati, politikanın başarısı olarak görülemez. Politikanın başarısı, 
Türkiye için verdiği sonuçla ölçülecektir. 
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Sayın milletvekilleri, kurumlar devre dışı bırakıldığı için, hangi yükümlülüklerin altına 
girdiğimizi bilmiyoruz. Hükümet, olayların dışında... Dışişleri Bakanı, ambargo kararının ne 
olduğunu basına anlatmaya çalışırken, Türkiye'nin o anda boru hattını kapattığını, gazeteci
lerden öğreniyor; tabiî, büyük bir şaşkınlığa düşüyor, inanamıyor. Yalnızca bu olay bile, bu 
politikayı doğrudan yürütmesi gereken organın ne kadar devre dışında olduğunu, her şeyin 
nasıl kişisel kararlarla yürütüldüğünü açıkça gösteriyor. 

Kurumlar devre dışı olduğundan, bireysel girişimler ön plana geçtiğinden, dış politikamı
zın temel ilkelerinin dışında bir yükümlülüğe girildiği izlenimini kaygıyla taşıyoruz; onu bura
da belirtmek görevimdir. Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı -yanlışım varsa, doğrusunu 
söylesinler- bu kapatma kararını nasıl duymuşlardır? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Irak'ın Kuveyt'i işgaline ve ilhakına son vermeyi, Birleşmiş Milletler 
örgütü başarabilecek midir? Bu olay, bir anlamda Birleşmiş Milletler için büyük bir sınavdır. 
Umudumuz, bu sınavdan Birleşmiş Milletlerin başarısıyla çıkmasıdır. Eğer çıkamazsa, Birleş
miş Milletlerin yapısındaki eksiklikler üzerinde durulmalı ve böyle bir hukuk ihlalini önleyebi
lecek bir yapıya bir an önce kavuşturulmalıdır. 

Bu arada biz, uluslararası hukuk ihlali yapmış olan bir ülkeye komşu olmanın sonucu olarak 
ağır bir bedel ödeme durumunda kalmamalıydık. Bu yönde kaygılarımız var. Çünkü, bir defa, 
Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Irak'la ikili alışverişi kestik, doğrudur; ama, ikinci 
boru hattını kapatmakta niçin bu kadar acele ettiğimizi anlamış değiliz. Boru hattını hemen 
kapatıp kapatmama konusu, daha önce Büyük Millet Meclisinde konuşulmalıydı. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Çünkü, sayın milletvekilleri, birçok ülkeyi ilgilendiren bir sonuç bu; birçok 
ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bir sonuç bu. Güvenlik Konseyinin kararlarına başka ülkelerin 
ne ölçüde uyduklarını görmeden, onlar hesabına bir karar vermek doğru mudur, değil midir? 
Yoruma açık bir husustur. Mecliste enine boyuna tartışılmalıydı. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ambargo kararını bu şekilde hemen uygulamak, ilk tah
minlere göre, 2,5 ile 3 milyar dolar civarında kaybımıza neden olmuştur. Herhalde dünyada 
bu ambargo kararında en ağır bedeli biz ödüyoruz. Bunun karşılığında.elimize ne geçtiğini 
ya da yakın gelecekte ne geçeceğini sormak, hakkımızdır. Hele, bu fedakârlığı yaparken, bir 
de Arap dünyasının bir bölümünde, "Batı'nın istenmeyen bir temsilcisi" diye görüneceksek, 
hareketimiz daha da anlamsız olur. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış onu söyleyin. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi... 
Biraz sonra geleceğim. 
Sayın milletvekilleri, ekonomik yaptırım kararını uygularken, herkesten öteye geçerken, 

başkaları hesabına da karar vermekten çekinmeyerek, büyük fedakârlık pahasına, Batı bası
nında politikamıza ve Sayın özal'a büyük övgüler kazandık. Çok iyi; ama, acaba bu yeter mi 
ve değer mi? Çünkü, geçmişte de Batı'nın kendi güvenliğini savunmada öncü rolleri başarıyla 
yüklendiğimiz hep yazıldı; övgüler aldık, göklere çıkarıldık. Sonra?.. Savunma ihtiyacı bizim 
dışımızdaki etkenlerle ortadan kalkınca, bunlar unutuldu ve şimdi, daha batıdaki bir komşu
muzun bizden istediklerini yapmazsak Batı ile ilişkilerimizin gelişemeyeceği, bize resmen söylendi. 

Bu davranış değişmeleri bu kadar yakın geçmişte görülmüşken, şimdi yeni fedakârlıklara 
acele ile girişmemizi, Hükümet bize nasıl açıklayacaktır? Genel görüşmede bu konuyu ayrıntı
lı olarak dinlemek, değerlendirmek hakkımızdır. Bunlar bize anlatılmadan, yakın gelecek için 
beklentiler iyice açıklanmadan, genel görüşme bitirilemez. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; duyduğumuza göre, boru hattını kapattığımızı bir an 
önce ilan etmek için o kadar acele edilmiştir ki, bu karar, daha Güvenlik Konseyinin ambargo 
kararı metni Dışişlerimize ulaşmadan alınıp uygulanmaya başlanmıştır. Hatta sonradan, Gü
venlik Konseyinin karar metni Türkiye'ye geldiğinde, uygulanan organlar "Biz, orada olma
yan şeyleri de yapmaya başlamışız; aman geri dönelim" demişlerdir. Bu doğru mudur, değil 
midir? Sayın Dışişleri Bakanına, Sayın Başbakana şimdi bunu soruyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Doğru değil. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Doğrudur Sayın Başbakan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız, serinkanlılıkla düşünelim; o zaman, bizim, 

boru hattını kapatmakta bu kadar acele etmemizin, başka bir açıdan da, yersiz ve zararlı oldu
ğunu göreceğiz. 

Irak'ın Kuveyt'i işgali, Arap âleminde son yıllarda meydana gelen tek uluslararası hukuk 
ihlali değildir, örneğin; önce Mısır güçleri Yemen'e girdiler. O zaman meydana gelen bir ben
zer müdahale hareketi karşısında Batı dünyası, Birleşmiş Milletleri bugünkü gibi harekete ge
çirmeye çalışmamıştı; ama, bu defa Birleşmiş Milletlerin süratle tepki gösterebilmesi iki nede
ne dayanıyor. Birincisi: Süper güçler arasında eski zıtlaşma havası artık yok. Bu, çabuk karari 
kolaylaştırıyor. 

İkincisi ise, Batı'daki güçlerin, Kuveyt petrolünün Batı kontrolünden çıkma tehlikesini anın
da önlemek istemeleri var. Yani, Amerika Birleşik Devletlerinin acelesinde, kendi özel petrol 
kolaylıklarını kaçırmanın kaygısı var. Oysaki biz, aceleyle petrol boru hattını kapattığımızda, 
petrol konusunda sahip olduğumuz tek kolaylıktan ileride mahrum olma tehlikesine kendimizi 
atıyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Yani, Amerika Birleşik Devletlerinin, -bakın, serinkanlı
lıkla düşünelim- İngiltere'nin acele etmelerinde özel çıkarları var; bizim acele etmekle özel kay
bımız var. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu kaybın nasıl karşılanacağı hakkında hiç fikrimiz yok. Hükümetin bu konuda 
ayrıntılı açıklamalar yapmasını istiyoruz. Genel görüşme bunun için de şarttır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Çankaya'ya sorsunlar da gelsinler. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bir de, Sayın Başbakanın şu soruma açıklıkla cevap ver

mesini istiyorum, burası Meclistir, her şeyi konuşabiliriz : Acaba, Sayın özal'ın aceleci davra
nışında, dış politikamızda son haftalarda beliren olumsuz gidişi değiştirebilecek bir hava ya
ratmak beklentisi mi rol oynuyor? 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Olumsuzluk yok ki. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Daha açık bir ifadeyle, biz Ordadoğu'da Kuveyt'in ba

ğımsızlığını yeniden kazanmasında hatırı sayılır bir görev üstlenirsek, Avrupa Topluluğuna kı
sa zamanda girebileceğimizi mi sanıyor? Bu konuda Hükümetin ne düşündüğünü, hangi söz
leri aldığını duymak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, son günlerin gelişmeleri içinde başka bir kaygımız, bunalımın çözül
mesinde bir askerî müdahaleye girilirse, Türkiye'nin bu hareketteki rolünün ne olacağı konu
sunun bir türlü açıklığa kavuşmamasından kaynaklandı. Bu kaygımız devam ediyor. Birbiri 
ile çelişen demeçler arka arkaya duyuldu. Amerika Dışişleri Bakanının basına söyledikleri, Hü
kümetin yetkili sözcülerinin söyledikleri, birbirinin tam zıddı. Hangisi doğru idi? Bugün han
gisi doğrudur? 
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Şimdi, son duyduğumuz, Türkiye'deki üslerin savunmamız dışında hiçbir maksatla ve her
halde bizim rızamız olmadan kullanılamayacağı şeklinde. Durum böyle olmalıdır, böyle kal
malıdır. Birleşmiş Milletlerin, Güvenlik Konseyinin bir askerî müdahaleye karar vermesi uzak 
bir olasılık olarak görünüyor; ama, eğer böyle bir karar çıkarsa da, Türkiye böyle bir güce 
asker vermemelidir. (SHP sıralarından alkışlar) Komşu bir ülkenin böyle bir askerî harekâta 
katılması yanlış anlaşılır. Onun için, Birleşmiş Milletler tarafından da bizden böyle bir katkı 
istenmemelidir. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Dünya ordusuna girecek miyiz? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bugün Suudi Arabistan'ı korumak için oraya bazı ülkele

rin asker göndermesi, ikili anlaşmalara dayanan, Suudi Arabistan'la olan anlaşmalara daya
nan başka bir davranıştır. Bizim böyle bir davranışa girmemiz söz konusu olamaz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Dünya ordusuna göndermeyecek miyiz? 
ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kimseye özel olarak yaranmaya çalı

şarak bir yere varamayız. Ekonomik potansiyelimizi zayıflatarak, sanayileşmeyi bir yana ite
rek, gelir dağılımını bozarak; ama, buna karşılık birtakım liderlerin gözüne girerek dünyada 
etkin bir yer almayı düşünmek, hayaldir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinin gözüne gire
ceğiz diye, Batının gözüne gireceğiz diye, yıllardır komşu olarak birlikte yaşadığımız, bundan 
sonra da yaşayacağımız insanlarda husumet havaları yaratmamalıyız. 

Bu, Irak'ın yaptıklarını onaylıyoruz anlamına gelmez; savunma ihtiyaçlarımızı göz ardı 
ediyoruz anlamına ise hiç gelmez. Bütün olayları dikkatle izlerken, Türkiye, kalıcı, uzun dö
nemli ulusal çıkarlarını tehlikeye atmamalıdır; hiç gereği yokken, başkaları hesabına özel so
rumluluklar altına girmemelidir. 

Birleşmiş Milletler kararlarının kapsamını aşacak nitelikteki her türlü girişime ya da yap
tırıma katılmaktan kaçınmalıyız. Türkiye'yi olası bir çatışmanın tarafı haline getirmeye dö
nük, doğrudan ya da dolaylı her girişimin, SHP olarak karşısındayız. 

Komşularımızla güvenilir dost olarak yaşamanın getireceği kazançların büyük değeri var
dır. Tehdit etmenin tasavvur edilmeyecek büyük zararları olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yönetimler geçici, halklar kalıcıdır. Komşu iki ülkenin 
halkını birbirine düşman edecek, birbirine karşı kırgın ve kızgın duygular içine düşürecek dav
ranışlardan kesinlikle kaçınmalıyız. Irak yönetiminin de aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. 

Ortadoğu'da sağlam ve istikrarlı bir düzenin, sürekli ve kalıcı bir barışın kurulmasına yar
dımcı olmak, bu yönde gerekli katkıyı yapmak; ama bu arada ulusal çıkarlarımızı dikkatle göz
etmek, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu hayatî konulara sürekli sahip çıkmasıyla, 
Hükümetin icraatını yakından izlemesi ve denetlemesiyle mümkün olur. Onun için, şimdi ge
nel görüşme açılmasını istiyoruz ve bütün milletvekillerinin, parti farkı olmaksızın bu görüş
menin açılmasını desteklemelerini diliyoruz. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, SHP Genel Başkanı, konuşması esna

sında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından "diktatör heveslisi" diye söz ettiler. 
Sayın Cumhurbaşkanına oy vermiş bir milletvekili olarak bunu reddediyorum. (SHP sıra

larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Zabıtları inceletiyoruz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, konuşturmayın şunu... Otursun yerine... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye Bü

yük Millet Meclisince seçilmiştir, "diktatör" kelimesini yersiz buluyorum. Hatıra, rahmetli babası 
geliyor "diktatör" deyince. Merhum İnönü'ye, çizmesi ile, kamçısı ile, beyaz treni ile "Millî 
şef" deniliyordu, tek liderdi. Bu Meclisin seçtiği bir Cumhurbaşkanı olarak Sayın özal'ın hangi 
halini, hangi tasarrufunu, nesini, neresini merhum babasına benzetti de, böyle söylüyor? Açık
lamasını istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel'de. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, körfezde çıkan bir olay dolayısıyla, muhalefetin zorlama

sıyla toplanmıştır. 
KADİR DEMİR (Konya) — Bu tabir sana yakışmıyor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Orta yerde ciddi bir olay varsa, bunu, Hüküme

tin Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmesi, "90 imza bulun, Meclisi toplayın" gibi bir yü
kümlülüğün altına muhalefeti sokmaması lazım gelirdi. 

Ya Körfezde meydana gelen bu olay hakikaten önemlidir veyahut da böyle ahval-i âdi ye
den bir olaydır. 

Eğer, Körfezde meydana gelen olay önemli de, Hükümet bu Meclisi toplantıya çağırıp, 
olup bitenleri izah edip müzakere istememişse, bunun bir sebebi olur; Hükümet olayın önemi
ni anlamamış olabilir... (DYP sıralarından alkışlar) 

KADİR DEMİR (Konya) — Söylenecek bir şey de yok zaten. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — öyle oturduğun yerden lâf etmeye kalkma... Bir 

dinle bakalım... Daha üçüncü cümledeyiz... 
...Yahut Hükümetin, ipleri elinde değildir. 
Bence, ikisi de felâkettir, ikisi de kötüdür. Anladıysa, bu Meclisi toplantıya çağırmaması 

gaflettir. Binaenaleyh, Hükümetin bunlardan hiçbirisine talip olabileceğini sanmıyorum. Baş
ka bir izah tarzı da kalmıyor... 

(DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
Şimdi, Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir önerge ile geliyor, Anayasanın 92 

nci maddesi uyarınca yetki istiyor. Ne yapacak bu yetkiyi? Bu yetkiyle isterse savaş hali ilan 
edecek, isterse dışarıya asker gönderecek. Bugün geliyor... Hakikaten, durum, bu önergenin 
icap ettirdiği şekilde bir yetki isteyecek haldeyse, acaba Hükümet bu zamana kadar ne yapmış
tır? Yani, bu, bugün sabahleyin mi meydana gelmiştir yahut dün sabahleyin mi meydana gel
miştir? Evet, uyuyup uyuyup, ondan sonra uyanıp, bir yerden direktif alıp, "Gidin, Meclisin 
yetkilerini devralın" diye, böyle bir önergeyle milletin önüne geliyor. 

Savaşı kimse istemez, savaş sevimli bir şey değildir. Savaş havasını ülkeye vermenin de bir 
yararı yoktur. Bu önerge neden geliyor; Körfez olayıyla ilgili olarak geliyor. Gayet tabiî ki, biz 
soru da soracağız. Cevap almamız, almamamız o kadar önemli değil; çünkü biz bunu milletin 
huzurunda yapıyoruz. 35 dakika içerisinde bu kadar önemli bir konuyu kimse konuşamaz; ko
nuşabildiğimiz kadar konuşacağız. 
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Kaldı ki, Türkiye'nin sorunu bir tane körfez olayı da değil; pek çok olay var... tşte Yuna
nistan'la münasebetleri var, Yunanistan'ın ABD ile olan münasebetleri var, Kıbrıs var, Ortak 
Pazar olayı var, pek çok olay var; ama, bunların tümüne dokunmak mümkün değil, önümüze 
kattığımız sorunumuzu yarım yamalak konuşmaya gayret edeceğiz... Her şeyi söyleyemezsek, 
artık, vatandaşımız bizi anlayışla karşılasın; "Bu kadar söylenebiliyor, hür olması lazım gelen 
bu kürsüden bu kadar söylenebiliyor" diye kabul etmesi lazım. 

Şimdi soruyoruz : Acaba Türkiye'yi tehdit eden nedir? Bu tehdit ne kadar yakındır ve 
bu tehdit nereden neşet ediyor? Türkiye kimseye bir kötülük yapmamış ki... Nereden geliyor? 
Türkiye niçin bir takım kaygılara girmiş de, Hükümet gelmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den, dışarıya asker göndermek için veyahut savaş hali ilan etmek için yetki istiyor? Düşman 
meçhul, tehlike meçhul, tehdit meçhul, tehlikenin, tehdidin olduğu yer meçhul... Bu kadar meç
hulün olduğu bir yerde, acaba bu önergenin gereği nedir? Verilmiş birtakım sözleri mi vardır? 
Yani, "Biz uluslararası veya çok uluslu güce katkıda bulunuruz, siz merak etmeyin..." 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — önergeyle ilgili olarak konuşun Sayın 
Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — önergeyle ilgili konuşuyorum; önergenin konusu 
Körfez meselesidir. (DYP sıralarından gürültüler) Şu önergeyi verişinizin sebebi de Körfez me
selesidir. (DYP sıralarından gürültüler) Bu önerge, Türk vatandaşını her şeyden çok ilgilendiri
yor, çok. Bu önerge yarın orta yere çıktığı zaman - Türkiye'nin bir numaralı meselesi Kuveyt 
meselesi değildir- Türkiye'nin bir numaralı meselesi olacaktır : Türkiye ne zaman, hangi kuv
vetler tahtında, hangi iradenin sevk ettiği istikamette, hangi iradenin zamanladığı şekilde başı
nı bir belaya sokacaktır? Herkesin kaygısı bu olacaktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Beyler, gelin, hür düşünceyle konuşun. Bunun cevapları varsa, verirsiniz. Yani, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden ne konuşacağımı sizden mi öğreneceğim? (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Zaten 35 dakikaya sığdırmışsınız, onu da siz söyleyeceksiniz!... 
(Gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, şimdi bütün olay bence, dönmüş dolaşmış, Kuveyt meselesinden, 
Irak-Kuveyt olayından daha önemli hale gelmiştir, Türkiye'yi ilgilendirmesi bakımından. Bu 
bir sonuçtur. Bu önerge ne olacaktır? Biraz sonra kapalı celse yaparsınız, bunu konuşursunuz, 
ondan sonra kabul edersiniz. Peki ama, bu yetki hangi zamanda kullanılacak? Meçhul. Kime 
karşı kullanılacak? Meçhul. Bugün sizin bildiğinizi, Türkiye biliyor; sizin bilip de, Türkiye'nin 
bilmediği bir şey yok; herkes biliyor, her ne kadar siz, birtakım şeyleri halkın gözünden kaçır
maya çalışsanız da... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, mesele şuraya geliyor! Gerçekten, Irak Kuveyt'i işgal etmiştir. Irak, Kuveyt'i işgal 
edince, Türkiye neden bir tehdide maruz kalıyor?! Yani, Kuveyt'i işgal eden, Türkiye değil; 
Irak'a, "dur" diyen, Türkiye değil. Acaba Türkiye niye tehdide maruz kalıyor? tşte burada 
üzerine basa basa söylüyorum : Verilmiş birtakım sözleriniz olabilir; ama, Hükümet bunların 
farkında olmayabilir; Çankaya tarafından verilmiş olabilir bu sözler. Böylece, bunların yerine 
getirilmesi için, bakarsınız üç-beş gün sonra çok uluslu güce Türkiye de asker gönderir. 

Bakın beyler, gayet açık söyleyeyim, biz, o çöllerde 400 sene şehit verdik. Binaenaleyh, 
dikkat edin, yazıktır, günahtır. Türkiye'yi yanlış bir zamanda, yanlış bir ihtilafın içine sokma
ya kimsenin hakkı yoktur. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, şimdi bu sonuca gelmişiz. Bir de sebebe bakalım : Sebep nedir? 
Irak'ın Kuveyt'i yutması. Irak 17 Temmuzda deklarasyon yapmış, demiş ki: "Ey Körfez ülke
leri, eğer petrol fiyatını indirirseniz, benim canıma okursunuz. Ben harpten çıktım; benim bor
cum var. Binaenaleyh, petrol fiyatını indirecek birtakım muamelelerin içine girmeyin." Top
lantılar yapmışlar, sonra 23 Temmuzda Irak demiş ki, Kuveyt'e, "Senin 2 milyar 400 milyon 
dolar bana borcun var; çünkü sen benim petrolümü çaldın -tabir aynen böyle- ve bunu sattın. 
Ben harp ederken sen bu petrolü çaldın ve sattın. Ver bu parayı" Araya birtakım insanlar gir
miş, "tşte duruyor, oluyor" demiş; Hüsnü Mübarek girmiş, başkaları girmiş, Suudi Arabistan 
girmiş. Netice itibariyle, Saddam onlara, "Kuveyt'e karşı bir askerî harekât yapmayacağım" 
diye söz vermiş. Sonra, 31 Temmuz tarihinde tekrar Cidde'de toplanmışlar; Saddam, "Verin 
2 milyar 400 milyon doları" demiş. Verirdik, vermezdik... 1 Ağustos tarihinde, "Anlaşamadık" 
demişler, 2 Ağustos sabahından itibaren Irak'ın silahlı kuvvetleri Kuveyt'e dahil olmuş ve işgal 
etmiş. 

Şimdi, buraya gelen sonucun arkasına kayalım : Irak on sene savaşmış, 9S0 bin askeri var, 
530 tayyaresi var (bunların içinde Mirage'Ier var, MtG'ler var), 5 400 tankı var ve 1 200 kilo
metreye atılabilen 2 300 füzesi var; kimyasal savaşta kullanabileceği başlıklı füzesi var. Irak 
burada bir güç haline gelmiş; zaptedilmesi güç... (Bakanlar Kurulu sıralarından, "Aaaa" sesle
ri) tyi ama, acaba şu önergeyi niçin getiriyorsunuz? Irak'tan başka güç mü var, Türkiye'yi teh
dit edebilecek? (ANAP sıralarından, "Korkma, korkma" sesleri) NATO'dan, gidip kime karşı 
teminat aldınız? Kime karşı teminat aldınız?.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Bir önerge mi var? Bizim haberimiz yok. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Var, var, önerge var, işte burada; biraz sonra önü

nüze gelir. (ANAP sıralarından gürültüler) Bize oturduğumuz yerde getirildi, verildi. 
BAŞKAN — Zamanı gelince o da görüşülecek. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şimdi bakın, olayın içinde başka bir şey daha var. 

Dünyada mevcut petrolün yüzde 66'sı körfezde. Bu petrolün 100 milyar varili Irak'ta, 97 mil
yar varili Kuveyt'te, 95 milyar varili Birleşik Arap Emirliklerinde, 254 milyar varili Suudi Ara
bistan'da. Binaenaleyh, dünyanın bugün kullandığı petrolün takriben yüzde 30'unu körfez ve
riyor; ama dünyanın sahip olduğu petrolün yüzde 66'sı körfezde. Dünya niçin başka yerlerde 
çıkan ihtilaflara bu kadar sıcak alâka göstermiyor da, Irak'ın Kuveyt'i yutmasına alâka göste
riyor?.. Mesele, zaten Kuveyt ile de bitecek gibi değil. Böyle bir askerî gücü eline almış bulu
nan Saddam -ki, bunu iki üç aydır Batı kaynakları "Kara şövalye" diye adlandırarak takdim 
ediyorlar kamuoylarına- 1,5 milyon nüfusu bulunan, 95 milyar varil petrolü olan Birleşik Arap 
Emirliklerine bakıyor, iştahı kabarmış ve işte 1,5 milyon nüfuslu -yarısı da yabancı bulunan-
başlarında da kralları olan Kuveyt'e bakıyor; halkın bir kısmı fakir, bir kısmı zengin; onu tah
rik etmek de çok kolay ve 1,5 milyondan az nüfusu bulunan Umman'a bakıyor, hepsine bakı
yor... Buralarda, bakıyorsunuz -Suudi Arabistan'ınki dahil, kendisindeki hariç- 500 milyar va
ril petrol var; yani bunların her birisi besili bıldırcınlar gibi geliyor ona, gayet verimli. Bu ka
dar askerî gücü, bu kadar tahrik edici bir zenginlik karşısında tutmak fevkalade zordur. 

Mesele şimdi şuraya geliyor : Peki Irak bu askerî gücü nasıl aldı? Bu askerî gücü bulur
ken, bir gün bölgenin başına Irak'ın bela olacağı acaba görülemedi mi? Bu askerî gücü, bakı
nız nasıl almış : Irak 80 milyar dolarlık silah almış 10 sene zarfında. 80 milyar dolarlık silahın 
yüzde 53'ünü Sovyetler Birliği'nden almış, yüzde 20'sini Çin'den almış, bir kısmını Fransa'
dan almış, bir kısmını diğer ülkelerden almış. Yalnız, kimyasal silah vesaireyi de Batıdan almış. 
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Fundamentalizm, Humeyni rejimi korkusu altında; "No winner, no loser" yani, "Bu harbin 
kaybedeni de, kazananı da olmamalı" prensibi gereğince, Batı, Irak'ı mağlup ettirmek isteme
miş, galip de getirmek istememiş; başabaş bu işi götürtmüş; ama, savaş bittikten sonra, artık 
kahraman addedilen Saddam, Irak halkı gözünde kahraman addedilen Saddam, o silahlı kuv
vetlerle bir yerlere bulaşacaktı. Bulaşmış ve aslında Saddam'ın... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinlemediniz ki, ben, o işin olayını anlatıyorum. Saddam'ın aslında buralara bulaşacağı 
tahmin edilmemiş mi? Edilmiştir. Edilmiştir de, ihtimal verilmemiştir. Yani Saddam, aslında 
Batıdaki ülkeleri, daha doğrusu, buraya çok büyük alaka duyan ülkeleri bir miktar atlatmıştır. 

Şimdi geliyorum geriye. Bu hadise olmuş; Irak, Kuveyt'i işgal etmiş. Yalnız, bunun 15 gün 
evveliyatı var; 17 Temmuzda başlıyor olay. Bu 15 gün içerisinde hiç kimse Saddam'ın Kuveyt'i 
işgal edeceğine ihtimal vermemiş; biz dahil. Şimdi ben buradan soruyorum : Acaba bizim Hü
kümet, bizim Dışişleri, bu zaman zarfında, burada bir olay çıkacağını, sezebilmiş mi? Biz se-
zememişiz veya başkaları sezememiş. Mesele, şimdi eğer sezebildiysek, biz diyoruz ki, bu böl
gede rol sahibiyiz, biz büyük devletiz; -evet, biz büyük devletiz, bölgede rol sahibiyiz- acaba 
bugün Rafsancani ile, Bush'la, Fahd'la yürüttüğümüz telefon diyalogunu, o zaman, "Karde
şimiz Irak" diye birbirimize sarıldığımız insanlarla yürütemez miydik? Birinci sorum bu. Ben 
bunu kimseye sormuyorum, yani bu soruyu ortaya koyuyorum. Hakikaten bir rol oynayacak 
idiysek, önünden görüp bir rol oynamalı idik. Çünkü, gerçekten, bizim Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olarak, hem Irak'la -her şeye rağmen- hem Kuveyt'le çok iyi münasebetlerimiz olmuştur. 

Irak'ın yapmış bulunduğu bu hareket, kanun dışıdır, hak dışıdır, hukuk dışıdır. Binaena
leyh, 2 Ağustos tarihinde işgal ettiği Kuveyt'ten çekilmelidir, çıkmalıdır. Bu, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin de kararıdır, biz de böyle düşünüyoruz. 

Kuvvet kullanmak yoluyla toprak iktisabına kalkmak, o ülkelerin hepsini zarara sokacak
tır; kim yaparsa zarara sokacaktır. Bir taraftan dünyada bir yumuşamaya gidildiği yerde, dün
yanın bu bölgesinde böyle bir rahatsızlığın çıkmış olması fevkalade üzücüdür, gerçekten fevka
lade hüzün verici bir manzaradır. Şimdi bundan sonra olana bakalım... 

Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararı almış, 2 Ağustos tarihli 660 sayılı 
kararıyla "Çekil arkadaş" demiş. Irak ne yapmış? "Pazar gününden itibaren askerlerimi çek
meye başlayacağım" demiş. Pazar günü, aşağı yukarı S'i oluyor... 5'i gelmiş, 6'sında da "Çok 
önemli bir beyanda bulunacağım, biz birleştik" diyor. 

Şimdi, Kuveyt ile Irak birleştikten sonra olan manzaraya, evvela da Arap dünyasına baka
lım. Arap dünyası bütün değildir ve unutulmamalıdır ki -ben gerçeği tespit ediyorum, haberler 
de öyledir- Saddam, Arap dünyasının tabanında, bir zamanlar Nasır'ın haiz olduğu itibara 
doğru gitmektedir. Türkiye, siyasetini ayarlarken, Arap halklarına karşı olan durumu vesaireyi 
ayarlarken, bunların bilinmesi lazımdır diye burada söylüyorum. Saddam'ı tasvip etmek mümkün 
değildir. Yalnız, şimdi ne olacak?.. 

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 661 sayılı kararı 
da çıkarttı. Bu karara göre bir abluka getirdi; daha doğrusu, bir ekonomik ambargo getirdi. 
Bu ekonomik ambargo bir süre sonra ablukaya dönüşebilir. Peki, ekonomik ambargo, eğer Sad
dam'ı Kuveyt'ten çekmeye yetmezse ne olacak? Ablukaya gidecek? Abluka yetmezse ne ola
cak; o zaman ne olacak? 

Şimdi, Birleşmiş Milletlerin, Kore hadisesi hariç, bu ihtilafları çözmek için askerî güç kul
landığına dair bir emsal yok, genelde yok. Kore hadisesinde de sonradan birtakım sıkıntıları 
olmuştur. Birleşmiş Milletler, üyelerini bağlayıcı, "Askerî güç kullanmak suretiyle bu olayı 
halledelim" diye bir karar genellikle almıyor. 
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tktisadî ambargo kararı bağlayıcıdır,; ama askerî güç kullanma kararlan tavsiyedir. Peki, 
ne yapacak?.. "Üye olan bir devlet orta yerden kalkmıştır, bunu askerî güç kullanmak suretiy
le yerine oturtun..." 

Şimdi, bu noktaya gelecek mi? Bu noktaya gelip gelmeyeceği meçhul Birleşmiş Milletle
rin. Yalnız, Amerika Birleşik Devletleri, çok uluslu bir gücü orada toplamaya çalışıyor; bir ta
raftan da Mısır, Hüsnü Mübarek idaresinde, diğer Arap devletlerinden müteşekkil bir gücü 
orada toplamaya çalışıyor. Bu güçler ne olacaktır?.. 

Geliyoruz Bush'a... Bush, 10 Ağustos günü Kongreye gönderdiği mektupta diyor ki, "Bi
zim şimdiki gayretimiz, Kuveyt'i Irak'ın elinden almak değil, Suudi Arabistan'ı işgal ettirme
mektir." Defansif; yani, "Bir agresif durumumuz yoktur. Oraya asker gönderiyoruz ama, maksat 
budur." diyor. Binaenaleyh, başka ülkeler de gelip orada asker bulundurabilirler. Bu asker ne 
olacaktır? Bu asker, eğer Saddam bunlara karşı bir tecavüze geçerse, bu savaş demektir gayet 
tabiî; geçmezse, "Defansifiz" diyenlerin, "Agresifiz" diyerek başka bir yön tutmaları lazım
dır. Onu da göreceğiz; o da nasıl olacağı belli değil. 

Şimdi, bütün bunlardan sonra gelmek istediğim nokta şu : Bir iki hatırlatma yapmak isti
yorum, burada söyleyeceğim şeyler bir miktar olumsuz bile karşılanabilir bugünkü kamuoyu
nun zihinlerinde; çünkü, zihinler öyle alıştırılmıştır. 

Küba krizinde Kennedy'nin bir sözü var -"Kriz idaresi" diye yazılan bir kitapta bu söz 
yer alır- Kennedy diyor ki: "Bir kediyi bile köşeye sıkıştırırsanız, yüzünüzü tırmalar. Ona ka
çacağı bir yer bırakmak lazım," Vietnam dolayısıyla da Lyndon Johnson'ın çok enteresen bir 
sözü var. Vietnam'a müdahale kararını veren Cumhurbaşkanı Lyndon Johnson'dır. Johnson'a 
sonra "Bu harp ne zaman biter?" diye sordular; dediği söz şudur : "Harbe başlarsınız, ne 
zaman biteceği, nasıl biteceği belli olmaz." Nitekim, Amerika'nın mağlubiyetiyle bitmiştir harp. 

Yine, bu misalleri sürdürmek mümkün. Mc Arthur'un Çin'i abluka etmesine karşı Tru-
man'ın yapmış bulunduğu muamele, Mc Arthur'u emekliye sevk etmesi muamelesi karşısın
da, General Omar Brodley'in Genelkurmay Başkanı olarak Amerikan Senatosunda yapmış bu-

1 lunduğu beyan var; diyor ki: "Acaba Truman haklı mı, haksız mı? Yani Mc Arthur, Çin'i ab
luka ederek, Çin'e karşı bir savaş açsaydı doğru olur muydu?" Omar Brodley'in dediği şudur 
-Omar Brodley fevkalade dirayetli bir askerdir; aynı zamanda da askerliğin felsefesini yapmış 
bir adamdır, diyor ki- "it will be wrong war", yanlış bir harp olurdu, "VVrong time", yanlış 
bir zamanda, "Wrong place", yanlış bir yerde, "Wrong enemy" yanlış bir düşmanla. 

Şimdi, acaba Amerika Birleşik Devletleri bugün caydırıcılık kazanmak için, buralara, güç, 
kuvvet sevk ederken, bütün bu tecrübelerini bilmiyor mu? Biliyor ve gayet tabiî ki, burada dünya 
ne kadar bugün müttehit olsa, bir global dayanışma bile olsa, bu global dayanışmaya rağmen 
dünyanın gene birtakım sakıncaları, birtakım çekinceleri vardır. Nitekim, biraz sonra bu bera
berliği muhafaza edemezsiniz, parçalanırsınız. 

Onun içindir ki, bir sıcak savaşa doğru gidişi, hele, "Irak'ı ortadan kaldıracağız" gibi 
bir tutumu, bence çok ihtiyatla karşılamak lazım. Ben bunu kendimiz için de söylüyorum, baş
kaları için de söylüyorum ve esasen dünyanın bu bölgesinde bir sıcak çatışmanın her halükâr
da bize çok zararı olacağına da kaniim; bugünkü haliyle zararı var. 

Şimdi, Bush'un durumu bellidir, Mübarek'in durumu da bellidir, Saddam'm durumu da 
bellidir; oralara asker göndermişlerdir. Bize gelelim; biz ne yapacağız? 
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Biz de, bu olayın çıktığı 2 Ağustos gününden beri Türkiye'de hemen hemen her gün olay
la ilgili beyanatlar veriliyor, konuşmalar yapılıyor ve Sayın özal, "dostlarım" dediği, Bush'-
tan Rafsancani'ye, Fahd'a, Hafız Esat'a kadar telefon görüşmeleri yapıyor, onlara tavsiyelerde 
bulunuyor ve netice itibariyle -daha doğrusu, Türk kamoyuna öyle diyor- "Tavsiyelerde 
bulundum" diyor. Mesela, Bush'a yaptığı tavsiyeyi şöyle özetliyor Türk kamuoyuna : "Mesele 
ciddî. Meselenin tatlı bir şekilde çözülmesi lazım." Güzel... "Acele hareket edilmez. Fazla ür
kek hareket edilmesi de yanlıştır. Zamanında ve kararlı hareket edilmesi lazım. Taviz verme
mek lazım." Sayın özal'ın, Bush'a yaptığı tavsiye budur, kendi ifadesiyle... (ANAP sıraların
dan, "Çok güzel" sesleri) Tabiî, tabiî... Yalnız, bunun içerisinden bir hareket planı çıkarmak 
da biraz zor; yani, "Meseleyi tatlı bir çözüme götürün; acele etmeyin, yavaş da gitmeyin, taviz 
de vermeyin..." 

Şimdi, Bush'tan özal'a geliyor : "Türkiye iyi dostumuzdur; NATO içinde önemli yeri vardır. 
"Our good friend. Old and staunch friend" Yani, bizim eski ve muteber dostumuzdur." 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Baker Türkiye'ye geliyor. Baker üç kademeli konuşu
yor; bir Dışişleri Bakanıyla, bir Başbakanla, bir de Sayın özal ile... (ANAP sıralarından, 
"Cumhurbaşkanıyla" sesleri) Canım, söyledik işte, "Sayın özal ile" diye. Niye zorluyorsunuz 
beni? Gayet nezaketle söyledim canım... 

Şimdi, meçhuller var, ortaya yayılan haberlerden; bu müzakereler onun için yapılıyor. Meç
huller var; meçhuller şunlar : Acaba, Baker bu üç kademeye neler söyledi, bu üç kademe Ba-
ker'a neler söyledi? Aslında, Baker'in, benim anladığıma göre, Sayın Dışişleri Bakanı ve Sayın 
Başbakanı ziyareti biraz şeklîdir. Çünkü, telefonların cereyan ettiği devrenin içerisinde her iki 
değerli zat da yoktur, telefon ringinde Sayın özal vardır; binaenaleyh, o, konuşmasını Sayın 
özal'la yapacaktır. Ne istedi Bush?.. "Bu üsleri kullanalım. Biz çokuluslu bir asker gücü teşkil 
ediyoruz. Oraya asker gönderin; sizi NATO'nun şemsiyesi altına alalım, 'fâni, herhangi bir tehlike 
gelirse size, o füzelerden, şuradan buradan falan, NATO sizin arkanızda olsun." Yani, istedi 
ve dedi; "Sonra, sizin 2-2,5 milyar dolar bu petrol işinden zararınız var, bunları da bir şekilde 
karşılayalım." Mesela ne şekilde? "Yarın devrik Kuveyt Krallığı, yerine geçtiği zaman, onlar 
bunu ödesinler..." Dışarıya intikal eden haberler bunlar.., Dışarıya bu haberleri intikal ettiren 
Amerikan gazetecileri, dışarıya bu haberleri intikal ettiren dış neşriyat,.dışarıya bu haberleri 
intikal ettiren BBC. Zaten Türkiye, aslında haber susuzluğu içerisinde, bir o yana, bir bu yana 
çırpınıp duruyor, dışarılardan haber alsın diye. 

Şimdi geliyoruz... Sayın özal diyor ki: "Bu iş savaşla neticelenmez, hiç endişe etmeyin." 
Peki, endişe etmeyeceksek, bu ne?.. Yani, bu dışarıya asker gönderme, savaş hali ilan etme 

vesaire ne?.. (ANAP sıralarından "Tedbir" sesleri) 
KADİR DEMİR (Konya) — Vaktiyle siz de aynı şeyi yaptınız Sayın Demirel. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, Sayın özal, bu etkinlikleri yürütürken, her 

gün aşağı yukarı yarım saate yakın yahut 25 dakikaya yakın, televizyondan, dünyayla nasıl iliş
kiler içinde olduğunu da halka izah ediyor, Halk da merak ediyor : Acaba bu ülkenin hüküme
ti yok mu?.. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Halk hiç merak etmiyor, o merak size ait. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Hükümet de, 6 Ağustos günü, Kars'ta 14 sene 

evvel temeli atılmış olan -bu kürsüden defaatle söylediğimiz- ve ancak 14 sene sonra sırası ge
len Kars Şeker Fabrikasının ikinci defa temelini atmaya gidiyor!.. Oralarda o... (DYP sıraların
dan alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 
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YASIN BOZKURT (Kars) — 1976 yılında temelini attınız; Kars Şeker Fabrikasını niye yap
madınız? Temeline bir kürek çimento attınız; onun dışında ne yaptınız? 14 sene nasıl beklen
di? Ama, şimdiki Hükümet gidip onu devam ettiriyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — \asin Bozkurt! Yüreğin yetiyorsa gel buraya... Gel, 
gel... Her yere Sayın Akbulut'u süreceğine, gel. Sen grup başkanvekilisin... "öyle değil" de! 
Sizi, Kars meydanında Karslılara şikâyet edeceğim. Kars göçtü, sen neredeydin?.. 

Bütün bunlar olurken, Türkiye'de bir iş daha oluyor; gazeteler çıkıyor Türkiye'de ve bu 
gazetelerin manşetleri var; Manşetler şöyle : "Krize özal el koydu, Akbulut'a tçişleri kaldı..." 
Manşet bu. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara)'— Gazete yazmış onu. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Zaten ben de "gazete yazdı" diyorum, ben demi

yorum ki. 
"Akbulut devre dışı", "özal Başkan havasında..." Bunlar, muteber gazetelerin başlıkları. 

"Direksiyon özal'da", "özal tek yönetici", "özal, Amerika'daki popülaritesini iyice artırdı." 
Bütün bunlar olurken, Sayın özal da bir Hükümet toplantısından sonra bakanlara diyor 

ki: "Siz gidin rahat uyuyun; ben gereğini yapıyorum. Yapılacak müdahalede Türkiye'ye aktif 
rol düşmez. Müdahalenin doğrudan içinde olmayız." 

Şimdi, geliyor bu önerge... (Gürültüler) 
Şimdi, bakın, neden buraya geldik, biraz sabrederseniz açıklayacağım. 
Bu işleri yapmak, yani Türk dış politikasını sevk ve idare etmek, Sayın özal'in görevi de

ğildir, yetkisi de değildir. (ANAP sıralarından "Yetkili, yetkili" sesleri) "Bu, sizin yetkiniz 
değildir" dendiği zaman, Anayasanın 104 (b) maddesi çıkıyor. Eğer Sayın özal yetkiliyse, so
rumlu da olması lazım. Tamam mı?.. Çünkü, yetki olacak da, sorumluluk olmayacak; olmaz. 
"Yetkili" diyen arkadaşlara diyorum! Yetkiliyse, sorumlu da olması lazım. Kime karşı sorum
lu? Bu Meclise. Bu Meclise, şuraya gelip, oturup da, bu konuşmalara cevap verebilir mi?.. Ve
remez. Bu Meclisin denetim vasıtalarından birine tabi olabilir mi?.. Olamaz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Millet var ya, millet... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz de milletin mümessillerisiniz. Türkiye'de di

rekt demokrasi yok ki... Millet, bir hesaplaşma imkânını bulsa, millet kökünü kurutacak, o 
imkânı bir bulsa... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Millet, sizleri vekil tayin etmiş, sizler de bir hükümet seçmişsiniz, yani ona güvenoyu ver
mişsiniz; o hükümetin işini de Sayın özal almış, götürüyor!.. 

Acaba, bu Hükümetin buna bir diyeceği yok mu?.. (Gürültüler) Olması lazım. Biraz son
ra beyler buraya gelecek, cevap verecekler. 

Sayın Hükümet üyeleri, Anayasanın 112 nci maddesindeki, "Devletin siyasetini yürütmekle 
Hükümet Başkanı görevlidir; o görevlidir, o sorumludur" şeklindeki bir yetkiyi, ne hakla, hiç
bir sorumluluğu olmayan Sayın özal'a bırakabiliyorsunuz ve Sayın ANAP milletvekilleri, siz 
buna ne hakla göz yumabiliyorsunuz, ne hakla?.. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) Şimdi açıkça söyleyelim : Siz bu Anayasayı tanımıyor musunuz? 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Siz tanımıyorsunuz, (ANAP sıralarından, "Sen 
tanımıyorsun" sesleri) 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben, bunun değişmesi lazımgeldiği kanaatinde
yim; değiştirinceye kadar buna uyarım. Benim hukuk anlayışım budur. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Anayasayı sen tanımıyorsun. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bağrışmaya, çığrışmaya hiç gerek yok. 
"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasındaki işbirliğini sağlar 

ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütül
mesinden birlikte sorumludur." 

Bu siyaseti kim yürütüyor şimdi? (ANAP sıralarından "Başbakan yürütüyor" sesleri) 
Hayır, hayır, bu siyaseti tamamen Sayın özal yürütüyor. 
Bakınız, şimdi bir şey daha söyleyelim : Sayın özal, dün kendisine sorulan bir suale... 

(Gürültüler) 
Evet, kendisi çıkacak, 1 saat 15 dakika konuşacak; Hodri Meydan programında olduğu 

gibi, sıra cevaba geldiği zaman, ekran kapanacak, değil mi?! Ekran 1,5 aydır kapalı, hâlâ Hod
ri Meydan programı yayınlanacak!.. 

Bakınız, Anayasanın 104 üncü maddesi ne diyor : 
"Yasama ile ilgili görevler..." 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Başlığını okuyun, "Cum

hurbaşkanının görev ve yetkileri" kısmım okuyun. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, Cumhurbaşkanının görevleri ile ilgili 104 

üncü maddeyi okuyorum, yasama ile ilgili görevlerini okuyorum. 
Beyefendiler, hukuk tekniğinde görevler ya takdirîdir ya tadadîdir. Kime görev veriliyorsa 

ya takdirîdir ya tadadîdir; yani sayılmıştır. Sayılmışsa, münhasıran bunlardır; bunların dışında 
hiçbir grev kullanamaz. Başlığı da, sonu da; sadece dış politika ile ilgili olarak Sayın özal, 
elçi kabul edebilir, elçi tayin edebilir; hepsi bundan ibarettir. 

KADtR DEMtR (Konya) — O, senin anlayışın. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, protokol görevidir. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — 104 üncü maddeyi okur 

musunuz? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Eğer siz, Sayın Özal'ın görevlerini, icra ile ilgili, 

yasama ile ilgili, yargı ile ilgili görevlerini -kendisi öyle diyor, "Bunlarla ilgili görevlerim ve 
yetkilerim vardır" diyor- öyle anlıyorsanız, mahkemelerde hâkimlerin vereceği kararı da Sayın 
Özal yarın vermeye kalkar. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — 104 üncü maddenin başlı
ğını okuyun. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet... Böylesine, görevler sayılmışken, bu işleri, 
Anayasanın 112 nci maddesinde, Hükümetin yürütmesi açıkça yazılmışken, Sayın özal ne ya
pıyor? Anayasayı tağyir ediyor, Anayasayı bozuyor. Nasıl tağyir ediyor?.. 112 nci maddesini 
alıyor, 104 üncü maddesinin içine monte ediyor, kendi yetkileri içine!.. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — 104 üncü madde başlığı ne
reye giriyor? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Binaenaleyh, 104'te sizi kaldırıyor orta yerden. 
Siz kendinizi savunun, kendinizi. Siz, şahıslarınızı değil de, oturduğunuz makamları savunun; 
mesele odur. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, Sayın özal'ın yaptığı şeylerin hepsi hukuk dışıdır. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 65 dakikadır konuşuyorsunuz. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ben 35 dakikadır konuşuyorum; saat elimde. Sa

at başına 10 kala başladım konuşmama, saat önümde. Herkes 50 dakika konuştu... Sıkılmayın 
canım, dinleyin. 

Bakınız, bu yanlıştır; bugün de yanlıştır, yarın da yanlıştır; dün hiç olmadı. 
Bakınız, 1964 yılında Türkiye'de kriz oldu. 1964 yılında merhum Gürsel Cumhurbaşkanı 

idi. (ANAP sıralarından "kim seçti?" sesleri) 1961'de seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçtiği Sayın merhum Gürsel, hiçbir dış işe muhatap 
değildi. Nitekim, Kıbrıs olayları oldu; o zaman Başbakan merhum tnönü idi, Vaşington'a gi
den merhum İnönü'dür, Londra'ya giden merhum inönü'dür ve her şeye muhatap olan da odur; 
parti başkanlarını çağıran da odur. 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Anayasa hangisi idi? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Anayasada hiçbir fark yoktur, hiçbir fark yoktur. 
1967 yılında ben Başbakandım; gene bu çeşit işler oldu; parti başkanlarını, hadisenin anında 
Başbakanlığa çağırıp düşüncelerini alan benim. O gün merhum Sayın Sunay Cumhurbaşkanı 
idi, merhum Sunay çağırmadı kimseyi; o işlere hiç karışmadı. 

1974'te Sayın merhum Korutürk Cumhurbaşkanı idi, Sayın Ecevit Başbakan idi ve o olay
ların içerisinde Sayın Korutürk hiç yoktur, bütün işi Sayın Ecevit yürütmüştür ve parti başkan
larım Başbakanlığa çağıran -Çankayaya değil, Başbakanlığa çağıran- yine Sayın Ecevit'tir. 

2 Ağustos günü olay olmuş, 11 Ağustos gününe kadar herkes alacağını almış, vereceğini 
vermiş, 11 Ağustos günü şeklen, sureta, yani âdet yerine gelsin, daha doğrusu "Benim yaptı
ğım bu Anayasa dışı işleri bunlara tasdik ettirin de ağızlarım açamasınlar" diye bir davet vaki 
oluyor... Vatandaş buna "hileli davet" diyor, "tyi ki bu hileli davete gitmediniz" diyor. (DYP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Birlik, beraberlik için verdik önergeyi. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Birlik, beraberlik ise, bu birlik ve beraberliği, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasına aykırı tutumu ile Sayın ûzal bozmakta ona da Sayın Hükümeti
niz rıza göstermektedir. Yani, demokrasi kurallar, kavramlar rejimidir. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Birlik, beraberlik için verdik. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne kural kalmış orta yerde, ne kavram ne de ku

rum kalmış... Hepsini, evvela Hükümet müessesesini epüvize (6puise) etmişsiniz, yani buhar
laştırmasınız; yok orta yerde. 

Dönüp geliyorum; buradan şunu çıkaracağım : Eğer Sayın özal, millet adına, devlet adı
na birtakım yetkiler verdiyse, bu yetkiler keenlemyekündür, geçersizdir; açık söylüyorum. Biz 
bunun geçersizliğini, elimize kuvvet geçtiği zaman da öyle icra ederiz, geçmediği zaman da 
öyle savunuruz halkın önünde. Ne hakla?.. Anayasa hükmü var. Bu, Anayasada mevcut olma
yan yetkiler kullanılamaz; yani hiç kimse, bu Anayasadan neşet etmeyen, oradan çıkmayan 
yetkiyi kullanamaz. Sayın özal Anayasayı ihlal içindedir; ona razı olmakla, Hükümet de so
rumludur. Dün televizyondan yapmış olduğu 1 saat 15 dakikalık beyanlarıyla, bana göre, Sa
yın özal suçüstü yakalanmıştır. 
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Şimdi dönüyoruz; Türkiye ne yapmaya çalışıyor ve nereye kadar gidecektir, nedir olay?.. 
Olay, Körfez'de, Irak'ın Kuveyt'i işgalidir. Evet... Şimdi, Sayın özal diyor ki: "Eskiden çekin
genlik vardı, şimdi cesaret var." 

Siyasette, çekingenlik ve cesaret söz konusu değildir, siyasette basiret söz konusudur, tem-
kinlilik söz konusudur, liyakat söz konusudur, dirayet söz konusudur. Neyi yaparsanız, ne çı
kar?... (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA DlNEK (Konya) — Bir de sorumluluk söz konusudur. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Bana cesur desinler" diye siz kahramanlığa so-

yunamazsınız, kurtarıcılığa da soyunamazsınız. Binaenaleyh, ne kahramanlığın, ne kurtarıcı
lığın Türkiye'ye gereği yoktur; faturayı millet ödeyecektir. 

Şimdi, açıklıkla söyleyelim, Türkiye, Irak'ın komşusudur. Arap alemi bu olayda bölün
müştür. Birleşmiş Milletlerin vermiş bulunduğu kararlara uymak mecburidir. Tamam, uyalım. 
Zaten adam, petrol hattının birini kendisi kapatmış, bir gün daha bekleşeniz, ikincisini de ka
patacak; alan yok, satan yok... Yani, kimin hoşuna gitmek istiyoruz? Kimin hoşuna gitmek 
istiyoruz?.. 

KADİR DEMİR (Konya) — Bunu Sayın İnönü'ye mi söylüyorsunuz şimdi? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ben söylüyorum; kendim size söylüyorum, her

kese söylüyorum, bu televizyondan da bütün Türkiye'ye söylüyorum. 
Şimdi, söylüyorum, diyorum ki : Onunla konuştunuz, bununla konuştunuz da, ne oldu 

netice?.. Irak, Kuveyt'te duruyor. Neyi çözdünüz?.. Hiçbir şeyi. Ama bir şeyi yaptınız : İşte, 
Türkiye'nin reklamını yapıyoruz diye, Türkiye'yi bu ateşe yaklaştırdınız. İşte bu önerge de odur. 
Bu önerge odur... (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakınız beyler, pervane diye bir küçük böcek vardır, ateşin etrafında döner, sonra 
içinde yanar. Ateşin etrafında çok dönmeye gelmez. Biraz uzak durun ateşten. Ateşin etrafın
da dönmek, cesaret meselesi değildir; o, maceradır. 

Yani, şimdi hiçbir gereği yokken, Türkiye'yi bir çıkmaza sokmanın alemi ne? Nihayet sonra 
bu olay şöyle hallolur, böyle hallolur... Üç ay sonra hallolur, beş ay sonra hallolor, hallolur... 
Bu olay hallolduktan sonra, Türkiye, Arap dünyasının bir kısmının nezdinde, onlara sanki düş-
manmış gibi -zaten çok büyük sıkıntılarla bu dostlukları aşmaya çalıştık- damgayı niye yesin?.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — O zaman korkuyorlar mı Sayın Demirel? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir şeyden korkmayız. Mesele, korkmak veya kork

mamak meselesi değil. Biz, milletimizin üstün menfaatlarını düşünüyoruz. Onun içindir ki, 
gayet açıklıkla söyleyelim. 

Şimdi bakınız, bir "aferin" uğruna, kendiniz kırk tas su içebilirsiniz, ama, millete kırk 
tas su içirmeye hakkınız yok. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun içindir ki, 
herkesin ayağını denk alması lazımdır. 

Şimdi özetliyorum; söylemek istediğimiz şey şu : Ben, bu genel görüşmeyi açarsanız filan 
demeyeceğim; nasıl olsa açmazsınız. (ANAP sıralarından gürültüler) Açmazsınız efendim... 
Yani, açsanız daha fazla olarak konuşulsa... Bakınız, denetime önem vermeniz, aslında, reji
min en önemli meselesidir ve açıklıkla söyleyeyimki, bunun bu kadar önemli olması, deneti
min bu kadar önemli olması, bu idarenin frenidir. Bakın, denetim, tek partili yönetimlerde 
yoktur. Rejimi rejim yapan, demokratik rejim yapan, muhalefettir. Binaenaleyh, siz de bir gün, 
olabilirsiniz, muhalefet olacaksınız; yani, gelip de şuraları doldurabilirseniz, muhalefet 
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olacak kadar gelebilirseniz... İktidar olmayacaksınız da, muhalefet olabilecek kadar sıraları 
doldurabilirseniz; yani, barajı geçip gelebilirseniz bir gün, muhalefet olacaksınız. Anlatabil
dim mi... (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Bakın, bu acı bir şeydir, şöyle acı bir şeydir : Bu kürsü, sizin için olduğu kadar, muhalefet 
için hür olmalıdır, hür. 

Açıklıkla söylüyorum : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hiç kimse, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetini bir badireye sokacak -yetkili yetkisiz, yetkisiz hiç yapamaz- birtakım va
atlerde bulunamaz. 

Biz merak ediyorduk; gerçi Sayın özal'ın yetkisizliğini adam akıllı eleştirdik ve "Bu, Ana
yasayı ihlaldir" dedik; ama, çok başlı Dışişleri, sanıyorum ki, bu suretle çok başlılıktan kur
tuldu, tek başlı oldu; o da Sayın özal oldu tek baş. Yani, yanlış bir baş aslında... 

Gelin, bu memleketin Hariciyesini bir kenara itmeyin, Hükümetini bir kenara itmeyin, 
müesseselerini çalıştırın. Şunu ifade edeyim ki netice itibariyle; Saytn özal, şayet birilerine söz 
vermişse, bunu, yetkisi olmadan vermiştir, keenlemyekündür. Herhangi bir şekilde bu yetkiyi 
alırsınız, almazsınız; bu yetkiyi almanız yanlıştır. Bu yetki üstünüze hınç çeker; Çünkü, düş
man belli değil; düşman çekersiniz; bir ikincisi sizi angajmanlara sokmayı kolaylaştırır. Size, 
"Gelin şunu yapın" dedikleri zaman, "Gidelim Meclise, bakalım Meclis ne diyecek?" deme 
gibi bir durumu elinizden kaybediyorsunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Üçüncüsü, siz şimdi, boru hattını kapatmakta olduğu gibi, diğer meselelerde olduğu gibi, 
kraldan ziyade kralcı, herkesten önde görünmek suretiyle pazarlık gücünüzü yitirdiniz; Türki
ye'nin pazarlık gücünü yitirttiniz. Bu, Türkiye'nin pazarlık gücünü daha da yitirmeye sebep 
olacaktır. 

Soruyorum : NATO gelip size ne yapıverecektir? NATO kime karşı yapıverecek?.. Irak'a 
karşı. Irak'ı, bence düşman olarak almamız kadar da yanlış bir şey düşünemiyorum. Evet, or
ta yerde bir ihtilaf vardır, bu ihtilafta Irak müstevlidir, hareketi yanlıştır. Hatta, ben burada 
düşüncemi yine söyleyeyim : Birleşmiş Milletler, Irak'ın üstüne, bunu yok etme gibi hınçla va
racağına -onu caydırıcılığını gene yapsın ama- mutlaka bir müzakere yolu aramak suretiyle bu 
işi hal yoluna gitmelidir. Daha önceki tecrübeleri orta yerdedir... Çok uluslu orduların falan 
savaşta ne çeşit iş gördüğü orta yerdedir ve yanlış olur, yanlış. Yani, kan dökülmesini önlemek 
için, barut kokusunu önlemek için, bence, sondan bir evvelki yapılmalıdır; yani, en son olay 
o olmalıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de, kendi yetkisini yüklenmesi, kendi göre
vini yüklenmesi lazımdır. Ben, bugünkü gidişatla, Türkiye'nin millî menfaatlarının korunaca
ğına inanmıyorum, bugünkü idare ile de Türkiye'nin millî menfaatlarının korunacağına inan
mıyorum. Türkiye'nin bir maceraya sürüklenmemesi için bütün dikkatimizi kullanacağımızı 
söyler, bizi dinleyenleri ve hepinizi saygı ile selamlarım. (DYP sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirel. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'ta. 

Buyurun. (ANAP sıralarından sürekli alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile Doğru Yol Partisi üyelerinin birlikte vermiş oldukları 
malum önergeyi konuşuyoruz. (DYP sıralarından "Malum, ne malum?" sesleri) 
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Değerli milletvekilleri, ben her zaman sizlere hitap etmekten şeref duydum; ama, herhal
de televizyon naklen yayın yapıyor, ben aziz vatandaşlarıma da seslenerek, her zaman muhale
fetin bu bir taktiğidir, bizi konuşturmak istemezler, onu da aziz vatandaşlarımıza duyurmak 
isteyelim. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama biz, bu şartlar dahilinde de, inandıklarımızı, bil
diklerimizi elbette söyleyeceğiz. Onlar, her ne kadar gelir bu kürsüden, bu mikrofondan "Ne 
yapalım, 35 dakikaya bunlar sığmaz" falan derlerse de, siz kulak vermeyin. Esasında, genel 
görüşme, İçtüzüğümüze göre 20 dakika ile sınırlıdır. Genel görüşmenin fevkalade bir hali yok
tur. Bu olağanüstü toplantının yapılması, Meclisin tatilde olması nedeniyledir ve müddetler 
de İçtüzükte sınırlanmıştır, 20 dakikadır; ama mademki böyle ehemmiyet atfedilmiştir, atfe
dilmesi de gerekir ve kendilerinin de, başkanvekillerinin imzalarıyla bunu 35 dakikaya çıkar
mış arkadaşlar ve Meclisimiz karar vermiş; yani 15 dakika daha fazla verilmiştir. Şimdi, biz 
konuşmaya başlayınca, konuşturmazlar, âdetleri öyledir. Her ne kadar böyle "Biz 
konuşamıyoruz" vesaire derlerse de, işin aslı o değildir. Şimdi, işin aslını konuşalım. Tabiî, 
söyleyeceklerimiz pek hoşlarına gitmeyebilir; sizleri tek taraflı bilgilendirmek istemiyoruz. 

Şimdi, bize bir önerge verildi; "malum önerge" dediğim, önergedeki maddeleri okumak 
istemiyorum. Nedir?.. Körfezdeki olay... Doğru; konuşalım... Peşine nedir? AT ilişkileri, Kıb
rıs meselesi, Rum Patriğinin durumu, dış politika... Velhasıl, sıralanıyor. 

Şimdi, Türkiye bu kritik durumdayken, geçmişte konuşulmuş ve gündemde yer alan ko
nuları da şu önergenin içerisine sokmanın manasını, gelin hep beraber bir değerlendirelim. Nedir 
bunun manası? Bunun manası apaçık şudur : Körfezde olan olayları, Hükümetimiz dirayetle 
takip etmiş (SHP ve DYP sıralarından alkışlar!) gerek Türk kamuoyunun, gerekse dünya ka
muoyunun takdirini kazanmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, rahatsızlık buradan neşet ediyor; işin aslı, burada rahatsızlık başladı. Nedir rahat
sızlık? "Acaba biz bunu nasıl gölgelendiririz, nasıl gölgeleriz; bunu nasıl etkisiz hale getiririz?.." 

Nedir hedef? "Hedef bulalım" Hedef Cumhurbaşkanıdır ve Cumhurbaşkanının Hükü
meti dışarıda bıraktığı şeklinde hareketlerinin yorumlanması ve kamuoyuna anlatılması ve bu 
şekilde meseleye! bir gölge düşürülmek istenmesidir; aslı budur. Yoksa, eğer inanıyorsanız, sırf 
madde getirir, derdiniz ki, "Gelin, Körfezdeki konuyu konuşalım" 

Ne zaman derdiniz? 8'inde söylüyorsunuz, olay 2'sinde olmuş, ayın 8'inde söylüyorsunuz 
ve ayın 2'sinden 8'ine kadar bir sayın lider, sosyalist bir başkanın cenaze merasimine katılmak 
için Avusturya'ya gidiyor!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir sayın lider, kongre 
kongre dolaşıyor, parti propagandası yapıyor!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sana ne?.. Ne alakası var?.. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve kalkıyor, bizim, millete hizmet için Kars'ta şe
ker fabrikasının temelini attığımız günü, bir tek günü, bu kürsüden istismara kalkışıyor... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunların hepsinin emeli, gayesi, rahatsızlıktır. Ben bu kürsüden sesleniyorum : Hiç rahat
sız olmayın, Türkiye'nin muvaffakiyeti, hepimizin muvaffakiyetidir. Siz de, gelin, buradan pa
yınızı alın, rahatsız olmayın. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Birlik beraberlik içinde olun; bugünler, o günlerdir. Siz, hırsla, ihtirasla hareket etmeyin. 
Sonra şundan hiç çekinmeyin -ben bu kürsüden söz veriyorum- bu konuyu, hiçbir zaman lehi
mize propaganda yapmayacağız; hiç merak etmeyin; onun için rahatsız olmayın. Salim, objek
tif düşünün ve Türkiye'nin menfaatlerini göz önünde tutarak düşünün. 
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Şimdi, burada muhtelif fikirler öne sürüldü, muhtelif konuşmalar yapıldı, çelişik çelişik 
fikirler ortaya konuldu. Neler söylendi, açık olarak ne ifade edildi, ne vurgulanmak istendi?.. 

Kalkıp denildi mi ki, "Hükümet, şimdiye kadar yürütmüş olduğu bu politikada yanlışlık 
yapmıştır, Türk Milletinin menfaatlerini gözönünde bulundurmamıştır?.." Dendi mi?.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) Diyemedi diyemez... Bunun ötesinde ne dedi?.. Türlü türlü 
faraziyeler, türlü türlü düşünceler.;. Hepsine saygımız var. Ben, demin de söyledim; hiç kimse 
çekinmesin, hepsine saygımız var. Türkiye bu olayla ne yaptı, ne kararlar aldı? Aldığı kararlar 
belli : 

1. —Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu olay akabinde vermiş olduğu bir karar 
var; diyor ki : "Irak derhal Kuveyt'ten çekilmeli." 

Biz, Millî Güvenlik Kurulu aynı gün toplanmak suretiyle bunu müzakere ettik ve ertesi 
gün Bakanlar Kurulu bu doğrultuda kararını aldı ve açıkladı. 

Şimdi, kendinizi hiç ..ıkıntıya sokmayın... 
2. — Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ekonomik zorlama kararı aldı, ekonomik am

bargo kararı aldı. 
Bakanlar Kurulu toplandı, bu karara uydu. 
Yapılan iş, her şeyin ötesinde, Türkiye'yi bağlayan, bizi bağlayan işler, bunlar değil mi? 
(DYP sıralarından "Bırak onu şimdi" sesi) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Birleşmiş Milletler nerede? 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Senin değerlendirmen başka, sen o noktalarda de

ğilsin, hiç bir zaman da olamıyorsun, tşte, ben diyorum ki, şu içindeki hırsı bir bırak, bir sağ
lam düşün, sağlam zemine oturttur ve Türkiye'nin gerçeklerini böylece bir ortaya koyalım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, biz ambargo kararına uyduk; açıkladık. 
Aziz milletvekilleri, ben isterdim ki, sayın liderler gelsinler, bu kürsüden desinler ki, "Siz 

bu ambargo kararına uydunuz; ama doğru yapmadınız" 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Sen anlayamıyorsün. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Onu, bu kürsüden şöyle açıkça millete bir söyleyin, 

söyleyin de, ben bir işiteyim... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıraların
dan gürültüler) 

İkincisi: Gelsin, desin ki, "Siz, bu Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini istiyorsunuz. Yanlıştır, 
bırakın ne yaparsa yapsın" Bunu söyleyin. 

Yaptığımız şey bunlar. 
Bunların Türkiye'yi riske sokup sokmadığı; her türlü ihtimaller konuşulabilir, hayaller ger

çekleşebilir, hayaller üzerine birtakım mizansenler kurulabilir. Biz, Birleşmiş Milletlerin aslî, 
kurucu üyesiyiz ve bütün hareketlerimizde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve NATO çerçeve
sinde bu işlerin yürütülmesinden yana olduğumuzu ifade ettik ve bu doğrultuda da kararlar aldık. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Türkiye'nin faydaları ne? 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — İsterdim; siz buradan açıkça söyleyin, millet duy

sun. Kelimeleri değiştirmeyin, yanlış manalar olmasın. Olabilir; dersiniz ki, "Biz böyle düşün
müyoruz; yanlış yapmışsınız." Sen, şimdi bunu söylemedikten sonra, zihinleri bulandıracak 
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kelimeleri ve sözleri sarf etmenin Türk Milletine herhangi bir yararı yoktur. Mademki Meclis
tir, mademki açıkça konuşuyoruz; fikirleri de açıkça ortaya koymak durumundayız. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi siz ne yapıyorsunuz?... Sizin derdiniz, kafanızı takmışsınız bir özal'a, Sayın Cum
hurbaşkanına, "özal, özal..." Her türlü derdiniz özal'la. 

Bakınız, memleketin âli menfaatleri mevzubahis iken, biz... 

AHMET ERSİN (tzmir) — Başkâtip, devam et. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dinle kardeşim, onlar senin yüreğini ferahlatmaz, 
sen şimdi dinle. 

AHMET ERStN (tzmir) — Sen başkâtipsin. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bellisin, bellisin, sen bellisin. Sen hiç zorlama ken
dini. Biz bu sıralarda senin gibi kabadayılık yapanları çok gördük, çok. Sen daha solda sıfır
sın. Sen ne zannediyorsun? Biz bu kabadayıları çok gördük. 

AHMET ERStN (tzmir) — Biraz da Başbakanlık yap, soytarı. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ne zannediyorsun sen? Biz bu sıralarda çok gör
dük senin gibileri. Bunlarla sen de bir noktaya gidemezsin. Zannetme ki, birilerine hoş görü
neceksin. Sakın ha! Çok kötüdür; aksi tesir yapar. Hiç onlardan üzülme. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kabadayı Başbakan, bravo! 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bak bak, burada... Biz ne yapalım?! 

S. HALtL ÖZSOY (Kayseri) — Sayın Başkan, ikaz etsene. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Sayın Başkan, hiç müdahale etmiyorsunuz! (Gürültüler) 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasanın 104 üncü maddesi, devletin başının Cum
hurbaşkanı olduğunu ifade eder, "Devletin başı Cumhurbaşkanıdır" der. (SHP ve DYP sıra
larından gürültüler, ANAP sıralarından, "Sayın Başkan, müdahale edin" sesleri) 

BAŞKAN — Dinleyelim lütfen. (ANAP sıralarından alkışlar (!)) 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasa Madde 104; okuyacağım, milletimiz de 
duyacak öğrenecek. Sizler ne kadar biliyorsanız da, bu televizyonları sadece, başka, kendi mak
satlarınız için buraya getirmedik; biz de söyleyeceğiz, bizi de dinleyeceksiniz; sadece sizi dinle
yecek değiller. 

Şimdi bakın, Anayasanın 104 üncü maddesi; "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır..." 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Başbakan nedir? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasanın bir diğer hükmü... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 104'ü okuyordunuz, devam edin. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Kaldığınız yerden devam edin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunların âdeti, dinlemek değildir. Ben biliyorum 
ama, Sayın Başkan, siz de görevinizi yapın ve izah edin. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Ve tabiî, ben buradan millete de sesleniyorum : Her zaman böyle yaparlar, bizi konuşturmaz
lar. "Konuşacağız, konuşacağız" derler ama, bizi konuşturmazlar; meşru zeminlerde konuş
turmazlar. Meşru, konuşulması lazım gelen yerde de konuşturmazlar. Bu iki grup da böyle... 
Neyse, bunlar alışacak tabiî, alışacak... (Gürültüler) 

Şimdi bir, genel görüşme yapıyoruz... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu? 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasanın ilgili maddesi : 98; fıkra 2 : "Genel 

görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir." 

"Devlet faaliyetlerini ilgilendiren..." diyor. "Devletin başı da Cumhurbaşkanıdır" diyor 
Anayasa. 

Şimdi, devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konuyu konuşuyorsunuz ve devletin başı da Cum
hurbaşkanı ve diyorsunuz ki, "Cumhurbaşkanı niçin telefon görüşmesi yaptı?" 

Bakın'ey dünya, ey millet, ey Türkiye! Bir Cumhurbaşkanı olacak ve devletin başı olacak, 
telefon görüşmesi yapmayacak!.. Bunu nasıl izah edersiniz, nasıl düşünürsünüz? Hangi dü
şünce, hangi hukuk anlayışı, hangi demokrasi anlayışı, hangi vazife anlayışı sizi bu noktaya 
getirir? Ben, milletimle sizi başbaşa bırakıyorum... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar; SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Bir diğer konu : 92... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çok güzel anlatıyorsun! 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tabiî... Sen, "öğren" diyeceğim, ama öğrenmeye 

niyetin yok ki! Ben ne yapayım o zaman? Senin öğrenmeye niyetin yok; kafaya takmışsın sen 
nasıl olsa... Onun için de zaten bir diyalog kurmamız mümkün değil; yâni onu da kabul ediyo
rum tabiî. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci fıkrası başın

dan okumuyorum; "Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani 
bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilme
sinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılması
na karar verebilir." 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kulllanılmasına karar verme yetkisi olan Sayın Cumhurbaşka
nına, kalkıyor bu muhalefet liderleri, diyorlar ki "Sen telefon görüşmesi yapamazsın!! (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi efendim, bunun, ne hukuken, ne mantıken, ne de vicdanen izahı yoktur. 
Türk Milletinin menfaatleri mevzubahis olduğunda -tekrar söylüyorum- korkmayın. Ben, 

"Bizi alkışlayın"demiyorüm; korkmayın, bunu lehimize kullanmayacağız; bu, lehte kullanıla
cak bir iş değildir. Gelin beraber olalım, meselelerimizi görüşelim, meselelerimizi en iyi şekilde 
halledelim. Kıskançlıkla, hırsla, ihtirasla; şu makamı bu makama düşürmekle, şu makamın 
yetkisinin olmadığını, bu makamın yetki dışı bırakıldığını söylemekle, siz bu ortamda Türki
ye'ye ve Türk Milletine en ufak müspet bir şey kazandıramazsınız. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Mahkûm oldunuz, Türk Milleti nezdinde mahkûm oldunuz. 

Bakınız, siz bu önergeyi 8 Ağustos tarihinde vermişsiniz; biriniz cenaze merasimine gider
ken, biriniz kongre kongre gezerken, Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırmış, ama toplantıya katıl
mıyorsunuz ve ne diyorsunuz?.. "Biz, meşruiyet aramalarına hak kazandıranlayız." 

Neyin meşruiyetine? Neyin meşruiyetini tartışıyorsunuz? 
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Cumhurbaşkanını bu Yüce Meclis seçmiştir. Siz de burada oturup, bu Yüce Mecliste mil
letin menfaatlerini, meselelerini görüşüyorsunuz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) Şim
di siz, Yüce Meclisin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanına, nasıl olur da, "Meşru değildir" diye
bilirsiniz, bu anlama gelecek kelimeleri kullanabilirsiniz? Kullanırsınız da, ülkeye, millete ne 
yarar sağlarsınız? (ANAP sıralarından alkışlar) Demokrasidir, kullanırsınız tabiî, niye kullan
mayacaksınız; ama size ne yarar sağlar bu? Sonra, nasıl mantık ve demokrasi anlayışıdır : Cum
hurbaşkanı katına çıktığınız zaman, Cumhurbaşkanı meşruiyet kazanacaktır... Çıktınız, daha 
evvel çıktınız... (ANAP sıralarından alkışlar) Yani şimdi şöyle mi olacak bizim demokrasi an
layışımız : Siz, istediğiniz zaman Cumhurbaşkanına meşruiyet kazandırırsınız -iki sayın lider-
istediğiniz zaman kazandırmazsınız?.. Şimdi, demokrasi anlayışı bu mudur?! 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Olayı kullanıyorsunuz. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Çıktınız... Bugün çıkmadınız, meşruiyeti yoktur!.. 

Yarın belki gene çıkarsınız, o zaman meşru olacaktır!.. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, ben 
ne yapayım, nasıl edeyim bilemiyorum? Millete havale ediyorum, millete; yüce millete havale 
ediyorum sizi. Ama, gene söylüyorum : Kapımız açık, diyaloga hazırız. Hiç endişe etmeyin, 
bu konuları katiyen lehimizde kullanmayacağız, bir propaganda meselesi yapmayacağız, hiç 
ondan endişeniz olmasın, hiç telaşlanmayın... 

Bakın, şimdi şu önergeniz, içinde bulunduğunuz telaşın bir ifadesidir, telaştır bu. Siz şim-
. di getirin tek madde,'Körfezdeki konuyu konuşalım. Sen Avrupa Topluluğunu, Kıbrıs'ı, Yuna
nistan'ı, Patriği ne diye katıyorsun, niye katıyorsun bunun içine?. Kabul ediyoruz, mademki 
Körfez konusu acil bir konudur; sizin mantığınıza göre Meclis sırf bu konuda toplanmalı ve 
müzakere yapmalıydı; ama sizin birinci maddede söyleyeceğiniz söz yok, Körfez için söyleye
cek sözünüz yok. Çünkü, herkes bu sıcak olayı yakinen takip ediyor ve Hükümetin kararları
nı, tutumunu müspet bir biçimde, hem Türkiye iç politikasında, kamuoyunda ve hem de dış 
kamuoyunda takdir ediyor. Sizin hazmedemediğiniz husus bu ve onun için de şaşırtmaca yapı
yorsunuz, milletin zihnini bulandırmaya çalışıyorsunuz. Ben buradan tekrar tekrar sesleniyo
rum : Bu tutumunuz hiçbir zaman tasvip görecek bir tutum değildir; derhal bu tutumunuzdan 
vazgeçiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biraz evvel de söyledim, bizim niyetimiz katiyen savaş yapmak, öne çıkmak, kahramanlık 
yapmak falan değil. Bunları ciddî olarak konuşalım. Bizim niyetimiz, ülkenin savunmasında 
gerekli tedbirleri almaktır. Biraz evvel göstermiş olduğunuz önergeyi de onun için verdik. Biz, 
her türlü tedbiri zamanında almakla mükellefiz. Bunu sizin takdirlerinize sunuyorum. Siz sa
dece bir saplantıyla hareket ederseniz - demin söyledim- diyalogu kurmamız mümkün değil; 
ama, sizinle diyalog kuramıyoruz diye, biz, milletin âli menfaatlarınm haleldar olmasına vesile 
olamayız. Görevimizi onun için yapıyoruz, onun için bu önergeyi getirdik. 

Komşumuzda bir sıcak savaş halinin olduğunu, burada demin konuşmacılar da ifade etti
ler ve dünya da biliyor. 

Şimdi, -Birleşmiş Milletler henüz karar vermemiş olmasına rağmen- -çokuluslu deyin- Kör
feze, eskiden birbirine hasım olarak hareket eden iki süper güç (Amerika Birleşik Devletleri 
ve Sovyetler Birliği) dahil olmak üzere, asker veyahut gemi gönderirken, hatta Çin, hatta Ja
ponya, Avustralya buralara asker gönderirken, burada sıcak savaş halinin her an için tahak
kuk edebileceğini düşünmek, herhalde bir kehanet değildir. Böyle bir halde Türkiye'nin her 
türlü tedbiri zamanında alması gereklidir. Eğer biz bu tedbiri, bu yetkiyi almazsak, yarın -Allah 
korusun, bizim bir niyetimiz yok, bizim komşularımıza, hiç kimseye tecavüz niyetimiz yok, ama 
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kendimizi savunmak mecburiyetimiz vardır ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetimiz vardır; 
eğer biz bu tedbirleri alamazsak- tarih önünde sorumlu oluruz, tşte, böyle bir hükümet olmak 
istemiyoruz. Onun için de bu tedbirleri Yüce Meclisten almak için bu önergeyi hazırladık ve 
verdik; ancak bu önergenin konuşulması, sırasında olacak. Televizyonu fırsat telakki edip de, 
televizyon önünde sırası gelmeyen bir konuyu konuşmanın da pek öyle uygun olduğu kanaa
tinde değilim; ama konuşulmalı ve herkesin fikrinin de ne olduğunu millet gayet iyi görmeli, 
takdir etmeli. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi şöyle bağlıyorum : Olayların cereyan tarzını biliyorsu
nuz. Hiçbir zaman Türkiye'nin, hiç kimseye tecavüz niyeti yoktur. Bu maksatla huzurlarınıza 
gelmiş değiliz. Gerekli tedbirleri almak için bu önergeyi verdik. Şimdiye kadar yürütmüş oldu
ğumuz politikamız müspettir; serinkanlı, milletimizin menfaatlarını düşünecek tarzda yapmış 
olduğumuz politikalardır. Her ne kadar, kim nasıl hareket ederse etsin, bu politikalardan sap
mıyoruz, sapmayacağız. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz hareketin Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi kararları çerçevesinde olduğunu bir kere daha huzurlarınızda ifade eder, hepi
nize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım Akbulut. 

Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Genel görüşme 
açılmasını kabul edenler... Genel görüşme açılmasını Kabul etmeyenler... Genel görüşme açıl
ması kabul edilmemiştir. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

' 3. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Rasit Dalda! ik Gümüşhane Mil
letvekili Ülkü Güney'in olağanüstü toplanmış bulunan TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin 
önergeleri (4/194) 

4. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar ve 9 arkadaşıma olağanüstü toplanmış bulunan TBMM'nin 
çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeleri (4/195) 

BAŞKAN — Genel Kurul çalışmalarına devam edilmesine dair İçtüzüğün 7 nci maddesi
ne göre verilmiş önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü toplanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğün 7 nci madde- • 
sine göre çalışmalarına devam etmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 

Raşit Daldal Ülkü Güney 
Niğde Gümüşhane 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tçtüzüğün 7 nci maddesinin son bendinde "Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üze
rinde Yasama Meclislerince yapılması gerekli işlemler tamamlanınca, Millet Meclisi çalışmala
rına devama karar verebilir" denmektedir. 
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Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde yapılması gerekli işlemler tamamlandık
tan sonra Millet Meclisinin çalışmalarına devamını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fehmi Işıklar ibrahim Aksoy Salih Sümer 
Bursa Malatya Diyarbakır 

Abdullah Baştürk ismail Hakkı önal Cüneyt Canver 
istanbul istanbul Adana 

Mehmet Ali Eren Arif Sağ Adnan Ekmen 
istanbul Ankara Mardin 

Kenan Sönmez 
istanbul 

BAŞKAN — Önergeleri oylamadan evvel, önergeler aleyhinde Sayın Koksal Toptan söz 
istemiştir. 

Buyurun Sayın Koksal Toptan. (DYP sıralarından alkışlar) 
FEHMt IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, önergelerin lehinde konuşmak istiyorum. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; yakla

şık on gündür çevremizde cereyan eden ve Türkiye'yi de açıkça tehdit ettiği, gerek kamuoyu 
ve gerekse bugün Hükümet yetkilileri tarafından da açıklanan Körfez bunalımıyla ilgili olarak 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ortaklaşa verdikleri önerge üzerinde ya
pılan müzakereler, öngörüşmelerin reddiyle sona ermiş bulunmaktadır. Hükümet, belli ki, ken
disine, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince istediği yetkinin verilmesi için Parlamentonun bi
raz daha çalışmasını istemektedir. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Sayın Başkan, ayaktakileri oturtun lütfen, dinlemiyorlar. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Aslında biz, böylesine önemli olayların cereyan ettiği 
dünyamızda, özellikle bölgemizde, özellikle sınırımızda, Hükümetin, Sayın Hükümet Başka
nının bu denli önem atfettiği olaylar cereyan ederken, savaş ilan etme yetkisini istemeye varın
caya kadar olaylar boyut kazandıkça, Türkiye Büyük Millçt Meclisinin nasıl tatil yapabildiğini 
anlamakta on gündür müşkülat çekmekteyiz. 

Bekledik, ve beklendi ki, Cumhurbaşkanı yahut Hükümet, böylesine önemli olayların ce
reyan ettiği bölgemizde, Türkiye Büyük Millet Meclisini, olana bitene kayıtsız kalmaması için 
olağanüstü toplantıya çağırsın, Meclis toplantıyla da kalmasın, çalışmalarına -ara vermeksizin-
devam etsin. O nedenle hemen ifade edeyim : Biz, ilke olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, çalışmalarına devam etmesine taraftarız; ama, muhalefetin meydana getirdiği bugünkü 
toplantıyı vesile sayarak^ Hükümetin bir kararını, bir isteğini oldubittiyle Yüce Meclisten ge
çirmeye çalışmak, Yüce Genel Kurulu, bunun için kullanmak anlamına geleceği için bu öner
genin aleyhindeyiz. 

Bu tezkereyle Hükümet, savaş ilan etme yetkisi istiyor, başka bir ülkeye asker gönderme 
yetkisi istiyor, başka bir ülkenin askerini Türkiye'de bulundurmak için yetki istiyor. 

Bu kadar önemli olaylar oldu, Hükümeti bu denli önemli isteklere sevk eden olaylar oldu 
da, Hükümet, muhalefet partilerinin istediği bu toplantıyı mı bekliyordu? Hükümet, olandan 
bitenden habersiz, etrafında olanlara karşı duyarsız da, dün Sayın ÖzaPın işaretiyle mi ancak 
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bu şekilde 92 nci maddeye göre olağanüstü yetkilerin kendisine verilmesini istiyor? Bunu anla
makta müşkülat çektiğimizi ifade etmek istiyorum ve bunun için, verilen önergelerin doğru 
olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Esasen, Anayasanın 92 nci maddesine göre -Sayın Başbakan, belli ki dikkatle okumadılar-
Türkiye'ye bir tecavüz, bir saldırı vuku bulduğunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Hükü
mete yahut bir makama yetki devretmesine ihtiyaç yoktur. 92 nci madde, mühnasıran, Türki
ye'nin, kendisine herhangi bir saldırı olmaksızın, başka ülkeye savaş ilan etme, başka ülkeye 
asker gönderme, başka ülkenin askerlerini Türkiye'de bulundurma yetkisinin devrini öngör
mektedir. 

Sayın Başbakan burada, "Bizim hiç kimseye taarruz niyetimiz yoktur, hiç kimseye düş
manlığımız yoktur" buyurdular. 

O zaman, bu yetkiyi niye istiyorsunuz? Bu yetkiyi kime karşı kullanacaksınız, bu yetkiyi 
ne zaman kullanacaksınız, bu yetkiyi nasıl kullanacaksınız ve hepsinden önemlisi, bu yetkiyi 
kim kullanacak? Siz mi kullanacaksınız, Sayın özal mı kullanacak? Bunu Türk Milletinin bil
meye ihtiyacı vardır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Siz de biliyorsunuz kimin kullanacağını. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu hemen ifade etmek istiyo

rum : Türkiye Cumhuriyetinin, misakımillî hudutları içerisindeki 55 santimetre karesi için 55 
milyon insanımızın, tüm kanını akıtmakta tereddütü olmaz; ama altını çizerek söylüyorum, 
üzerine basa basa söylüyorum, yanlış bir iş yapmayasmız diye söylüyorum; bir askerimizin bir 
düğmesi için, bir vatandaşımızın bir tırnağı için, başkalarının hatırına, Sayın özal'ın dış itiba
rına, başkaları tarafından övülmesi pahasına taviz verirseniz, sizi tarih de affetmez, millet de 
affetmez. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Toparlar mısınız lütfen Sayın Koksal. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Alakası yok. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Alakası nasıl yok? Alakası neyle var? Niye istiyorsunuz 

bu yetkiyi o zaman? 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Hükümet istiyor. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; şimdiye ka

dar, Atatürk'ten beri sadakatla uygulanan millî dış politika terk edildi. Millî dış politika için, 
siyasî parti liderleri bir araya gelecek, fikir alış verişinde bulunacak tabiî. Ama, sizin istediği
niz o değil, sizin istediğiniz, millî dış politika değil; siz, kişisel politikalar için onaylar arıyorsu
nuz, destekler arıyorsunuz ve üzülerek ifade edeyim ki, hiç kimsenin gözü hiçbir şey görme
den, sadece kendi kişisel işi için, kişisel popülaritesi için politikalar üretiyorsunuz. Bu şekilde 
siz, Türkiye'yi harbe sokacak, savaş ilanına sokacak yetkiyi, gelip, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden istiyorsunuz. 

Şunu söyleyeyim : Türk Milletinin size güveni yok, bizim de size güvenimiz yok. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Size yok, size... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bize güveni olup olmadığını anlamak çok kolay. Seçi

me gideriz, milletin kime güveni var, kime güveni yok, onu çok iyi anlarız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Toptan, lütfen toparlayın. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Kaç yerde seçime giremiyorsunuz!.. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ben size onu söyleyeyim : Küçük küçük yerlerde yaptı
ğınız seçimlerin arkasına sığınamazsınız. (ANAP sıralarından gürültüler) 300 seçmenin oldu
ğu yerde 200 kişiyi işe aldınız; akla hayale gelmedik vaatlerle, vatandaşımızın, halkımızın ka
fasını karmakarışık hale getirdiniz. Bizim, o küçük yerlerde görev yapacak olan, görev alacak 
olan, seçilecek arkadaşlarla hiçbir ihtilafımız yok; onlar seçilsin. Bizim itirazımız ve istediği
miz, şu sıraları sizin boşaltmanız; onun için genel seçimi istiyoruz biz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Toptan, lütfen... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlamak istiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Eylülde başlayan normal yasama yılına kadar çalışmaları
na, ara vermeden, tatile girmeden, devamından yanayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hiç kimsenin güveni olmayan -Sayın Başbakan tersini 
söylüyor ama- içeride ve dışarıda pek itibarı olduğu söylenemeyecek olan bu Hükümete savaş 
ilan etme yetkisi verecek bu önergeyi görüşmek için toplanmasına itirazımızın olduğunu ifade 
ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lehinde Fehmi Işıklar, buyurun. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisin hiç ara ver

meden çalışması hususunda, Halkın Emek Partisi milletvekilleri olarak bir önerge verdik ve 
bunun lehinde konuşacağım. Ancak, önergemizin amacıyla, ANAP'lı dostlarımızın önergesi
nin amacı arasında yüzde yüz fark var. 

önce, "dünyada bu kadar barış, özgürlük ve demokrasi özlemi ve umudu uyanmış ve güç
lenmişken, Ortadoğuda neden sıcak savaş yaşanıyor?" bunun bütün ayrıntılarıyla tartışılması 
gerekli. 

önce, hatırlarsanız üç dört aydır "Boru muydu, namlu muydu?" diye Irak'la ilgili yayın
lar yapılıyordu. (ANAP sıralarından "Soba borusu" sesleri) 

Evet, soba borusuydu! Şimdi, soba borusu olmadığını anladınız. 
Bu kadar yıkımdan, bu kadar savaştan sonra, yarayı, yara açarak; yıkımı, yıkarak önle

meye çalışan Irak'ın büyük bir maceraya gireceği belliydi. Daha ne zaman belliydi? Bundan 
epey bir süre önce, kimyasal silah kullanarak, Halepçe'de 5 bin masum insanı öldürdüğünden 
belliydi. 

Biz önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, buna tepki göstermeyen Batılı ülkelerin 
şimdi neden birdenbire harekete geçtiğini enine boyuna tartışmalıyız. Petrolü denetim altında 
tutmak isteyen Batılı ülkelerin, bize hangi görevleri vermek istediğini enine boyuna tartışmalı
yız. Tartıştıkça doğruları bulabiliyoruz. 

Sayın tnönü, ilk açıklamasında, "Derhal dünya ordusu kurulmalıdır" önerisiyle kamuo
yuna bir açıklama yaptılar; ama bugün sevinçle görüyoruz ki, "Birleşmiş Milletler görev verse 
bile asker vermemeliyiz" diyecek noktaya gelmişlerdir, öyleyse, bunu enine boyuna tartışmak
ta sayısız çıkarlarımız var. 

Şimdi, yine Ortadoğuya baktığımız zaman, Benazir Butto'nun bir darbeyle niye uzaklaş
tığını iyice irdelememiz ve araştırmamız gerekli. Biz Türkiye olarak, barışçı bir politika 
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izlemek ve barışı savunmak zorundayız. Gene Türkiye olarak, potansiyelimize, gücümüze ve 
jeopolitik konumumuza uygun davranmak ve ona göre, savaşı caydırıcı bir tutum takınmak 
zorundayız. Böylece, hem bölgede, hem de dünya barışına katkıda bulunuruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar ağır koşulların yaşandığı, savaş koşullarının yaşandığı böl
gemizde, toplumsal koşulların bu kadar agırlaştığı Türkiye'de, Meclisin tatile girmeye ve tatil 
yapmaya hakkı yoktur diye bu önergeyi verdik. 

Kuveyt'in Kralı kaçmış, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush tatile çıkmış; ama, sı
cak savaş bizim burnuzumun dibinde. Bizim, ne tatil yapmaya hakkımız var, ne de bir dakika
mızı boşa harcamaya hakkımız var. O bakımdan, Meclisin çalışması gereklidir. 

Şimdi bir de savaş yetkisi isteyen Hükümete şöyle bakıyorum : Kim savaşacaktır? Burada 
parti liderlerini gördük, konuşmalarını dikkatle izledik, duyduk... 

Değerli arkadaşlarım, kim savaşacaktır? Yüzde 25 zamma mahkûm ediler memur, grevle
ri ertelenen işçi... (ANAP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

Sayın Başkan, önergenin lehinde konuşuyoum efendim, arkadaşları lütfen susturun. 
BAŞKAN — Meclis çalışmalarının devamının lehinde konuşuyorsunuz, lütfen konuya 

dönün. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Evet, önergemin üzerinde konuşuyorum. Bir iki gün sonra, 
kahvaltısına peynir alamayacak durumda olan insanların savaşıp savaşmamasına karar verece
ğiz. O zaman ben derim ki, bu savaş yetkisini bu Hükümete vermeyelim. Meclis, bu yetkiyi 
doğrudan eline almalıdır. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Türkiye'nin siyasî tarihini bilmiyorsun sen. 
Sayın Başkan, müsaade etmeyin böyle konuşmasına. 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Meclisin, savaş yetkisini eline alabilmesi için, sürekli ça

lışma kararı alması gereklidir. 
Bugün iki değerli parti milletvekillerinin imzalayarak verdikleri genel görüşme önergesi

ne, biz, Halkın Emek Partisi olarak olumlu oy verdik. Neden? Çünkü tartışılması gerekir de, 
ondan. Meclisin çalışmalarının devamına karar verilmesini istediğimiz önergeyi de, gene Mec
lisin çalışması gerektiğine inancımızdan verdik. 

Sayın Toptan'Ia bu anlamda karşı karşıya gelmek istemezdik; çünkü onlar da bu konunun 
Büyük Millet Meclisinde tartışılmasını ve yetkilerin Büyük Millet Meclisinde olmasını istiyorlar 

Şimdi belli bir çoğunluğa sahipler, genel görüşmeyi reddettiler. Ama, Meclise yetki ister
ken, Meclisin çalışmasına karşı çıkarsanız, "Meclisin çalışmasına karşı çıktılar" gibi bir eleşti
ri ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu bakımdan, ben muhalefeti de uyarıyorum. Yetkiyi, ne Hü
kümete, ne de Sa|yın özal'a vermek gerekiyor; yetkiyi doğrudan Büyük Millet Meclisi kendisi 
kullanmalıdır. 

Halkın Emek Partisi olarak, bugün, savaşa karşı bir kampanya açtık; bu kampanyamızı 
bütün Türkiye'de sürdüreceğiz; önergemizin temel amacı da budur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Işıklar. 
önerge Üzerinde Sayın Genç, buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, televizyon yayını niye kesildi? Televizyonun 
yayınını ben konuşacağım diye kesiyorsunuz. Biraz öncesine kadar devam eden televizyon ya
yını, tam ben konuşacağım zaman kesiliyor. Televizyon yayınını yaptırmazsanız sizi de protes
to ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşmak istiyorsanız lütfen buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer televizyon yayınını yaptırmazsanız, sizi de protesto 

ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız saat 18.30. Bu 

saatte yayın zorunluluğunu gerektiren önemli bir şey yoktur. Sadece, ben söz istedim, benim 
sözlerimden bu Başkanlık Divanı ve Hükümet korktuğu için televizyon yayınını kestiniz. Bu 
kadar taraflı olmayın Sayın Başkan. Bu kürsüde herkes konuşma hakkını kullanmalıdır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Kendi kendini amma da önemsedin! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika müsaade edin, konuşayım : 
Televizyon naklen yayını, Başkanlık tarafından, Kuveyt olayları ve dış politikadaki geliş

meler ile alakalı olarak talep edilmiştir. Bu görüşmeler bitmiş, oylanmış ve tamamlanmıştır. 
Bundan sonraki yapılan iş Başkanlıkla alakalı değildir. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Koksal Toptan ile Sayın Fehmi Işık-
lar'ın konuşmasının yayınına niye izin verdiniz? 

BAŞKAN — Ben vermedim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Verildi; ben gördüm. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Verilmedi. 
BAŞKAN — Sayın Genç, televizyonun düğmesi Başkanlıkta değil. Lütfen bu Başkanlığı... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, taraflı hareket ettiğinizi burada tutanaklara geçi

riyorum. 
BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin lütfen, yoksa kürsüden indiriyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Konuşmalarınız ve tutumunuz için sizi protesto ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin yığınlarca sorunu varken, Türkiye'de kendisini idareden 

aciz bir Hükümet ve İktidar Grubu varken, bu Meclisi tatile sokarak, memleketin kaderini, 
kendini idare edemez insanlara bırakmak, bu memlekete yapılabilecek en büyük ihanettir. 

Biraz önce burada olaylar anlatıldı... Biz, Irak petrol boru hattını kimlerin direktifiyle 
kapattık, biliyor musunuz? Rabıta'nm Türkiye'deki uzantılarının emrine uyarak kapattık; bu
nu her zaman için kanıtlayabiliriz. 

Sayın özal'ın kardeşi, Irak ve çeşitli dinî örgütlerle iç içe. Beş bine yakın petrol tankeri 
var. Bunlara, böyle menfaat ilişkileri içinde olan kişilere, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ka
derini terk ederek, Meclisi tatile sokarak, Hükümete yetki vererek, Türkiye'ye en büyük ihane
ti yapabilecek misiniz? 

Meclisi tatile sokmayalım. Dünya çok kritik anlar yaşamaktadır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi her zaman duruma el koyabilecek bir seviyede bulunmalıdır. Bulunmadığı takdirde, 
bunun günahı size ait olacaktır. 
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Hükümetinizin biraz önce burada yaptığı açıklamalar, bizi en ufak bir bilgi sahibi yap
madı. Gazetelerin sahip olduğu bilgilere bile, ne Dışişleri Bakanının, ne Başbakanın sahip ol
duğunu gördüm. Çünkü, ben olayları başladığı tarihten beri tüm gazetelerden takip ediyorum. 

Sayın Başbakan ve Sayın Hariciye Bakanı diyorlar ki, "Bu olaylar 2 Ağustos tarihinde 
başladı. Peki, siz niye 12 Ağustosta Meclisi toplantıya çağırdınız?" 

Sayın milletvekilleri, biz Millet Meclisi Sayın Başkanına dilekçe verdik; Grup Başkanve-
killerimiz dediler ki, "Memlekette çok kritik durumlar var, lütfen Meclisi olağanüstü toplantı
ya çağırın." Ama, Sayın Başkan aynı gün bu isteğimizi reddetti. 

Biz muhalefet partisi olarak, en duyarlı, en kritik zamanda müracaatımızı yapıyoruz; ama, 
Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı, birtakım çevrelerden aldığı telkin gereği, Meclisi top
lantıya çağırmadı. 

Sayın milletvekilleri, onun için, biz buradan kendimize düşenleri söylüyoruz. Bakınız, Tür
kiye'de çok büyük oyunlar oynanıyor; Türkiye'de kişisel yararları için Türkiye'yi satmaya çalı
şan insanlar var. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Genç... (ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Türkiye'yi ambargo altında tutan dış güçler var. Biz Orta
doğu'da, Amerika'nın ve AT'nin uşağı değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) ...bekçisi değiliz. Biz onurlu bir milletiz; onurumuzu koru

mak da Türkiye Büyük Millet Meclisine düşer. 
Türkiye'nin bu kadar meseleleri varken, bunları bir tarafa iterek, kendi kendisini idareden 

aciz bir Hükümet ve kendi kendisini idareden aciz birtakım insanların eline memleketin kade
rini vermeyelim ve bu uzatma kararını kabul edelim lütfen. 

Ancak, bu uzatma kararını ANAP'lılar getiriyor; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki çoğunluğuna dayanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi veyahut da Tür
kiye Cumhuriyeti hudutları içine yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini kabul etmesi gibi hu
suslar için Hükümete yetki verdikten sonra Meclisi tatile sokmamalıdır. Eğer önergeniz sırf 
bu amaçla verilmişse, ben buna da karşıyım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genç. 

Genel Kurul çalışmalarının devamına dair her iki önerge de aynı mahiyette olduğu için 
birlikte oylayacağım. 

önergeyi kabul edenler... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — 1 Eylül'e kadar mı? 

HtLMt Zt\A POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan hangi tarihe kadar devam edecek? 
BAŞKAN — içtüzüğün 7 nci maddesine göre, Genel Kurul çalışmalarının devam etmesi

ne karar alınabilir. 

HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Ne zamana kadar Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ne zaman tatile gireceğini Danışma Kurulunun kararıyla yine bu Meclis be
lirler. Burada verilecek karar, Genel Kurulun çalışmasının devamıdır; yoksa, belirli bir tarih 
zikredilmez. 
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Çalışma süresinin devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) ÖNERİLER (Devam) 
b) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından 

Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan Hükümete, meydana gelen ve ülkemizi yakmdan ilgilendiren olaylar 
sebebiyle, savaş hali ilanı, silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında yetki istemine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresinin görüşmelerine hemen başlanmasına ve çalışma süresinin, görüşmelerin bitimine ka
dar uzatılmasına dair ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir 
önergesi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 12.8.1990 günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasında gö

rüş birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Raşit Daldal 

Grup Başkanvekili 
öneri : 
Başkanlığa intikal etmiş olan ve Anayasanın 92 nci maddesine göre verilmiş bulunan Hü

kümet tezkeresinin görüşmelerine hemen başlanması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılması önerilmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge hakkında, iki lehte, iki aleyhte söz vereceğim; üzerinde söz vermeye 

lüzum yok. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) •— Sayın Başkan önerge aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — önce ben söz talep ettim. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Olur, size de veririz. 
Sayın Topçu, müddetiniz 10 dakikadır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; saat 15.15'ten 
bu yana 2 Ağustos 1990 tarihinde, Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan olaylar ve diğer dış politi
ka nedenleriyle yapmış olduğumuz genel görüşme isteğinin fırsat bilinerek ve şimdiye kadar, 
yani 2 Ağustostan bu tarafa geçen 10 günlük zaman içerisinde Meclisi toplayıp, en küçük şe
kilde, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk vatandaşlarının yegâne temsilcisi olan Meclis üyelerine 
bilgi vermek ve yapacağı işleri anlatmak ihtiyacını duymayan Hükümet, bu önergeyi fırsat bi
lip, önergenin sonunda, Meclisin çalışmasını bir süre, yani bu önerge oylanıncaya kadar uza
tıp, önergesini geçirip, ondan sonra tekrar, aldığı yetkileri, nereye kadar kullanılacağı bizce meç
hul bir noktaya getirmek üzere bir teklifle geliyor. 
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Evvela şunu belirtmek istiyorum : Kanun kuvvetinde kararnamelerle Hükümet, Meclisin, 
yasama yetkisinin çok büyük bir kısmını elinden almıştır. Sonra, denetim mekanizmasını, bu
gün örneği olduğu gibi, işletmemekle, müzakereci Meclis yerine, tasdikçi Meclis durumuna ge
tirmiştir. Hükümet, şimdi, 55 milyonluk Türkiye'nin çok hayatî bir konuda, yani askerinin, 
gözbebeği ordusunun, kendisini savunmak için değil, başka maksatlarla ve amaçlarla -Türk 
Milletinin de mutabık olmadığı birtakım amaçlarla ve maksatlarla- kullanmak üzere istendiği
ni şimdi ispatlayacağım bir önerge ile, bu defa da Yüce Meclisi seyirci durumuna düşürmek 
istemektedir. Yani, dışarıda olaylar olacaktır. Yüce Meclis seyredecektir! Biz bu olayları, olay
ların gelişmesini diğer vatandaşlar gibi, hatta bir gazete karikatürüne göre, Sayın Başbakanın, 
evindeki televizyon haberlerinden öğrenmesi gibi, biz de gazetelerden ve televizyondan öğrenir 
duruma geleceğiz! 

Biz bu önergeye ve bu önergenin gündeme alınması isteğine neden karşıyız? 

Değerli milletvekilleri, bu önerge, Sayın Başbakanın burada yapmış olduğu beyanlara ay
kırıdır, bir. ikincisi; Bu önerge Anayasaya da aykırıdır. Bakınız, neden Anayasaya aykırıdır? 
Bu önergede diyor ki: "Irak'ın Kuveyt'i işgali ve sonrasında meydana gelen ve ülkemizi yakın
dan ilgilendiren olaylar sebebiyle Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşür
mesi muhtemel gelişmeler karşısında Anayasanın 117 nci maddesine göre millî güvenliğin sağ
lanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı so
rumlu bulunan Hükümete, savaş hali ilanı..." 

Değerli arkadaşlar, Anayasayı bilen hukukçu arkadaşlarımız bilir; bu Anayasanın 92 nci 
maddesindeki birinci fıkra bundan önceki Anayasanın 66 ncı maddesi, 1924 Anayasasında yoktu. 
Kore'ye asker, Meclis kararıyla değil, Hükümet kararıyla gönderilmişti, tşte bu sebeple 1961 
Anayasasına 66 ncı madde ilave edilerek, askerimizin yurt dışında kullanılması Meclis iznine 
bağlanmıştır. Bu madde, 1982 Anayasasında aynen tekrar edildikten başka, ikinci bir fıkra ge
tirilmiştir. Bu ikinci fıkrayı da, demin, Sayın Başbakan, Turgut özal'ın, telefon diplomasisine 
mazeret olarak gösterdi. -Tabiî, Sayın Başbakan hukukçu ama, herhalde Anayasayı yeterli mik
tarda okumamış ve öğrenmemiş olmalı ki, diğer işleri gibi...- Bu hüküm... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Nasıl konuşma bu, ayıp canım. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yanlış söylüyorsun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dinleyin efendim, dinleyin efendim... 
...104 üncü maddede aynen tekrar edilmiştir. Yani, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan 

zat, ülkenin bir silahlı saldırıya uğraması halinde, Meclis tatilde ve ara vermede ise, silahlı kuv
vetlerin kullanılmasına izin verebilir. Bu 104 üncü maddesinin yürütmeyle ilgili hükümleri ara
sındadır. 

Meclisimizin yetkileri de 93 üncü maddede sayılmıştır, aynen okumak istiyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben burada, yaptığınız işlerin Anayasaya aykırı olduğunu söy
lüyorum. Şimdiye kadar.bu kürsüden ne kadar söyledimse, Anayasa Mahkemesinden geri geldi. 

İLHAN AŞKIN — (Bursa) — Yanlış söylüyorsun. 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O size malum olmuyor. Bana malum oluyor değil, ben 
biliyorum; biraz da siz öğrenin. Vatandaşlar, bu devleti bu kadar bilgisiz insanların yönettiğini 
duyarlarsa, kahırlarından ölürler. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sırala
rından gürültüler) 

Anayasanın 87 nci maddesi aynen şöyle der : "...savaş ilanına karar vermek..." 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, "Bizim kimseye saldırma niyetimiz yok." diyor. 

Yok mu?.. Yok. Biz de kimseye saldırılmasını istemiyoruz. "Kimsenin toprağında da gözümüz 
yok." diyor. Yok mu?.. Yok. Ve ayrıca diyor ki, "Uluslararası bir güç falan kurulursa bizim 
buna da girmeye niyetimiz yok." Böyle mi?.. Böyle. Anayasanın 87 nci maddesindeki, savaş 
ilanına karar verme yetkisi, Türkiye'nin, bir başka ülkeye saldırması halinde, Türkiye'nin baş
ka bir ülkeye asker göndermesi halinde kullanılacak yetkidir. Neden mi : Başka bir ülke bir 
gece veya her hangi bir günün, her hangi bir saatinde ansızın Türkiye'ye saldırırsa, Türkiye'
nin, bu durum için, Türkiye Büyük Millet Meclisini toplayıp, bu maddedeki savaş ilanı yetkisi
ni kullanması gerekmez. Çünkü, savaş ilanı o zaman fiilen kendiliğinden var olmuştur. Fiilî 
durumlarda savaş ilan edilmez, fiilî olmayan durumlarda savaş ilan edilir. Yani, Irak, Kuveyt'e 
saldırırken Kuveyt savaş ilan etmez; çünkü, Irak zaten saldırmış ve savaş başlamıştır. 

Binaenaleyh, eğer bu yetki, Türkiye'ye yapılacak bir saldırı için isteniyorsa, bu yetki iste
nemez; çünkü, birisi Türkiye'ye saldırırsa, savaş hali kendiliğinden vardır, ayrıca ilan edilmez, 
spontanedir, kendiliğindendir; isteyen, bu konudaki uzmanları da dinleyebilir, bu bir. 

Eğer Türkiye bir yere asker gönderecekse, savaş ilanı gerekir. Hükümet şimdi diyor ki, 
"Ben bir yere ordu mordu göndermeyeceğim..." Ya?.. "Bana birisi saldırırsa..." Sana birisi 
saldırırsa, ne Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına izin al
mak gerekir, ne de savaş ilanı gerekir. Çünkü 92 nci maddedeki yetki, Türkiye'nin savunması 
için değildir; 92 nci maddedeki yetki, Türkiye'nin dışarıya asker göndermesi içindir. Nitekim... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayınız; çünkü tezkerenin müzakeresinde de yine görüş
me hakkınız var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamamlıyorum, toparlıyorum. 
Efendim, bir hususu hatırlatacağım. 
BAŞKAN — Evet, devam edeceğiz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Belki burada biraz sonra örnek gösterilecektir, Kıbrıs ko
nusunda alınan 1964 ve 1970 kararlarının bununla da uzaktan yakından bir ilgisi yoktur; çün
kü, 92 nci madde der ki, "Uluslararası andlaşmalar hariç." Yani, Türkiye, uluslararası andlaş-
malarla eğer bir asker gönderme yükümlülüğü içerisinde ise, Hükümetin, askerî güçleri oraya 
sevk etmesi için, Meclisten karar alması gerekmez. O halde, buradaki talep : 

1. Savaş hali, münhasıran Meclisin yetkisindedir. Meclis, savaş ilanı yetkisini Hükümete 
devredemez. Meclis, savaş ilanı yetkisini Hükümete devrederse, hem demin söylediğim şekilde 
seyirci durumuna düşer, hem de Anayasayı çiğner. Sabahtan beri burada zaten, başta Sayın 
Genel Başkanımız olmak üzere, şikâyetler, bu Anayasanın işletilmemesindendir. 

O hade, bu tezkerenin bu haliyle gündeme alınması mümkün değildir. Bu önergeden, sa
vaş ilanı yetkisi, çıkacaktır, çıkarılmalıdır. Savaş ilanı yetkisi çıktıktan sonra, Hükümet, açıkça 
ve net olarak, bu askeri nerede ve ne maksatla kullanacağını Meclise söyleyecektir, işte o 
takdirde... 
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BAŞKAN — Lütfen toparlayın, lütfen bitirin. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum, bitiriyorum efendim; son cümle. 

...Meclis, kendisine, böyle bir oturumda da olsa, bu yetkiyi verebilir. Bunun dışında, bu 
tezkerenin gündeme alınması ve burada oylanması Anayasaya aykırıdır, 92 nci maddenin ko
nuş amacına aykırıdır. Meclisin, görevlerini, yetkilerini devretmesi anlamına gelir, Meclisi se
yirci durumuna getirir ve memleketimizi içinden çıkılmaz badirelere maceralara sürükler. 

Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öner

gesini okuttum. Şimdi oylarınıza sunacağım : önergeyi kabul edenler... 

HÎLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Hangisi oylanıyor Sayın Başkan? Gizlilik önergesi ise 
oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 12.8.1990 günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında gö

rüş birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Raşit Daldal 

Grup Başkanvekili 

öneri : 
Başkanlığa intikal etmiş olan ve Anayasanın 92 nci maddesine göre verilmiş bulunan Hü

kümet tezkeresinin görüşmelerine hemen başlanması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet tezkeresinin görüşmeye alınması ve tamamlanıncaya kadar da gö
rüşmelerin devam etmesi konusundaki önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... 

İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, ikişer kişiye söz verecektiniz. 
BAŞKAN — Evet, öneri hakkında lehte ve aleyhte konuşmalar oldu, tamamlandı. Başka

ca söz isteyen olmadığı için oylamaya geçtik. 
İSMAİL CEM (İstanbul) — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bitti. Lütfen... Daha önce talep olsaydı karşılardım, kusura bakmayın. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — MMt güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından 

Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan Hükümete, meydana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren olaylar 
sebebiyle, savaş hali ilanı, silahlı kuvvetlerin kullamlmast, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesi veya yabana silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında yetki istemine üişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/1321) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlıyoruz. 
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Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Irak'ın Kuveyt'i işgali ve sonrasında meydana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren olaylar 
sebebiyle, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmesi muhtemel gelişme
ler karşısında, Anayasanın 117 nci maddesine göre, millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı 
Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan Hükü
mete, savaş hali ilanı, silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülke
lere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında, Anaya
sanın 92 nci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

6. — Dışişleri Bakanı Ali Bazer'in, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmelerin, içtüzüğün 
71 inci maddesi gereğince kapalı oturumla yapılmasına ilişkin tezkeresi (3/1328) 

BAŞKAN — Konunun kapalı oturumda görüşülmesine dair, içtüzüğün 71 inci maddesine 
göre verilmiş, Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer'in önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulun bugünkü birleşiminde görüşülecek olan, Anayasanın 92 nci maddesine göre 
verilmiş bulunan Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmenin, içtüzüğün 71 inci maddesine 
göre kapalı olarak yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Kapalı oturumda, Genel Kurul Salonunda bulunabilecek sayın üyeler dışın
daki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerekmektedir. Sayın idare amirlerinden, 
salonun boşaltılmasının teminini rica ederim. 

Bu arada, yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmalarını oylarınıza su
nacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

idare amirleri salonun boşaltılmasını temin etsinler. 

Dışişleri Bakanımız kapalı oturum talebinin izahını yapacak; bu izahattan sonra kapalı 
oturuma devam edilip edilmemesine oylarınızla karar verilecektir. 

Kapanma Saati : 18.58 

İKİNCİ OTURUM 

( Kapalıdır ) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.35 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa). 

BAŞKAN — 126 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından 

Yüce Meclise karsı sorumlu bulunan Hükümete, meydana gelen ve ülkemiziyakmdan ilgilendiren olaylar 
sebebiyle, savaş hali ilam, silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında yetki istemine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/1321) 

BAŞKAN — Kapalı oturumda görüşülen ve oylanan Başbakanlık tezkeresinin açık oyla
masına 373 üye katılmış ve 151 ret, 6 geçersiz oya karşı 216 kabul oyuyla Başbakanlık tezkeresi 
kabul edilmiştir. (SHP sıralarından "Değiştirilerek" sesleri) 

Bu konuda Sayın Başbakanın bir teşekkür konuşması talebi vardır. 
Lütfen buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasanın 92 nci maddesi çerçevesinde Silahlı Kuvvetlerimizin kullanılmasına izin verilmiş 
olmasından dolayı Yüce Meclise teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Biz, bu hususta katiyen tecavüzkâr bir hal içerisinde olmayacağımızı, sadece ülke savun
masının daha tedbirli ve yerinde yapılabilmesi amacıyla böyle bir izin verilmesi lüzumunu his
settik. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Meselelerimizin, şimdiye kadar olduğu gibi, 
barışçı bir biçimde halledilmesinden yanayız. 

Irak, Kuveyt'i ilhak etti. Şimdiye kadar söylediğimiz gibi, kendi topraklarına çekilmeli ve 
Kuveyt'i eski yönetimine terk etmelidir. Bunun, silaha başvurulmaksızın halledilebilecek yol
larını biz de desteklemekteyiz. 

Bu iznin verilmesi ve kullanılması, sadece ve sadece milletimizi korumaya matuf gerekli 
tedbirleri alabilmek içindir. Bunu biraz evvelki konuşmalarımda da özellikle vurguladım. O 
bakımdan, bu iznin Yüce Meclisçe verilmiş olması tarihî bir karardır. Bunu, Silahlı Kuvvetleri
mizin en iyi şekilde kullanacağına inancım da tamdır. 

Saygılar sunarım ve teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DENtZ BAYKAL (Antalya) — Son şekliyle alınan karar aleni mi, değil mi, onu öğrene 

lim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kapalı oturumda Başbakanlık tezkeresinin son metni 

oylanarak kabul edildi. 
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Bu metni açık oturumda da tekrarlamanın, birçok tereddütleri önleme bakımından yararı 
vardır, müsaade ederseniz okutayım. 

DENtZ BAYKAL (Antalya) — Değişikliğin görülmesi lazım. 
BAŞKAN — Buyurun son metni okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak'ın Kuveyt'i işgali ve sonrasında meydana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren 

olaylar sebebiyle, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmesi muhtemel 
gelişmeler karşısında, Anayasanın 117 nci maddesine göre millî güvenliğin sağlanmasından ve 
Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan 
Hükümete; ülkemize bir tecavüz vuku halinde derhal mukabele edilmesi maksadına münhasır 
olarak, savaş hali ilanı, Silahlı Kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında Ana
yasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesi hususunda gereğini müsaadelerinize arz 
ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle, so
rulan görüşmek için, 14 Ağustos 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 21.40 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, YÖK tarafından yurt dışına gönderilenlere ilişkin sorusu 

ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazüı cevabı (7/1339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından ya

nıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. YÖK kurulduğundan bugüne kadar bilgi ve görgüsünü geliştirmek için yurt dışına kaç 
kişi gitti? 

2. Bu gidenlerin akademik kariyeri nedir? 
3. Akademik kariyer yapmak için gidenler dışında giden olmuş mudur? Bunlar kimlerdir? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10.8.1990 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk. - 90/2637 

Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 17.5.1990 tarih ve 7/1339-5039/22200 sayılı yazısı 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. YÖK'ün kuruluşundan (6 Kasım 1981) bugüne kadar, 29 üniversiteden 17 045 akade

mik ve idarî personel, bilgi ve görgüsünü geliştirmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. 
2. Yurt dışına gönderilen idarî ve akademik personelin; 5 879'u profesör, 3 769'u do

çent, 1 954'ü yardımcı doçent, 843'ü öğretim görevlisi, 2 589'u araştırma görevlisi, 247*si okut
man, 208'i uzman doktor - uzman, 62'si sanat öğretim elemanı, 177'si doktor, 825'i araştırma 
görevlisi, 492'si idarî ve akademik personeldir. 

3. Akademik kariyer yapmak için gidenlerin dışında, 492 idarî personel yurt dışına gön
derilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

2. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'tn, Federal Almanya'nın ülkemiz üzerinden Güney Afrika 
Cumhuriyetine denizaltı ve yedek parça sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı ismail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1376) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz 

ederim. 
4.6.1990 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. F. Almanya'nın Türkiye üzerinden Güney Afrika Cumhuriyetine denizaltı ve yedek 
parça sattığı iddiaları doğru mudur? 

2. Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakan bu olayla ilgili zamanın Başba
kanının suskun kalmasının sizce anlamı nedir? 

3. Almanya Başbakanı Helmut Kohl'un dönemin Başbakanı Sayın Turgut özal ile deni
zaltı satışı konusunda işbirliğinin detaylarının görüşüldüğü iddialarına karşılık hükümetiniz 
bu konuda niçin bir açıklama yapmıyor? 

4. Bu satıştan alınacak komisyonla ilgili pazarlık yapılan E. Tokcan isimli Türk'ün Ana
vatan Partisiyle ilişkisi nedir? 
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5. Alman gemi yapımcı HDW-A6 ile tKL-Lubeck firmalarının Türkiye ile iş ilişkileri var 
mıdır? Var ise, işbirliği yaptığı firmalar hangileridir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 23.7.1990 
Kanun : 1990/568-MTO 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Bşk. lığının 11 Haziran 1990 tarihli ve 7/1376-5210/22997 sayılı yazısı 

b) Başbakanlığın 26 Haziran 1990 tarihli ve K.K.Gn.Md. 07/106-421/03665 sayılı 
yazısı -

1. Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Federal Almanya'nın Türkiye üzerinden Güney 
Afrika Cumhuriyetine denizaltı ve yedek parçası sattığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi
ne verilen cevap ektedir. 

2. Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
I. Safa Giray 

Millî Savunma Bakam 
Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1. Federal Almanya'nın Türkiye üzerinden Güney Afrika Cumhuriyetine denizaltı ve ye
dek parçaları sattığı iddiaları kesinlikle doğru olmayıp, her türlü dayanaktan yoksun bulun
maktadır. Kaldı ki, Türkiye'nin böyle bir girişime aracı olması için herhangi bir geçerli neden 
olmadığı gibi ihtiyacı da yoktur. 

2. tki Başbakan arasında geçtiği iddia edilen gerçek dışı ve ciddiyetten uzak böyle bir 
konunun zamanın Başbakanı ve Hükümeti tarafından ciddiye alınarak gündeme getirilmesi 
düşünülemez. Ancak, Türkiye'nin uluslararası platformdaki saygınlığına gölge düşürmek iste
yen bazı çevrelerin konuyu sıcak tutmaya özen göstermeleri sonucu, zamanın Başbakanı, bu 
andaki Cumhurbaşkanımız iddialara son vermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Cum
hurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi kanalıyla bir açıklamada bulunarak, olayın gerçek olma
dığını kesin bir dille kamuoyuna duyurmuştur. 

3. Yazılı soru önergesinde adı geçen kişi ile Hükümetimizin hiçbir şekilde ilişkisi bulun
mamaktadır. 

4. HDW firmasının doğrudan doğruya, IKL firmasının ise dolaylı olarak Türkiye ile iliş
kileri vardır. HDW firması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı için inşaatları tamam
lanan 6 adet 1 000 tonluk 209 tipi denizaltının ve inşaatı devam eden 2 adet 1 400 tonluk 209 
tipi denizaltının ana kontraktörüdür. IKL firması ise sözkonusu denizaltıların dizaynını yapan 
firmadır ve HDW firmasının taşeronudur. HDW firmasının Türkiye'deki temsilcisi TETÎCO 
Teknik Ticaret Anonim Şirketidir. 

Arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Şereflikoçhisar Kaldırım ve Kayacık tuzlalarında çalı

şan işçilerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı 
cevabı (7/1382) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan

dırılmasını arz ederim. 
5.6.1990 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Şereflikoçhisar Kaldırım ve Kayacık tuzlalarına per
sonel alımında hangi kriterler göz önüne alınmaktadır? 

2. Halen geçici işçi statüsünde 10 yıl ve daha fazla süredir bu işletmelerde çalışan işçiler 
bulunmaktadır. Deneyim sahibi olan ve işlerinde başarılı olan bu işçilerimiz ne zaman kadrolu 
işçi statüsünde çalışacaklardır? 

3. Türkiye standartlarının çok üstünde üretim yapan bu işletmelerin üretimi daha da ar
tırmaları için gerekli altyapıyı ne zaman oluşturacaksınız? 

4. Kanser vakalarının çok sık görüldüğü bu işletmelerde küçük de olsa poliklinik kur
mayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 23.7.1990 

(Bağlı ve tlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : BİK.40.02/4-1-2218 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 11.6.1990 gün ve 

7/1382-5223/23019 sayılı yazınız 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Şereflikoçhisar, Kaldı

rım, Kayacık tuzlalarının personel ihtiyacı, diğer işletmelerde olduğu gibi; üretim, satış ve di
ğer hizmetler dikkate alınarak yıllık işgücü programları ile belirlenmekte ve teşkilat yönetim 
kurulu kararıyla kesinlik kazanmaktadır. Tespit olunan bu kadrolara açıktan atamalar ise, Baş
bakanlığın 24.11.1989 tarih ve 1989/12 sayılı genelgesi uyarınca, Başbakanlıktan izin alındık
tan sonra, Kurumun Sınav Yönettiği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu alımlarda 
geçici işçilere öncelik tanınmaktadır. Geçici işçiler arasında aranan vasıfta eleman bulunama
ması halinde, iş ve tşçi Bulma Kurumu kanalıyla dışarıdan personel alımına gidilmektedir. Do
layısıyla, ihtiyaç halinde ve oranında öncelikle sicil bakımından yeterli bulunan geçici işçiler 
daimî kadroya geçirilmekte, aksi takdirde aynı statüde istihdamlarına devam edilmektedir. 

Üretim, iç ve dış talebe göre planlanmaktadır. Böyle yapılmadığı takdirde lüzumsuz stok 
birikimine sebebiyet verilmiş olur. Üretimi istenen seviyeye çekmek her zaman imkân dahilindedir. 

Yukarıda sözü edilen tuzlalarda, su, elektrik ve yol gibi altyapı tesisleri bulunmakta olup, 
bu tesislerin yıllık idame ve yenileme yatırımları ile iyileştirme çalışmalarına da bir program 
dahilinde devam edilmektedir. 
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Sözkonusu tuzla müdürlüklerinde, sağlık hizmetleri part-time olarak istihdam edilen he
kimler eliyle sürdürülmektedir. Herhangi bir problem sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

4, — Zonguldak Milletvekili Günef Müftüoğlu'nun, Akçakale Ceylanpınan hudut yoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın yazdı cevabı (7/1384) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorunun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

— Akçakale - Ceylanpınari hudut yolu ne zaman bitirilecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 24.7.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/3576 

Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 11.6.1990 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/1384-5225/23029 
sayılı yazısı 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Akçakale - Ceylanpınar hudut yolu, karayolları ağında bulunmamakta olup, bu güzergâ
hın ulaşımı, Şanlıurfa İline bağlantısı olan sathî kaplamalı Devlet yolları ile sağlanmaktadır. 

Ayrıca, "Ulaştırma Ana PIanı"nda karayolları ağı, 60 000 Km. de sınırlandırılmıştır. Mevcut 
yol ağı da bu tulde olduğundan, yeni yolların ilavesi şimdilik mümkün olamamaktadır. 

Esas itibariyle sözkonusu yol, Köyhizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda ve görev 
kapsamında bulunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. — Niğde Af illet vekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Merkez ilçesi Emin Erisirgil Caddesi üze
rinde bulunan demiroylu üst geçit köprüsünden Sanayi Caddesine bağlantı yolu açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz Altınkaya 'nın yazdı cevabı 
(7/1388) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 

tlimiz Merkez ilçesinde faaliyete geçirilen ve Emin Erişirgil Caddesi üzerinde bulunan de
miryolu üst geçit köprüsünden Sanayi Caddesine geçiş olmadığından Kayseri - Adana karayo
lunda arızalanan araçların Sanayi Caddesine geçişi âdeta imkânsız hale gelmekte, bu durum 
sanayi çarşısında bulunan 100'ün üstündeki oto tamircisinin mağduriyetine sebep olmaktadır. 

O nedenle Emin Erişirgil Caddesini köprü altında Sanayi Caddesine bağlayacak bir bağ
lantı yolunun açılmasının düşünülüp düşünülmediği? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 24.7.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/3578 

Konu : Niğde Milletvekili Doğan Baran'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 11.6.1990 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/1388-5229/23040 

sayılı yazışı 
tlgi yazı ilişiğinde alınan, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın Bakanlığımıza yönelttiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce inşa ettirilen sözkonusu üst geçit köprüsünün, 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen dolgu işleri sırasında, bağlantı yolları da 
imar planına uygun şekilde ve köprü kotunun daha yüksek olması dikkate alınarak, % 5 -6 
oranında eğimli olarak yapılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüyle mutabakata varılması ve 
imar planında da uygun imar tadilatının yapılması halinde; Emir Erişirgil Caddesinden Sanayi 
Caddesine, yonca yaprağı şeklinde yeni bir düzenleme ile bağlantı sağlanması hususu düşünül
mekte olup, bütçe imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ele alınabilecektir. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
6. — izmir Milletvekili Uli Aksoy'un, Almanya'ya kaçırıldığı iddia edilen Zeus Sunağının geri 

alınması için ne gibi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali 
Bozer'in yazılı cevabı (7/1397) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl

masını saygı ile dilerim. 
Veli Aksoy 

îzmir 
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Zeus Sunağı dünyanın 8 inci harikası olarak bilinmektedir. Bu sunaktaki kabartmalar He
lenistik heykeltraşlığın şaheseri olarak adlandırılmaktadır. Zeus Sunağının 1878 - 1886 yılla
rında izmir - Turgutlu demiryolu inşaatında çalışmak üzere gelen bir demiryolu mühendisi olan 
Alman vatandaşı Cari Humann tarafından Bergama'da olduğu tespit edilmiştir. Alman hükü
metinin yardımıyla, Cari Humann bir arkeolog grubuyla Zeus Sunağını yerinden sökerek Ber
gama ile Dikili arasında dekovil hattı döşenerek gemilerle yurt dışına kaçırılmıştır. Almanya 
müzelerinin 100 üncü kuruluş yıldönümünde restore edilerek Berama Museium olarak açıl
mıştır. Bu konu Ege kamuoyunda merakta takip edilmekte olup, Bergama Belediye Başkanı 
yetki sınırları içerisinde Zeus Sunağını geri almak için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. 

1. Zeus Sunağını geri almak için Hükümetin herhangi bir girişimi olmuş mudur? Olmuş 
ise bu girişimler hangi aşamadadır? 

2. Şu ana kadar Hükümet olarak herhangi bir girişiminiz olmamış ise konuyu uluslara
rası kuruluşlara ve yargı mercilerine götürmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 24.7.1990 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/2694-361 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 26.6.1990 tarihli ve K.K.Gn.Md. 07/106-438/03758 sayılı yazıları 
tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un Bergama Zeus Sunağı konusundaki yazılı soru öner

gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 

Zeus Sunağı Antik Pergamon yerleşmesinde, Zeüs ile Athena'ya adanan, Hellenistik dö
nem anıt mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. 

Mevcut bilgiler, Alman mühendis Cari Humann'ın bir fermanla gerekli izni alarak bölge
de kazıya başladığı ve bulduğu parçaları yine izin alarak yurt dışına çıkardığı merkezindedir. 
Bu bilgilerin gerçeği aksettirip aksettirmediğinin belirlenmesi amacıyla arşivlerimizde gerekli 
araştırmanın yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. 

Anadolu'dan kaçırılan tarih ve kültür varlıklarının ülkemize iadesi konusu hükümetimi
zin gündeminde önemli bir yer işgal etmekte olup, bu konudaki gayretlerimiz kamuoyunun 
malumudur. Nitekim, gerektiğinde yargı yoluna başvurmak ve gerektiğinde de müzayedelere 
iştirak edilmek suretiyle bu tür eserlerin ülkemize yeniden kazandırılması çabalarımız sürmek
tedir. Zeus Sunağı konusu da bütün veçheleriyle değerlendirilmekte ve gerekli incelemeler sür
dürülmektedir. 

öte yandan, sunağın iadesi konusunda Bergama Belediyesince girişilen faaliyetler de il
giyle izlenmektedir. Şüphesiz, Zeus Sunağının değeri, bütünü tamamlayan bir parça olarak ancak 
Bergama'nın tarihî çevresi içinde daha iyi takdir edilebilir. Bu itibarla, Bergama halkının suna
ğın iadesi taleplerinin ve bu amaçla Bergama Belediyesinin halkın bu arzusu doğrultusunda 
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demokratik yöntemler çerçevesinde bir kampanya başlatmış olmasının, Hükümetimizin bu ko
nudaki çalışmalarına yardımcı olacağı açıktır. 

7 — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Abant'taki "Hastane Yönetimi ve Eğitimi 
SeminerV'ne katılan Cumhurbaşkanının seminerdeki bir beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın'm yazılı cevabı (7/1401) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Tabir Köse 
Amasya 

5.6.1990 tarihinde Abant'ta yapılan "Hastane Yönetimi ve Eğitimi Semineri"ne katılan 
Cumhurbaşkanı Turgut özal Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Şahin'in "Devlet bize 

• olan borçlarını ödemiyor. Bunları ne yapacağız?" şeklindeki sorusunu "Sizde müteahhitler 
gibi faturaları kabartın" diye cevaplandırmıştır. 

Buna göre; 
1. Devletin en yetkili kişisi müteahhitlerin sahtekâr olduğunu ve Devletin de bu sahte

kârlığa göz yumduğunu ifade etmiştir. Bu durumda ne yapmak düşüncesindesiniz? 
2. Devlet hastanesi yetkililerini sahtekârlık yapmaya bir devlet yetkilisi nasıl teşvik edebilir? 
3. Cumhurbaşkanının emriyle daha başka ne gibi faturalar kabartılmıştır? 
4. Hangi müteahhitler, hangi faturaları ne kadar kabartmıştır? 
5. Devletin ciddiyetini ve güvenirliğini sarsan ve özellikle Cumhurbaşkanlığınca yapılan 

bu tür ifadelerin engellenmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 6.8.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : H.M. 9239/1469 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18.6.1990 tarih ve 7/1401-5272/23178 sayılı yazınız 
Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı 

soru önergesinin Sayın Başbakan adına tarafımdan cevap verilmesine dair Başbakanlığın 
26.6.1990 tarih ve K. K. Genel Md. 07/106-439/03759 sayılı yazısı üzerine hazırlanan önerge 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakam 

Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin yazılı soru önerge cevabı 
3 Haziran 1990 tarihinde Türk Araştırmaları Vakfı tarafından Abant'ta düzenlenen "Has

tane Yönetimi ve Eğitim Semineri"nde Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal, Aydın Devlet 
Hastanesi Başhekimi Yaşar Şahin'in "Devlet bize olan borçlarını ödemiyor bunları ne yapaca-

, ğız?" şeklindeki sorusunu "Sizde müteahhitler gibi faturaları kabartın" şeklinde cevaplandır-
mamıştır. 
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Sayın Cumhurbaşkanımız S Haziran 1990 tarihinde bu seminere katılmış saat 22.30 civarın
da toplantıda bulunan başhekimlerden hastane yönetimi ve Türkiye genelinde sorunlar hakkın
da bilgi almışlardır. Bu sunuş sırasında, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. \aşar Rıd
van Şahin'in hastanenin TEK ve PTT gibi Devlet kurumlarına olan borçların zamanında ödene-
mediği durumlarda elektrik ve telefonun kesilmesi yoluna gidildiğini ve en azından düşünüldü
ğünü, bizim ise onlardan (Devletten) olan alacaklarımızın zamanında bizlere ödenmediğini, ge
cikmeli olduğunu arz etmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız Devletten olan alacağın baki ol
duğunu, işlerin iyi takibinin gerektiğini ve bunun da takipçisi olunmasını belirtmiştir. Konuya . 
ilişkin Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliğinden alınan bilginin bir örneği de ekte sunulmuştur. 

Sayın Orhan Karapınar 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Ankara 
3 Haziran 1990'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Abant Bolu'da düzenle

nen Sağlık Bakanlığı Hastane Yönetimi Eğitim Seminerine Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi 
olarak katıldım. Hatırladığım kadarıyla 5 Haziran 1990'da saat 22.30 civarında Sayın Cum
hurbaşkanımız Turgut özal'da bu seminere katılarak değişik kentlerden gelen hastane başhe
kimlerinden hastanelerin yönetimi ve Türkiye genelinde sorunlarımız hakkında bilgi aldılar. 
Bu arada kendi görüşlerini de arz ettiler ve yıllar öncesinde sağlık alanındaki çalışmalardan 
bahsederek bunları şu anda içimizdeki bazı genç arkadaşların hatırlayamayacağı bizzat belirt
tiler. tşte bu anda ön sıralarda oturduğum için beni kastederek (Genç görmüş olmalı ki) kaç 
doğumlu olduğumu sordu. Ben de kendimi takdim ederek 1953 doğumlu olduğumu söyleyip 
söz aldım ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağ - Kur (Genel Sağlık Sigortasının) ye
rinde, takdirle karşılanan bir girişim olduğunu, bunun vakit kaybedilmeden Türkiyemizde uy
gulamaya konulmasını vurgulayıp Sağlık Bakanlığının bu yöndeki çabalarının bizlere çalışma 
şevki verdiğini arz edip şükranlarımı sundum. 

Aynca ileriki aşamalarda hastane yönetiminin merkezden değil de mahallinde idare edilebil
mesi, temizlik vs. gibi işlerinde sayın Bakanlığımızın da önerdiği gibi özel kesime verilebileceğini 
arz ettim. Bu arada hastanenin TEK ve PTT gibi Devlet kurumlarına olan borçlannı zamanında 
ödeyemediği durumlarda elektrik ve telefonunun kesilmesi yoluna gidildiğini veya en azından dü
şünüldüğünü bizim ise onlardan (Devletten) olan alacaklarımızın zamanında bizlere ödenmediği
ni, gecikmeli olduğunu arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı devletten olan alacağımızın baki 
olduğunu bizim işlerimizi İyi takip etmemiz gerektiğini ve bunun da takipçisi olmamızı söyledi. 

Oysa 6 Haziran 1990'da Milliyet Gazetesi 12 nci sayfa haberler bölümünde faturaları ka
bartın başlığı ile yazılan Toygun Galipoğlu tarafından merkeze bildirildiği anlaşılan Cumhurbaş
kanı özal seminere katılan Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Şahin'in Devlet bize olan 
borçlarını ödemiyor, bunları ne yapacağız? Şeklindeki sorusuna siz de müteahhitler gibi fatura
ları kabartın dedi şeklinde yayınlanmıştır. Bu haber gerçekleri yansıtmamış olup, tamamen gaze
te muhabirinin düşüncesidir. Cumhurbaşkanımızdan böyle bir söz de gelmemiştir. Gerçeği yu
karıda arz ettiğim şekilde olup, bu konuşmaları Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın tsmet özars-
lan, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Avni Akyol, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sü
leyman Hotinoğlu ve Bolu Valimiz de tanıktır. YSLTÛ gazetede çıkan haber gerçek dışıdır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
Op. Dr. Rıdvan Şahin 

Başhekim 
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8. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı 'mn, Ankara İli Mamak ilçesi (Dutluk) Mahallesindeki heye
lan tehlikesine karsı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Baka
nı Cengiz AÜınkaya'nın yazılı cevabı (7/1403) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

8.6.1990 
Fuat Kılcı 

tzmir 

Soru : Ankara Mamak tlçe merkezi Şirintepe (Dutluk) Mahallesi için tanzim edilen 
19.12.1976, 13.3.1979, 25.6.1980 tarihli jeolojik etüt raporlarında bu mahallin heyelan bölgesi 
olduğu, 89 konutun yıkıldığı, afete maruz 24 konut ile birlikte 113 konutun başka yere nakli 
gerektiği tespit edilmiş ve Bakanlar Kurulunun 13.10.1980 - 8/1744 kararı ile de bu saha "Afete 
Maruz Bölge" olarak kabul edilmiştir. 

Keza 19.4.1990 tarihli son jeolojik etüt raporunda da heyelanın aktif bir şekilde devam 
ettiği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Durum Mamak Belediye Başkanlığının muhtelif tarihlerdeki başvurularına ilaveten 
19.4.1990 tarih ve 1038 sayılı yazısı ile Mamak Kaymakamlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğı Âfet tşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, gereğinin yapılması talep edilmiştir. 

Bu sahada heyelan devam etmekte ve 23 evin tahliyesine tevessül edilmiş ve durum son 
olarak Mamak Belediye Başkanlığının 1.5.1990 tarih ve 1056, sayılı yazısı ile Büyükşehir Bele
diye Başkanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Âfet tşleri Genel Müdürlüğüne, Ankara Va
liliğine acil tedbir talebiyle bildirilmiş bulunmaktadır. 

Son olarak Mamak Belediye Başkanlığının 2.5.1990 tarih ve 1065/3021 sayı ile Başbakan
lık Toplu Konut Başkanlığına ve 2.5.1990 tarih, 1066/3022 sayılı yazı ile Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya'nın şahsına da bildirilmiş olan bu konu üzerinde ne düşünül
mekte ve ne gibi önlemler alınmaktadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 24.7.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/3580 

Konu : tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 18.6.1990 gün ve 7/1403-5278/23214 sayılı yazısı 

b) Başbakanlığın 26.6.1990 gün ve K.K.Gn.Md. : 07/106-437/03757 sayılı yazısı 
tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın 

da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara tli - Mamak tlçesi Şirintepe, Tepecik ve Şahapgürler mahallelerini içine alan heye

lan olayı nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda, gerekli jeolojik etüt raporları düzenlen-
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miş ve buna göre Şirintepe mahallesinde 85 konutun nakli uygun bulunmuştur. Bu afetzede 
ailelerden haksahibi olan 70 kişiye Solfasol-Yıldızevler'deki Bakanlığımıza ait evlerden verilmiştir. 

Daha sonraki vaki müracaatlar üzerine söz konusu mahaldeki heyelan durumu yeniden 
incelenmiş ve olayın nakledilen eski afete maruz bölgede aktivite kazandığı tespit edilmiştir. 
Ancak, 7269 Sayılı Yasaya göre, yapılacak yeni bir işlem bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
Heyelanlı sahadan geçen 2. caddenin kulanımının düşünülmesi halinde de cadde ile ilgili ön
lemlerin Belediyesince alınmasının gerektiği karara bağlanmıştır. 

Tepecik Mahallesinde 35 konutun, Şahapgürler mahallesinde ise; 18 konutun nakli uygun 
görülmüştür. 

Ayrıca, bu mahallelerdeki afetzedelerden toplam 27 kişinin konutları boşalttırılmış ve ge
çici iskânları sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, Tepecik ve Şahapgürler Mahallelerinde nakilleri önerilen konutların dı
şındakilerin kontrol etütleri programına alınması uygun görülmüş olup, 53 afetzededen hak
sahibi olabilecek 50 kişi için, Tuzluçayır mevkiinde tahsis edilen yere yaptırımı planlanan evle
rin ihale işlemleri tamamlanmıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

9. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 1988yûı ürünlerini tüccara satıp da parasını alama
yan Ege Bölgesindeki tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan 
Kahveci'nin yazdı cevabı. (7/1406) 

Türkiye Büyük /Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Hasan Zengin 

Manisa 
Ege Bölgesinde 1988 yılında üretilen tütünlerden tüccara satış yapıpta parasını alamayan 

ve fakat Tekel tarafından ödemenin yapılmasına dair karara rağmen parasını alamayan, tütün 
üreticilerinin durumu ile ilgili olarak : 

1. Parasını alamayan tütün üreticilerinin sayısının üç binin üzerinde olduğu söylenmek
tedir. Doğru mudur? Sayısı kaçtır? 

2. Mağdur olan tütün üreticileri Ege'nin çeşitli ilçelerinde görülmektedir. 

Mektupla durumlarını bildiren : Manisa tli Saruhanlı tlçesi Gümürceli Kasabasından Sa
lih Erbil ve 8 kişi Gökçeköy'den İbrahim Yüksel ve 38 arkadaşı, Büyük Belen'den Filiz Karaca 
ve 67 arkadaşı, Soma Çinğe köyünden 25 kişi, Kırkağaç'tan 121 kişi, Gördes'ten 85 kişi, Akhi
sar'dan 155 kişi, Sarıgöl'den 25 kişi, Buldan'dan 45 kişi paralarını alamamışlardır. 

Ayrıca Mahkemede Alacak davasını kazanmış üreticiler de paralarını alamamışlardır. Pa
rasını alamayan ve bize ulaşamayanlar da dikkate alındığında : 

a) Mahkemelerde alacak davasını kazanan ve fakat paralarını alamamış tütün üreticile
rinin sayısı kaçtır? 
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b) Ege bölgesinde paralarını alamamış tütün üreticilerinin ilçelere göre sayıları kaçtır? 
3. Bugüne kadar paraları ödenen tütün üreticileri var mıdır? Geriye kaç kişi kalmıştır? 

Paraları ne zamana kadar ödenebilecektir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 8.8.1990 

(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : BİK. 40. 05/4-1-2016 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (KAN.KAR.MD) 18.6.1990 gün ve 

7/1406-5281/23237 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
Bilindiği üzere, 196 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine istinaden her yıl olduğu gibi 1988 

yılı ürünü tütünlerini destekleme alım görevi de Bakanlar Kurulunun 11.12.1988 tarih 88/13561 
Sayılı Kararıyla Tekel Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Tekel idaresi bu görev nedeniyle 1988 
yıh ürünü tütünü olarak 105 697 ton tütün mubayaa etmiş, bedeli 498 236 323.- Milyar lirayı 
da üreticiye ödemiştir. 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa göre, Tekel'in tütün ticareti yapma belgesi 
almış olan tütün tüccarları da aldıkları tütünleri ihraç etmek kaydıyla tütün alımlarında bu
lunmuşlardır. Tütün tüccarlarından, bir kısmı ekiciden aldığı tütünlerin bedelini ya zamanın
da ödeyememiş, ya da hiç ödememiştir. Bu durumdaki tüccarlar hakkında Tekel'ce gerekli ya
sal işlemler yapılmıştır. 

Sözkonusu tüccarlardan Sarıgöl Firmasının üretici alacağını ödemediği ve ödeyemeyeceği 
anlaşıldığından, hakkında yasal işlemler uygulanmakla beraber, üreticinin mağduriyetinin ön
lenebilmesi bakımından, ödeme imkânsızlığı içerisine düşmüş tüccar elindeki tütünlerin Te
kel'ce alınarak bedellerinin de Tekel tarafından ödenmesinin uygun olacağı görüşüyle hazırla
nan 2.1.1990 tarihli 90/4 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konmuştur. 

Bu karar üzerine, Tekel idaresince derhal tütün tüccarları tarafından alınıp ta parası öden
meyen tütün üreticilerinin ve tütün miktarlarının tespitine başlanılmıştır. 

Ege Bölgesinde 1988 ürün yılında tütünlerini Sarıgöl Firmasına satıp parasını tamamen 
veya kısmen alamayan tütün üreticisi sayısı 2386 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Bunların da il ve ilçelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

iLî İLÇESI EKÎCÎ SAYISI 

Muğla Merkez 40 
Fethiye 223 

TOPLAM 263 
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İLt 

Balıkesir 

tzmir 
»> 
>> 
>> 
»1 

Denizli 
• > 
»» 

Manisa 

iLÇESt 

Bigadiç 

Kiraz 
Bayındır 
Kınık 
Beydağ 
Bergama 

TOPLAM 

Tavas 
Kale 
Buldan 

TOPLAM 

Saruhanlı 
Akhisar 
Gölmarmara 
Kırkağaç 
Soma 
Turgutlu 
Gördes 
Demirci-Borlu 

EKİCt SAYISI 

122 

122 

176 
24 

226 
69 
4 

499 

312 
118 
174 

604 

238 
99 
36 

152 
239 

14 
50 
70 

TOPLAM 898 

GENEL TOPLAM 2 386 

Yukarıdaki ekicilerden 351 ekici Sarıgöl Firması aleyhine 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun 25 inci maddesine dayanarak tahkim davası açmış ve icra talebinde bulun
muştur. Dava açan ekicilerden 118 ekici, daha sonra icra takibinden vazgeçmiştir. 

Yine Tekel tdaresinin kayıtlarına göre bir kısım ekicilerin anılan Tüccara tütün bedellerini 
almış gibi ibraname verdikleri tespit edilmiştir. Ancak, bu konudaki ekici şikâyetleri ve ekici
nin mağduriyeti dikkate alınarak henüz kesin tespitler yapılamamasına rağmen üreticiye öde
me yapabilme imkânları araştırılmış, TekePe başvuran 2 101 ekiciye 19.4.1990 - 20.6.1990 ta
rihleri arasında iki partide °7o 30 + % 30 = % 60 oranında toplam 3.6 milyar lira avans şek
linde ödemede bulunulmuştur. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

490 



T.B.M.M. B : 126 12 . 8 . 1990 O : 3 

10, — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya • Seyüomer Tlrmik Santraltntn mali
yetine ve Seyüomer ve Tunçbilek santrallartran ytütk elektrik üretimlerine üişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Fahrettin Kurt'un yazdı cevabı. (7/1408) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Fahrettin Kurt tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını. 
Arz ederim. 
Saygımla . ^ ^ 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. Kütahya-Seyitömer Termik Santrali 4 üncü Ünitesinin kaç yılda bitirilmesi planlan
mıştı. Ve planlanan sürede üretime geçebildi mi? 

2. Söz konusu, 4 üncü Ünite başlangıçta kaç milyar TL.'ye maliyet hesabı yapıldı. Şim
di; Kaç milyar TL.'ye maledildi? 

3. Kütahya-Seyitömer ve Tunçbilek Termik santrallerinde yıllık elektrik enerji üretimi ne 
kadardır? Ve bu iki santral Türkiye'deki elektrik tüketiminin ne kadarını karşılamaktadır? 

4. Kömür enerjisine dayalı Termik santrallerin elektrik üretimlerinin pahalıya maledil-
diği doğru mudur? 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 24.7.1990 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2-1275-6479 
Konu : Yazılı soru önergesinin 

cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18.6.1990 tarih ve 7/1408-5290/23267 sayılı yazınız. 

İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma, intikal ettirilen Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Kork
maz'in, Kütahya-Seyitömer Termik Santralı 4 üncü ünitesinin tesis maliyetine ve Seyitömer Sant
ralı ile Tunçbilek Santralının yıllık elektrik üretimine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili cevap
lar, aşağıda sunulmuştur. 

1. Seyitömer Termik Santralı'nın 150 MW gücündeki 4 üncü ünitesi 1979 yılı yatırım prog
ramında 79.D.07.0080 proje no. su ile yer almıştır. 31.7.1980 gün, 8/1378 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararını takiben proje ile ilgili çalışmalara başlanılmış ve sözleşme 27 Ağustos 1982 tarihin
de VKW Konsorsiyumu ile imzalanmıştır. Sözleşmede işin tamamlanma süresi 36 ay olarak 
belirlenmiştir. 

Projenin dış finansmanında kullanılacak kredi anlaşmalarının imzalanıp kredilerin yü
rürlüğe girmesini müteakip işe fiilen 19 Eylül 1984 tarihinde başlanmıştır. Ünite 16.2.1989 tari
hinde enerji üretimine geçmiştir. 
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Buna göre santral, planlanan 36 aylık tesis süresinden 17 ay sonra elektrik enerjisi üreti
mine geçmiştir. Bu sürenin 8 aylık kısmı başlangıçta öngörülen sığ temelin kazık temel sistemi
ne dönüştürülmesinden, diğer gecikmeler ise çeşitli nedenlerden ileri gelmiştir. 

2. Santral 1981 yılı fiyatları ile ihale edilmiş olup, maliyeti 1982 yılı Yatırım Programın
dan da görüleceği üzere 28 500 000 000.- TL. olarak belirlenmiştir. Proje 1982 fiyatları ile yak
laşık 36 000 000 000.- TL. na malolmuştur. 

Projede takriben % 20 lik bir artış olmuştur. Bu artış temel sistemindeki değişiklikler ve 
diğer inşaat işlerindeki artışlar ile projenin yürütümü sırasında santralın tümünü kapsayan atık 
arıtma tesisleri ilavesi ve yeni projelendirilmeye başlanan ve ileride uygulamaya konacak kül 
hattının değiştirilmesi işlerinden ileri gelmektedir. 

3. Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrallarının son beş yıla ait yıllık elektrik üretim
leri aşağıda belirtilmiştir. (Milyar kwh olarak) 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

SEYİTÖMER 

2 766 
3 054 
2 432 
1 523 
2 011 

TUNÇBİLEK 

2 271 
2 146 
1 937 
1 187 
1 263 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, 1988 yılında su gelirlerinin fazlalığı nedeniyle 
Termik Santrallarm daha az üretim yapmış olmasıdır. Bir diğer husus ise her iki santralda da 
1988 yılında başlayıp 1989 yılında devam eden bazı bakım-onarım çalışmalarıdır. Bu nedenle 
belirtilen yıllarda bu iki santralda üretim düşük olmuştur. 

Tek tek santrallarm Türkiye elektrik tüketimler indeki payını vermek yanlış olur. Çünkü 
bu pay her sene artan tüketim ve yeni giren santrallar ve üretim kompozisyonu nedeniyle değiş
mektedir. Ancak örnek olarak 1987 yılını alırsak, Seyitömer için bu pay Vo 5,4; Tunçbilek için 
°/o 4,3 tür. Tabiî gelişen şartlar içinde bu pay değişmiştir. 

4. Kömürle çalışan Termik Santrallarm elektrik üretimlerinin pahalıya mal olduğunu söy
lemek yanıltıcı olacaktır. Bu çok çeşitli şartlara ve kıyaslandığı kaynağa göre değişebilir, örne
ğin, kömürle çalışan bir termik santral, suya göre pahalı, fakat akaryakıta göre ucuz üretebil
mektedir. 

Ülkemizde kömürle çalışan termik santrallarda linyit kömürü kullanılmaktadır. Ülkemiz 
linyitlerinin ise kalorifik değeri düşük, kül ve nem oranı yüksektir. Kullanılan linyitlerin kalo-
rifik değeri 1 000 - 3 500 K. Cal. arasında değişirken kül oranı Vo 21 - % 42 arasında, nem 
oranları ise Vo 22 - °/o 58,4 arasındadır. Bu değerler kaçınılmaz olarak verim ve fiyatlandırmayı 
etkilemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn, ülkemizdeki yıllık üretim ve tüketim miktarına 
ve elektrik ücretlerine sık sık zam yapılmasmtn nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahrettin Kurt'un yazdı cevabı. (7/1409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını, 
Arz ederim. 
Saygılarımla 

11.6.1990 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
1. Türkiye'de yıllık Elektrik enerjisi üretimi ne kadardır? Ve yıllık üretilen enerjinin ne 

kadarı kullanılmaktadır? 
2. 1 Kw. Elektrik enerjisi bugün için kaç TL.'ye maledilmekte. Ve tüketiciye kaç TL.'ye 

satılmaktadır? 
3. Elektrik ücretlerine sık sık yapılan zamların gerekçesi nedir? 
4. Şu anda; Elektrik enerji üretiminde fazlalık olduğu ve bazı santrallerin üretimini dur

durduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise; ülkede sanayii durmuştur denilebilir mi? Veya tü
ketimde elektrik ücretlerinin çok pahalı oluşu sebep gösterilebilir mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 24.7.1990 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2-1275-6481 
Konu : Yazılı soru önergesinin 

cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 18.6.1990 tarih ve 7/1409-5291/23268 sayılı yazınız. 

tlgideki yazı ekinde Bakanlığıma, intikal ettirilen Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Kork-
maz'ın, Ülkemizdeki yıllık elektrik üretim ve tüketim miktarına ve elektrik tarifelerine sık sık 
zam yapılmasının nedenine ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevapları aşağıda sunulmuştur. 

1. Türkiye'de yıllık elektrik enerjisi üretimi, en son 1989 yılı değerleri itibariyle, 52,6 milyar 
kwh olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılında bu değerin, yaklaşık Vo 8,5 artışla, 57,1 milyar kwh'e 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Elektrik enerjisi üretildiği anda tüketilen bir enerji türüdür. Bu itibarla, şebeke kayıpları 
ve iç ihtiyaç için tüketilen küçük payların dışında, üretilen enerjinin tamamına yakını Ülkemiz 
elektrik sistemine bağlı müşteriler tarafından tüketilmektedir. 

2. 1 kwh. elektrik enerjisi maliyet ortalaması, en son 1989 yılı değerleri itibariyle, 125,44 
TL. dır. Ancak bu değere kur farkları dahil değildir. 
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172 
164 
102 

95 
200 
95 
48 

206 
194 
121 

115 
220 
115 
55 

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 1.12.1989 ve 1.7.1990 tarihli tarifelerine göre elektrik ener
jisi satış fiyatları, TL/kwh olarak; 

Aralık 89'da Temmuz 90'da 
Sanayide : 

— Kalkınmada öncelikli tilerde : 139 163 
— tstanbul, Ankara, tzmir, Adana, Kocaeli, 

Bursa'da : 
— Diğer tilerde : 

Ark Ocaklarında : 
Meskenlerde : 

—• Aylık ilk 120 kwh için : 
— Aylık 120 kwh'tın üstü için : 

Köylerde : 
Tarımsal Sulama ve Köy tçmesuyu için : 
dir. 

3. Genel olarak elektrikte tarife değişikliğine, elektrik enerjisi üretim maliyetinde doğ
rudan etkili olan akaryakıt, kömür ve işçilik giderlerindeki artış nedeniyle gidilmektedir. 

Elektrik enerjisi tarifelerinde yapılacak düzenlemeler ilk defa 1990 yılında önceden açık
lanmıştır. Açıklanan artış oranları, Mart 1990'da % 9, Mart 1990'dan sonra ise tek rakamlı 
aylarda % 2, çift rakamlı aylarda (Aralık ayı hariç) % 3'tür. Buna göre 1990 yılında elektrik 
enerjisi fiyatlarındaki artış 31.12.1989 tarihine göre ortalama % 18,3 olmaktadır. 

4. Ülkemiz elektrik enerjisi tüketimi 1989 yılında bir önceki yıla göre % 8,6 oranında 
artış göstermiştir. 1990 yılında bu oranı aşan bir artış beklenmektedir. Nitekim, 1989 yılı ilk 
altı ayında tüketilen 24, 776 milyar kwh enerjiye karşı bu yılın ilk altı ayı sonundaki tüketim 
27,003 milyar kwh (•% 9) olmuştur. Türkiye'de şu anda elektrik enerjisi üretim imkânları ye
terli düzeyde olup, Ülkemizin elektrik tüketimini rahatça karşılayacak durumdadır. 

Türkiye'de kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık % 65'i sanayide tüketilmektedir. Sana
yide enerji tüketimi artışı, Çimento Fabrikaları gibi bazı sanayi kollarındaki grevlere rağmen 
Mayıs 1990 sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre % 6 dolayında olmuştur. 

Mayıs 1990'da 18 ana sanayi kolunda önceki yılın Mayıs ayına göre elektrik enerjisi tüke
timi artışı % 11,6ya ulaşmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, 1984 mahallî seçimlerinden bu yana yurt dışı 

gezileri için izin verilen belediye başkanlarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ya
zdı cevabı (7/1411) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını, 
Arz ederim. 
Saygılarımla 11.6.1990 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 
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1. Resmî davetli olarak veya tlinin mahallî sorunları için yurt dışına gitmek isteyen, Be
lediye Başkanlarına Bakanlığınızca izin verilmemesinin gerekçesi nedir? 

2. 26 Mart 1989 mahallî seçimleri öncesinde de, Bakanlığınızın tutumu böylemiydi? Resmî 
izin verilmesi hususunda, Belediye Başkanlarının hangi siyasî partilerden olduğu gibi bir ayrı
calık yapılıyormu? 

3. 1984 ve 1989 Mahallî seçimlerinden bu yana; Bakanlığınız ne kadar Belediye Başkanı
na yurt dışı gezisi için resmî izin vermiştir? Ve izin verilen Belediye Başkanlarının Partilere gö
re dağılımı nedir? 

4. Ankara'da bulunan, "Hola Seyahat Turizm ve Tic. Ltd. Şt." bütün Belediye Başkan
lıklarına birer mektup göndererek; yurt dışına düzenlediği gezilere katılacak Başkanların içiş
leri Bakanlığından resmî müsaadelerinin Acentaları tarafından takip edileceği ifade edilmek
tedir. Bakanlığınız ile, söz konusu bu Şirket arasında bir anlaşma mı vardır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 31,7.1990 

Şayi : MtGM. APK. ARGE. 573 (90)/90494 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığı Kan. Kar. Md. 18. 6. 1990 gün ve 7/1411-5293/23270 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın belediye başkanlarının yurt dışı gezileri

ne ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Belediye başkanlarının davetli veya görevli olarak yurt dışına gidişlerinde uygulana
cak esaslar 30.12.1987 tarih ve 588.400/99801 sayılı genelgemizle belirlenmiş olup bu genelge
ye uygun olarak yapılan bütün başvurular müsbet yönde neticelendirilmiştir. Ancak, genelge
de belirtilen esaslara uymayan müracaatlar, eksiklikleri tamamlanmak üzere ilgililerine iade 
edilmektedir. 

2. 26 Mart 1989 Mahallî tdare Seçimlerinden sonra belediye başkanlarının yurt dışı se-
yahatları ile ilgili uygulamamızda herhangi bir değişiklik olmayıp 30.12.1987 tarih ve 
588.400/99801 sayılı genelgemizde belirtilen esaslara uygun olarak işlemler yürütülmekte ve 
asla parti ayırımı yapılmamaktadır. 

3. 26 Mart 1989 tarihinden bu güne kadar 148 belediye başkanına yurt dışı seyahat izni 
verilmiş olup, bunlardan; 32 si ANAP'lı, 77 si SHP'li, 23*ü DYP'li, 2 si DSP'li, 5'i MÇP'Ii, 
8'i RP'li ve l'i de bağımsızdır. Dağılım tablosunda görüldüğü üzere partiler arasında bir ayı
rım yapılmamış, mevzuata uygun yapılan bütün müracaatlar müsbet yönde neticelendirilmiştir. 

4. Ankara'da bulunduğu bildirilen''Hola Seyahat Turizm ve Tic. Ltd. Şti" nin Bakanlı
ğım ve bakanlığım mensupları ile hiç bir ilişkisi olmayıp adı geçen şirketle bir anlaşma da söz 
konusu değildir ve olamaz da; iddia tamamen hayali ve varsayımdan kaynaklanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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13. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, savunma sanayii Ue ilgili ihalelere ilifkin sorusu ve 
Millii Savunma Bakam ismail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1415) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12.6.1990 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Savunma sanayi ihalelerinde çeşitli "usulsüzlük" ve "yolsuzluk" söylentilerine bir 
açıklık getirilmemesinin, bakanlığınızın bu konuda suskun kalmasının nedeni nedir? 

2. Genel Kurmay Başkanının, Savunma Sanayi tcra Komitesinde oy hakkından vazgeç
mesinin temel nedeninin bu "usulsüzlük" ve "yolsuzluk" iddiaları olduğu doğru mudur? 

3. "Usulsüzlük" ve "yolsuzluk" söylentileri nedeniyle Genel Kurmay Başkanı'nın bu 
denli rahatsız olmasına karşın, hükümetin rahat olmasının nedeni nedir? Niçin bu söylentile
rin doğru olmadığını kamuoyuna inandırıcı biçimde açıklamıyorsunuz? 

4. İhalelere giren yerli ve yabancı firmalar hangileridir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 30.7.1990 
Kanun : 1990/608-MTO 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM. Başkanlığının 19 Temmuz 1990 tarihli ve 7/1415-5302/23324 sayılı yazısı. 
1. Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Savunma Sanayiî ile ilgili ihalelere ilişkin yazılı 

soru önergesine verilen cevap Ek'tedir. 
2. Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1. Savunma sanayi ihaleleriyle ilgili çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluk söylentileri hakkında 
Millî Savunma Bakanlığı çok hassas davranmakta ve yazılı soru önergesinde ile sürülenlerin 
aksine, bu konularda suskun kalmayıp zaman zaman kamuoyuna gerekli ve yeterli açıklama
larda bulunmaktadır. 

2. İleri sürülen iddialar kesinlikle doğru olmayıp, bu konuda da kamuoyunun aydınlatı
cı yeterli açıklamalarda bulunulmuştur. 

3. Genelkurmay Başkanı ile ilgili söylentilerin doğru olmadığı yolunda kamuoyuna inan
dırıcı bir biçimde açıklamada bulunulmuştur. 
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4. Savunma Sanayi ihalelerine bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı firma katılmıştır. 
Ancak yazılı soru önergesinde hangi ihalelere katılan firmaların sorulduğu açık olarak belirtil
mediğinden, bu konuda cevap verilememektedir. 

Arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

14. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, idil Belediye Başkam hakkındaki iddialara iliş
kin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nunyazüt cevabı (7/1416) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 

ederim. 
12.6.1990 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

1. 26 Mart 1989 seçimi sonucu tdil Belediye Başkanlığına seçilen, Abdurrahman Abay*-
ın eski Belediye Başkanları zamanında yapılmış hizmetleri kendi zamanında yapılmış gibi gös
tererek ödeme emri verdiği söylenmektedir. Bu ödeme ile kendine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı doğru mudur? 

2. Bu konuda muhakkik tayin edildiği ve Belediye Başkanının suçu sabit olduğu halde 
iktidar mensubu olması hasebi ile açığa alınmayacağı iddia edildiğine göre, Bakanlık olarak 
açığa alınma konusunda müsbet veya menfi bir karar verilmiş midir? 

3. Belediye Başkanının, hayali işçi aldığı da iddia edildiğine göre bu hususta ne gibi iş
lem yapılmıştır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 9.8.1990 

Sayı : MtGM-APK-ARGE-571. (90)/90508 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına _ 

tlgi : TBMM. Başkanlığının 19.7.1990 gün ve 7/1416-5303/23339 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'nin tdil Belediye Başkanı hakkındaki iddiala
ra ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

önergenin 1 - 3 üncü maddelerindeki iddialar için sorumlular hakkında Mardin Valiliğin
ce soruşturma açılmış olup tahkikat halen devam etmektedir. 

Soruşturma sonucunda Bakanlığımca, sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 
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15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, turistik tesis açmak için kredi alan milletvekillerine diskin 
sorusu ve Turizm Bakam ilhan Aküzüm'ün yazdı cevabı (7/1419) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Turizm Bakanı Sayın tlhan Aküzüm tarafından ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Turistik tesis açmak için Bakanlığınızdan kredi alan Milletvekilleri kimlerdir? 

2. Bunların kurdukları tesisleri Bakanlığa yüksek fiyatla satmak istedikleri doğrumudur? 

3. Var ise, bu tür hülleciliğe karşı ne tür önlem düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 25.7.1990 

işletmeler Genel Müdürlüğü 
Sayı : Tes.D.Bşk.53.2.4343-10675-16323 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 19.7.1990 tarih ve 7/1419-5309-23456 sayılı yazıları. 

Turistik tesis açmak için, Bakanlığımızdan kredi alan ve kurdukları tesisi, Bakanlığımıza 
satmak isteyen Milletvekillerinin açıklanması hakkında, Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın, 
ilgi yazıları ekindeki, soru önergesi incelenerek konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almıştır. 

1. Bakanlığımızdan turizm yatırımı belgesine haiz tesislere kredi, Türkiye Kalkınma Ban
kası' nca verilmekte olup; kredi talebiyle Bakanlığımızın ilgisi bulunmamaktadır. 

2. Bakanlığımız çalışmalarını yönlendiren Kanunlarda, tesis satın alınmasına izin veren 
hiç bir madde bulunmadığı gibi, Milletvekillerince kuruldukları belirtilen tesislerin, Bakanlı
ğımıza satılması için bu güne kadar, her hangi bir başvuruda olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ilhan Aküzüm 
Turizm Bakanı 

16. — Kahramanmaraş Mdletvekdi Atilla Imamoğlu'nun, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 
askerlik sorununa diskin sorusu ve Mdlî Savunma Bakanı Ismaü Safa Giray'in yazdı cevabı (7/1425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 
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1. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından; askerlik yükümlülüğü nedeniyle, bulun
dukları ülkedeki işlerini kaybedenlerin sayısı ne kadardır? 

2. Yurt dışında doğan ve Türk vatandaşlığını kaybetmeden bulundukları ülke vatandaş
lığına geçebilmeleri için çifte tabiiyetlerine izin verilen vatandaşlarımız; hem bulundukları ül
kede, hem de ülkemizde askerlik yapmak mecburiyetinde bırakılmışlardır. Sayılan küçümsen
meyecek miktarda olan bu durumdaki vatandaşlarımızın askerlikle ilgili sorunlarının çözüme 
kavuşturulması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

3-. Yurt dışında çalışan gençlerimizin bulundukları ülkelerdeki işlerini kaybetmelerini ön
lemek amacıyla çıkarılmış olan Bedelli Askerlik Kanunu da, gayesini hâsıl edememektedir. Zi
ra, mevcut uygulamaya göre; belli miktardaki dövizi ödemek suretiyle Türkiye'ye gelip Bur
dur'da 2 aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulan gurbetçi gençlerimiz, bulundukları ülkede
ki işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durumdaki vatandaşlarımı
zın, ülkemize gelmeden, sadece döviz ödeyerek askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayıla-
bilmeleri için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 31.7.1990 

Kanun : 1990/609-EK 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM. Başkanlığının 19 Temmuz 1990 gün ve KAN.KAR.MD. : 7/1425-5325/23634 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu tarafından verilen "Yurt dışında çalışan va
tandaşlarımızın askerlik sorunlarına ilişkin" yazılı soru önergesi hakkındaki cevap Ek'te gön
derilmiştir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu Tarafından Verilen Yazılı Soru 
önergesi Cevabı 

1. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, askerlik yükümlülüğü nedeniyle işlerini kay
bettiklerine dair Bakanlığımıza intikal eden resmî bir bilgi bulunmadığı gibi, bu konuda ista-
tistiki bir belge de mevcut değildir. 

2. Yurt dışında doğmaları veya ikamet etmeleri nedeniyle Türk vatandaşlığı yanında, bu
lundukları ülke vatandaşlığını da kazanan vatandaşlarımızın askerlik sorunlarının halli husu
sunda, uzun zamandan beri yoğun çalışmalar yapılmakta olup, bu konudaki Kanun Tasarısı
nın, önümüzdeki yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması için gayret göste
rilmektedir. 

Ancak, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sıfatını haiz olan, hem de bulunduğu ülke 
vatandaşlığını kazanan kişiler için bazı kolaylıklar sağlanmaya çalışılırken, bu kişilerin aynı 
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zamanda Türkiye Cumhuriyetine karşı bir takım vecibeleri olduğunu unutmamak gerekmek
tedir. T.C. Anayasasının 72 nci Maddesinde; askerlik mükellefiyetinin her Türk'ün hakkı ve 
ödevi olduğu belirtilmektedir. Vatandaşlığını kazandıkları ülkeler, o kişi için askerlik yapmak 
şeklinde bir mecburiyeti şart koşabiliyor ve bu husus normal bir uygulama olarak görülebili
yor ise, aynı şartın, Türkiye Cumhuriyeti tarafından konulmasından vazgeçilmesini istemek, 
bariz bir çelişki olmakta ve egemenlik hakkının kullanılmasından imtina edilmesi sonucu do
ğurmaktadır ki, durumun zorluğu da buradan kaynaklanmaktadır. 

Bugün için Kıt'a Avrupa'sında, çifte vatandaşlığı kabul eden ülke çok az sayıdadır, özel
likle, Türk vatandaşlarının yoğun olduğu Federal Almanya, kendi vatandaşlığına almak için, 
kişinin tâbiyetinde olduğu ülke vatandaşlığından çıkması şartını aramaktadır. 

Bu yüzden, vatandaşlarımızın, Türk vatandaşı vasfını kaybetmeden, diğer bir ülke vatan
daşlığına geçebilmeleri için, Anayasamızın öngördüğü çerçeve içerisinde soruna çare bulun
ması ve bulunacak çözümün, vatandaşlarımızı ve Devletimizi tedirgin etmeyecek ve zor du
rumda bırakmayacak tarzda düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, konuyu olumlu bir şekilde çözecek Kanun Tasarısı, yukarıda bahsedilen çeşit
li faktörler dikkate alınarak, sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. 

3. 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 inci Maddesi uyarınca, bir yıldan fazla süreyle 
yurt dışında bulunan işçi, işveren veya bir meslek ve sanatı icra eden sıfatını haiz Türk vatan
daşları; 32 yaş sonuna kadar 10 000 DM. dövizi peşin veya taksitle ödemek ve Türkiye'de iki 
aylık temel askerlik eğitimi yapmak suretiyle, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayıl
maktadırlar. Askerlik mükellefiyetinin 20 yaşında başladığı dikkate alınırsa, vatandaşlarımı
zın, 12 yıllık bir süreç içinde, ödemelerini yapabilmeleri ve temel askerlik eğitimini tamamlaya
bilmeleri mümkün bulunmaktadır. 

özellikle temel eğitim yükümlülüğü konusu, Millî Savunma Bakanlığınca geniş bir anla
yış ile ele alınmakta ve Kanunda gösterilen yaş sınırı içinde kalmak kaydıyla; vatandaşlarımı
zın, kendileri için en uygun olarak seçtikleri dönemlerde, temel eğitim yapmalarına imkân ta
nınmaktadır. 

Bakanlığımıza dövizli askerlik eğitiminin kaldırılması konusunda zaman zaman başvuru
lar yapılmakta ve konu tüm ayrıntıları ile incelenmektedir. 

Hali hazırda büyük problemler yarattığı zannedilmemekle birlikte, konunun olabilirliği 
T.C. Anayasası ve Kanunlar çerçevesinde araştırılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim, 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
17 — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Eskişehir Cezaevinden 1989 yılında yapılan nakil sırasın

da meydana gelen ölüm olaylarının sorumlularına ve cezaevlerinin ıslahına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1426) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından ce

vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 
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1. Geçen sene Eskişehir Cezaevinden nakledilirken ölen mahkûmların ölüm sebebi üze
rinde ciddi bir şekilde duruluyor mu? 

2. Onları göz göre göre, ölüme gönderen yetkililer ve hekimler hakkında ne yapılmıştır? 

3. Yoksa ölen hükümlü olursa, bunun üzerinde durmayı siyasi tercihiniz engelliyor mu? 

4. Adalet Bakanı, bir hukukçu olarak mahkûmların, insan haysiyet ve şerefine yakışır 
bir yaşam içinde bulunmalarına taraftarmışınız, karşımısınız? 

5. Taraftarsanız cezaevlerini ne zaman ıslah edecek ve mahkûmların insanca yaşamala
rını ne zaman sağlayacaksınız? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 1.8.1990 

Bakan : 
1/45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 19.7.1989 tarihli ve 7/1426/5331/23701 
sayılı yazıları. 

tlgi yazıları ekinde alınan Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından verilen ve yazılı olarak 
tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Eskişehir özel Tip Cezaevinde, toplu firar için iki tünel ile bu iki tünele bağlı ara tü
neller açıldığı, bazı bölümlerinin duvarları delinerek bloklar arası irtibatın sağlandığı, cezaevi 
zemininin delindiği, 22.6.1989 tarihinde tesbit edildiğinden her an vuku bulabilecek toplu 
firarı önlemek gayesi ile bu cezaevindeki hükümlü ve tutukluların Aydın ve Nazilli E Tipi 
Cezaevlerine nakledilmeleri ve Eskişehir özel Tip Cezaevinin onarıma alınması kararlaştırıl
mıştır. 

Tüm hükümlü ve tutukluların 2.8.1989 tarihinde dahiliye ve hariciye mütehassısına mua
yeneleri yaptırılmış, mani halleri bulunmadığı raporu alındıktan sonra, aynı gün saat 08.00'de 
nakil işlemine başlanmıştır. Nakil ve taşıma sırasında hükümlü ve tutuklular için gerekli tıbbî 
tedbirler alınarak, doktor nezaretinde ambulans takviyesi ile Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevle
rine sevk edilmişlerdir. Sevk sırasında sık sık verilen molalarda hükümlü ve tutuklular doktor 
kontrolüne tabi tutulmuşlardır. 
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Açlık grevinde olanlardan Aydın E Tipi Cezaevine nakilleri yapılan hükümlü Mehmet Yal-
çınkaya ile tutuklu Hüseyin Hüsnü Eroğlu'nun sağlık durumlarının kötüye gitmesi üzerine, 
Aydın tli Devlet Hastanesine aynı gün saat 22.00 sıralarında yatırıldıkları, ancak tıbbî müda
haleye rağmen kurtarılamayarak her ikisinin de vefat ettiği, ölüm sebeplerinin, açlığa ve susuz
luğa bağlı dehitrasyon ve ketozis sonucu koma ve şoktan meydana geldiği, yapılan adlî muaye
ne ve otopsi sonucunda anlaşılmıştır. 

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca; olayla ilgili soruşturmaya başlanmış ve yapılan hazır
lık tahkikatı sonucunda, ölüm olayının meydana gelmesinde, dışarıdan herhangi bir etkinin 
tesbit olunamadığı, ölümün kendi eylemleri sonucu meydana geldiği gerekçesiyle, 8.8.1989 ta
rihli ve 1989/1260 sayılı takibata mahal olmadığı kararı verilmiştir. 

2. Değişen dünya koşulları, uygulamadan elde edilen deneyimler, Birlçşmiş Milletler Suç
luların Tretmanı tçin Minimum Standart Kuralları, Avrupa Cezaevi Kuralları doğrultusunda 
hükümlü ve tutuklulara uygulanacak kuralların tesbiti ve tretmandaki çağdaş gelişmeleri sağ
lamak amacıyla Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların tnfazına Dair 
Tüzükte değişiklik yapılmış, Tüzük değişikliği Resmî Gazetede yayınlandığı 6 Ocak 1990 tari
hinde yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamaya konulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

18. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, Belediyelerce yapılmak istenen kültürel ve sportif faali
yetlere Ankara Valiliğince izin verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'
nun yazdı cevabı. (7/1437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
26.6.1990 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan "Ankara Valiliği Çocuklara Satranç 

Yasağı" başlıklı yazısında yer alan bir haberde belediyelerin yapacağı kültürel ve sportif faali
yetlerin engellendiği yer almaktadır. 

Buna göre; 
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde görev yapan ve tarafsız olması gere

ken Ankara Vali Yardımcısı ANAP'ın başkan yardımcısı mıdır? Kendini ANAP'ın bir yetkilisi 
gibi gören bu şahıs hakkında ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

2. ANAP'ın belediyeleri döneminde yapılan her türlü kültürel ve sportif faaliyetler, ni
çin SHP'li belediyelere yaptırılmıyor? 

3. SHP'li belediyeler yapmak istedikleri etkinlikler için izin istemişler midir? Eğer iste
mişler ise, bunun sonucu ne olmuştur? 

4. "Çocuklararası Satranç" turnuvası şehrin asayişini nasıl bozabilir? öte yandan özel
likle pazar günleri yapılması düşünülen çeşitli sportif faaliyetlerin kamu düzeni ve güvenliği 
açısından sakıncası nedir? 
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S. Yine, Keçiören Belediyesinin 23 Nisan münasebetiyle düzenlemek istediği bazı kültü
rel etkinlikler hükümetin yetkili organlarınca engellenmiştir. Bunun sebebi nedir? 

öte yandan kendini dar gelirlinin yanında ve yoksullara yardım yapmakla övünen hükü
metimiz, Altındağ Belediyesinin yoksul öğrencilere yapmak istediği yardımı neden engellenmiştir? 

Bütün bu uygulamalar, belediyelerin halka hizmet götürmediği imajı yaratılmak içinmi 
yapılmaktadır? Devletin valiliği olması gereken bu makamın ANAP'ın yan örgütü gibi kulla
nılmasına ne zaman dur diyeceksiniz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 9.8.1990 

Sayı : MÎGE-APK-ARGE-571.(90)/90507 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM. Başkanlığının 19.7.1990 gün ve 7/1437-5345/23819 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın "Belediyelerce yapılmak istenen kültürel ve sportif 

faaliyetlere Ankara Valiliğince izin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi" ne cevap 
teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Ankara Vali Yardımcısı olduğu belirtilen ancak ismi verilmeyen Kamu görevlisinin An
kara tli Emniyet işleriyle görevli Vali Yardımcısı Yahya Gür olduğu anlaşılmaktadır, önerge 
sahibinin de ifade ettiği gibi 657 sayılı Kanun'a tabi Devlet memuru olarak görev yapan Anka
ra Vali Yardımcısı Yahya Gür Devlet memurluğunun ve mülki idare amirliğinin gerektirdiği ta
rafsızlık ve ciddiyetle Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerin öngördüğü görevleri feragat 
ve dürüstlükle yapan bir kamu personelidir. Adı geçen Vali Yardımcısı hakkında işlem yapıl
masını gerektirecek herhangi bir husus sözkonusu değildir. 

2. Belediyelerimizin her türlü kültürel vCsportif faaliyetlerine ilişkin talepleri parti farkı 
gözetmeksizin, halkın huzuru ve güvenliği ön planda tutularak Valiliklerce değerlendirilmek
tedir. Nitekim en son Ankara Büyükşehir Belediyesinin 22.7.1990 günü yeni ilçe olan Etimes-
gut'da pazar yerinde yapmak istediği müzik şölenine izin verilmiştir. Yapılmak istenen müzik 
şöleninin yapılacağı gün Ankara Merkezindeki bütün SHP'li belediye başkanlarının ilçe SHP 
teşkilatını ziyaret edecekleri, bu ziyarete çok sayıda partilinin de konvoylar oluşturarak katıla
cakları ve ziyaretin politik bir seçim propagandası toplantısına dönüşeceği bilinmesine rağmen 
izin verilmiştir. Nitekim SHP ilçe teşkilatını ziyaret, ifade edildiği şekilde uygulanmış ve bila
hare de müzik şöleni icra edilmiştir, önergede ifade edildiği gibi SHP'li belediyelerin faaliyet
lerinin yaptırılmaması gibi bir düşünce içinde hiçbir zaman olunmamıştır. 

3. Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan belediyelerin 26 Mart 1990 
tarihinden bu yana yapmayı talep ettikleri faaliyetler hakkında aşağıdaki gibi işlem yapılmıştır. 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı : 
1. 3-10 Temmuz 1989 tarihleri arasındaki bahar ve yaz konserlerine izin verilmiştir. 
2. 10 - 30 Temmuz 1989 tarihleri arasındaki bahar ve yaz konserlerine izin verilmiştir. 
3. 3-30 Ağustos 1989 tarihleri arasındaki aylık eğlence programlarına (Seğmenler Parkı 

hariç) izin verilmiştir. 
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4. 12-30 Ağustos 1989 tarihleri arasındaki başka bir eğlence programına izin verilmiştir. 

5. 1-30 Eylül 1989 tarihleri arasındaki kültürel faaliyetlerine izin verilmiştir. 

6. 9-30 Mayıs 1990 tarihleri arasındaki Kent Orkestrası konserlerine izin verilmiştir. 
7. 3 Haziran 1990 tarihinde Hipodromdaki Zülfü Livaneli konserine izin verilmiştir. 

8. 10 Haziran 1990 tarihinde Marlbora ve Parliament sigaraları Bölge Müdürlüğü ile müş
tereken düzenlenen Hipodromdaki oto pist yarışına izin verilmiştir. 

9. 3-4-7-8 Temmuz 1990 tarihlerinde Dünya Kupası yarı final maçları için yine Hipod
romdaki müzik şölenine izin verilmiştir. 

10. 2-3-4 Mart 1990 tarihleri arasında ve 29 Temmuz 1990 tarihinde Hipodromdaki ralli 
oto yarışlarına izin verilmiştir. 

11. 26 Mart 1990 tarihinde Seğmenler Parkında Hacettepe Üniversitesi Fotoğraf Kulü
büne yaptırılmak istenen fotoğraf sergisi ve dia gösterisine izin verilmemiştir. (Seğmenler par
kı Devlet ve Hükümet büyüklerinin, Yabancı Misyonun çok yoğun bulunduğu semtde bulun
ması ve parkların halkın istirahat ve dinlenme mahalleri olması sebebiyle Seğmenler Parkında 
bu tür faaliyetlerin planlanmaması Büyükşehir ve Çankaya Belediyelerinden istenmiştir. Bu 
sebeple bu parktaki programlara olumsuz cevap verilmektedir.) 

12. 18-27 Mayıs 1990 tarihlerinde 1 inci Ankara Gençlik Festivaline müsaade edilmiştir. 
Yalnız 18 Mayıs 1990 tarihinde Sıhhiyeden Güven Park'a doğru yapılması istenen festival yü
rüyüşüne bu bölgede çok yoğun yaya ve araç trafiği bulunduğundan izin verilmemiştir. 

13. 28 Temmuz - 2 Eylül 1990 tarihleri arasında şehrin çeşitli park ve meydanlarında ve
rilecek konserlere Seğmenler ve Güven Park hariç diğerlerine izin verilmiştir. 9-19 Ağustos ta
rihlerine rastlayan konserlerin seçim yasakları kapsamına girebileceğinden başka tarihlere kay
dırılması Belediyeye hatırlatılmıştır. 

Altındağ Belediyesi : 

1. 5-9 Ağustos 1989 tarihleri arasındaki Barışa katkı konferanslarına müsade edilmiştir. 

2. 9 Ağustos 1989 tarihinde Barış, Sevgi ve Dostluk Gecesine müsaade edilmiştir. 

3. 14-15 Aralık 1989 tarihinde Saloz'un Mavalı adlı tiyatro oyununa müsade edilmiştir. 
4. 29 Mart 1990 tarihinde Sisli - tsli - Pis - Puslu adlı tiyatro oyununa müsaade edilmiştir. 

5. 9 Mart 1990 tarihinde Biz Bu ihtilali Niye Yaptık Nitekim adlı oyuna müsaade edil
memiştir. 

6. 18 Eylül 1989 tarihinde okulların açılış töreni esnasında öğrencilerden fakir oldukları 
tespit olunanlara yardım yapılması talebine, bütün öğrenci ve veliler huzurunda fakir öğrenci
lerin teşhir edilircesine ortaya çıkarılıp yardım yapılmasının pedagojik bakımından mahzurlu 
olacağı, yardımın okul müdürlüğü veya Millî Eğitim Müdürlüğüne verilirse fakir öğrencilere 
dağıtılabileceği ifade edilerek izin verilmemiştir. Belediyece buna rağmen fakir olduğu ifade 
edilen öğrenciler belediyeye çağrılarak yardım yapılmış, bu faaliyet de tören düzenlenmek su
retiyle siyasî propaganda olarak kullanılmıştır. 
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Çankaya Belediyesi : 
1. 2 Haziran 1990 tarihindeki ve 30 Haziran 1990 tarihindeki faaliyetlere izin verilmiştir. 
2. 10 Mayıs 1990 tarihinde başlatılan temizlik kampanyası için hazırlanan bez afişlerin 

Atatürk Bulvarı - Atakule civan, Cinnah Caddesi, Çankırı Caddesi ile bu cadde ve Bulvarlar 
üzerindeki meydan ve kavşaklar ile üst geçitler hariç diğer yerlere asılmasına izin verilmiştir. 

3. 12 Mayıs 1990 - 16 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1990 - 26 Mayıs 1990 — 30 Mayıs 1990 
tarihlerdeki konserlere izin verilmiştir. 

4. 19-20 ve 26-27 Mayıs 1990 tarihleri arasında Güven Park'ta düzenlenmek istenen sat
ranç turnuvasının aşağıda izah edileceği gibi Güven Park yerine kapalı herhangi bir yerde ya
pılması uygun görülmüştür. 

5. 1989 yılında Fransız İhtilalinin 200 üncü yıldönümü dolayısıyla Fransa Büyük Elçiliği 
ile birlikte Seğmenler Parkında düzenlenmek istenen kutlama törenine emsal teşkil edeceği için 
ve yukandaki gerekçe ile izin verilmemiştir. 

6. 3 Haziran 1990 tarihinde Kızılay Güven Parktan başlayıp yine Güven Parkta son bu
lacak bisiklet turuna aşağıda ayrıca izah edileceği sebeple izin verilmemiştir. 

7. 21-27 Mayıs 1990 tarihleri arasında Güven Parkta düzenlenen heykel sergisine izin ve
rilmiştir. Bu sergide "elleri arkadan bağlanmış kadın heykeli", "erkek cinsiyet organına ben
zer kulak heykeli", "Cam üzerine monte edilmiş kesik eller heykeli", "ayağından iple asılmış 
insan heykeli", "topraktan mezar üzerindeki parçalanmış bir ceset heykeli" ile ağaçlara tepe-
taklak asılmış kağıttan insan figürlerinin ve tel örgülerin topluma hangi duygu ve kültürü ka
zandırmak amacı ile sergilendiği anlaşılamayarak izleyenlerin hayretlerini çekmiştir. Bu konu
da belediye ilgilileri ikaz edilmişlerdir. 

Keçiören Belediyesi : 
1. Belediye Kültür Sarayındaki Sultankız - Keloğlan Tiyatro oyununa izin verilmiştir. 
2. 23 Nisan 1989 tarihinde aşağıda da izah edileceği gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı nedeniyle "Keçiören Belediyesi Kimsesiz Çocuklarla Elele" programının il kut
lama komitesinin onayı alınmadığından yapılamayacağı Kaymakamlıkça Belediye'ye duyurul
muştur. 

Aynca, gerek yukandaki belediyelerin gerekse Mamak ve Yenimahalle Belediyelerinin pik
nik, konferans, müzik şöleni, anma gibi bir çok toplantılanna izin verildiği izin verilmeyen 
5 faaliyet yanında izin verilenlerin sayısının fazlalığı idarenin tarafsızlığım açıkça göstermektedir. 

4. Çankaya Belediyesince yukanda da belirtildiği gibi 19-20, 26-27 Mayıs 1990 tarihle
rinde Kızılay'daki Güven Park'da düzenlenmek istenen " 1 . Açık Hava Satranç Turnuvası"; 
parkların halkın istirahat ve dinlenme mahalleri olduğu Vatandaşlarımızın esasen çok yoğun 
bulunduğu Güven Park ve çevresinde turnuva sebebiyle meydana gelecek kalabalığın bu bölge
deki yaya ve araç trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği için bu park'ta yapılmasının uygun ol
madığı, ancak kapalı herhangi bir mahalde yapılabileceği Belediyeye duyurulmuştur. Ayrıca, 
çok merkezi yerdeki bu park yerine, Abdi ipekçi veya Gençlik Park'Iarında bu faaliyetlerin 
yapılabileceği belediye ilgililerine bildirilmiştir. 

Görüldüğü gibi satranç turnuvasının yasaklanması gibi bir tutum içinde olunmamıştır. 
Satranç turnuvasının yasaklanması asla mümkün değildir ve düşünülmemiştir. 
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Soru önergesinin bu maddesinde pazar günleri yapılması düşünülen sportif faaliyetlerden 
bahsedilmektedir. Faaliyetlerin tarihi ve adı belirtilmemiş olmasına rağmen bu ifadeden Çan
kaya Belediyesince 3.6.1990 tarihinde çevre günü münasebetiyle Kızılay Güven Park'tan başla
mak üzere Kızılay - Atatürk Bulvarı - Bakanlıklar - tnönü kavşağından sağa dönüşle tnönü 
Bulvarı - Söğütözü Kavşağından sağa dönüşle A. O. Çiftliğindeki Atatürk Evi Gazi Mahallesi 
- Beşevler - K. K. K. önünden yine tnönü Bulvarı - Bakanlıklar - Atatürk Bulvarı Yolu ile Gü
ven Park'ta son bulacak "Çevre Günü Sağlıklı Yaşam Bisiklet Halk Gezisi" programı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bisiklet turunun başlangıç ve sonuç noktaları ve Kızılay - Atatürk Bulvarı - Bakanlıklar 
- tnönü Bulvarı güzergâhının şehrimizin en yoğun alışveriş ve trafik merkezi olması sebebiyle, 
bisiklet gezisinin start ve varış noktasının Kızılay olması ve Atatürk ile tnönü Bulvarının sağ 
kanadının trafiğe kapatılmasının mahzurlu olacağı, yine bu güzergâh üzerinde Devlet ve Hü
kümet büyüklerinin, Bakanlıkların, T.B.M.M. nin yabancı misyonun, Genel Kurmay ve Kuv
vet Komutanlarının bulunduğu bu semt ve güzergâhın uygun görülmediği bildirilmiştir. Bele
diye ilgililerine uygun görülmeyen bu güzergâh yerine bisiklet turunun Anıttepe semtinde 100. 
Yıl Spor tesisleri önünden başlayarak tnönü Bulvarına çıkılarak güzergâhın devamının aynen 
uygulanması ile, dönüşte yine 100. Yıl Spor tesislerinin varış noktası olarak yapılmasının uy
gun olacağı iletilmiş, Belediye ilgililerinin de bu güzergâhı uygun bulmaları üzerine bisiklet 
turu bu güzergâhta yapılmıştır. 

5. Keçiören Belediyesi tarafından 23 Nisan 1989 tarihinde tlçe Kaymakamlığına bir yazı 
gönderilerek Belediyelerce planlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nede
niyle Uygulanacak Kutlama Programına tlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan da 
gösteri gruplarının iştiraki istenmesiyle programdan haberdar olunmuştur. Ancak kutlama prog
ramının gönderilmediği görülmüştür. Program istenerek, gelen programın incelenmesinden sonra 
Keçiören Kaymakamlığınca programın 'Valiliğin tasvibinden geçmediği için uygulanmasının müm
kün olmadığı, hiçbir okulun da iştirakinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. 

Çünkü tilerde ve İlçelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ve diğer Bay
ramların nasıl kutlanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan "Ulusal ve Resmî Bayramlar
da Yapılacak Törenler Yönetmeliği" adlı Yönetmelikte gösterilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre ti 
ve İlçelerde teşekkül eden kutlama komitesine Belediye Başkanları da üyedir. Keçiören Beledi
ye Başkanının komite tarafından hazırlanan programa rağmen ayrı bir program uygulamak 
istemesi Bayramın bu komite tarafından kutlanması esasına aykırıdır. Her canı isteyen ayrı kut
lama programı ile Millî Bayramı kutlaması tekrarlara ve karışıklığa yol açacağı gibi birlik ve 

: beraberliğe de aykırı görülmüştür. 

Altındağ Belediye Başkanlığının yüksul öğrencilere yardım yapılmasının engellenmesi söz 
konusu değildir. 1989 yılında okulların açılış törenlerinin 18.9.1989 pazartesi günü Altındağ 
tlçesi Hıdırlıktepe İlkokulunda açılış töreninde, belirlenen fakir öğrencilere yardım dağıtılaca
ğının öğrenilmesi üzerine, konu inceletilmiş ve bütün öğrencilerin ve velilerin önünde yoksul 
öğrencilerin teşhir edilircesine çağrılarak yardım yapılmasının pedagojik bakımdan mahzurlu 
olduğu uzmanlar tarafından belirtildiğinden Belediye Başkanlığına bu faaliyetin uygun olma
yacağı duyurulmuştur. 
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Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın soru önergesinde iddia olunan hususlar hakkın
da yukarıda izah edildiği şekilde ve tam bir tarafsızlık içinde işlem yapılmıştır. Açıkça görüldü
ğü üzere Hükümetimizce belediyelerin halka hizmet götürmediği imajı yaratılmak düşüncesin
de olunmadığı gibi tam aksine halkın Devletine olan güvenini pekiştirecek şekilde Kamu yara
rı gözetilerek ve Kanunlara uygun, tarafsız bir tutum içinde olunmuştur. Hükümetimizce hal
kın huzuru, refahı, sükûnu ve güvenliği ön planda tutularak konular mütalaa edilmekte ve so
nuçlandırılmaktadır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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126 NCI BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, 
Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ile Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 129 milletvekili
nin; Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergenin görüşülmesi için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/193) 

2. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına grup başkanvekil-
leri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli 
Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın; Basra Körfezindeki olay
lar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 


