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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

IH..'— BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Bitlis Milletvekili Kâmran înan'ın, 
son zamanlarda Yunanistan'ın Ege'de emri
vakilere geçebileceği veya Güney Kıbrıs'ta 
mevcut askerî mevcudiyetini dengeyi boza
cak ölçüde takviye edebileceği haberleri üze
rine Yunan Hükümetinin uyarılması konusun
da gündem dışı konuşması ve aynı konuda 
Devlet Bakanı Mesut Yılmaz'ın açıklaması. 

B) Tezkereler ve önergeler 

1. — Yunanistan'ın Ege'de ahdî dengeyi, 
Kıbrıs'ta mevcut statükoyu bozarak Türkiye 
ve bölgenin güvenliğini tehdit edecek harhangi 
bir girişimine karşı Yunan Hükümeti ve mii-
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letiyle dünya kamuoyunun uyanlmasma 
dair siyasî parti grup bafkanvekilkriniri öner
gesi. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevaplan 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şaflaa'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia 
edilen milletvekillerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanının Afşin - Elbistan termik te
sislerinde yaptığı inceleme gezisine ilişkin 
Baş/bakandan sözlü soru önergesi (6/18) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, 
dar gelirli vatandaşlara götürülmeli vaat edi
len hizmetlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (15/23) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, af konusundaki beyanına ilişkin 'Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/24) 
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Sayfa 
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, Kahraınannıaraşspor'a 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25) 62 

6., — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/22) 66:67 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, Erzu
rum ve yöresinde 3iQ Ekim 1983 günü vukubulan 
depremden sonraki durum ile ilgili olarak ve 

Kars Milletvekili Aziz Kaygısız da, Kars'ta bir 
veteriner fakültesinin kurulması gerektiği hakkında; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, ba

kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine 
ilişkin (6/14), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin * Elbistan termik tesislerinde yaptığı * inceleme 
gezisine ilişkin (6/18), 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar gelirli 
vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere iliş
kin (6/23), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konusun
daki beyanına ilişkin (6/24), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezifin, Kahramanmaraşspor'a ilişkin (6/25), 

Sözlü soru önergeleri. önceki birleşimlerde mehil 
verildiği için; 

Manisa Milletvekili îsmet Turhangil'in, tütün üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından (6/02), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hükümleri-
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Sayfa 
B) Yazdı Sorular ve Cevapları 67 

li. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, inşaatı durdurulan 
Kahramanmaraş Çimento Fabrikasına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/33) 67:68 

nin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Adalet Bakanından (6/26), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi ko
nusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından (6/27), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi ko
nusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ada
let Bakanından (6/28), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan dolayı 
verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konusunda 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Baka
nından (6/29), 

Sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 

7 Mart 1984 Çarşamba günü saat 15.Ö0'te toplan
mak üzere birleşime saat 15.25'te son verildi. 

Başkan 
BaşkanvekiÜ 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı L İçel 

Saffet Sakarya Durmuş Fikri Sağlar 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7.3.1984 Çarşamba 

Teklif 
1. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün ölçüler 

ve Ayar Kanunu Teklifi. (2/43) (Adalet; Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1984) 

Raporlar 
1. — 9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner 

Hekimliği Mesleğinin terasına, Veteriner Hekimleri 
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği 
İşlere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sa
yılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman 
ve Köy işleri Komisyonu Raporu, (1/3Ö, 1/35) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 6.3.1984) (GÜNDEME) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Ar
kadaşının, Urfa Mi Adının «Şanlı Urfa» Olarak De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1984) (GÜİNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/38) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncu-

gil'in bir opera sanatçımızın Almanya'da karşılaştığı 
güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/56) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1984) 

2. — Zonguldak Milletvekili S. Fevzi Fırat'ın, 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 
a'skerlik dönüşü göreve başlatılmayan ve iş akitleri 
feshedilen işçilerin haklarına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/57) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.3.1984) 

3. — istanbul Milletvekili Ercüment Konukman' 
in, fakülte, yüksekokul ve enstitülere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/58) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1984) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili İskender Cenap EGE 

KÂTİP ÜYELER : Durtonış Fikri SAĞLAR (İçel), Saffet SAKARYA (Çankın) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
43 üncü Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen miletvekille-
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

. 4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

^BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemde sözlü ısorular vardır. 
6/14, 6/18, 6/23, 6/24, 6/25 numaralı sözlü soru

lar, mehil istendiği için, gelecek birleşimlerde görüşü
lecektir. 

6/22 numaralı sözlü sorunun görüşülmesine geçi
yoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Bitlis Milletvekili Kâmran İnanın, son za

manlarda Yunanistan'ın Ege'de emrivakilere geçebile
ceği veya Güney Kıbrıs'ta mevcut askerî mevcudiye
tini dengeyi bozacak ölçüde takviye edebileceği ha
berleri üzerine Yunan Hükümetinin uyarılması konu
sunda gündem dışı konuşması ve aynı konuda Dev
let Bakanı Mesut Yılmaz'in açıklaması. 

KÂMRAN İNAN i(1Bitlis) — Sayın Başkan, izni
niz olursa bu sözlü soruya geçmeden önce yerimden 
bir noktayı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim?. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Efendim, iki dakika 
izniniz olursa; filhakika bana düşmez ama, milî 'bir 
mesele olması itibariyle, izin verirseniz, Sayın Dışiş
leri Bakanı Vekili Devlet Bakanı (izninizle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine hitap edeceklerdir. Onu ha
tırlatmak istedim. Kendileri yolda, gelecekler. Sözlü 
Sorulara geçmeden önce, bunu göz önünde bulun
durmanızı rica edecektim. Saygular sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İnan, Hükümet her zaman 
söz ala'bilir; ancak gündeme geçtikten sonra, gün
dem maddeleri üzerinde müzakere yapılabilir. Hükü
met 'bu sözü pekâlâ gündeme geçmeden önce isteye
bilirdi. Bu vaziyet karşısında gündem dışı olarak ka
bul eder, söz verebilirdim; ama gündeme geçtikten 
sonra söz vermek imkânı-yoktur efendim. 

Şimdi sözlü sorulardan... 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Efendim, o zaman 

affınıza sığınarak; usul dışı olduğunu idrak ediyo
rum, fakat bu safhada dahi bendenize gündem dışı 
söz vermeniz mümkün olur mu efendim?. 

BAŞKAN — ıSayın İnan, bunu daha evvel talep 
edebilirdiniz. 

KÂMRAN. İNAN (Bitlis) — Haklısınız; fakat 
Sayın Dışişleri Bakan Vekilinin biz gündeme geçme
den önce 'burada bulunup, söz alacakları beklenmek
teydi. Kendileri zannederim yolda. Siz haklı olarak 
gündeme geçtiniz. Kendileri henüz teşrif etmedikle
rine göre, istisnaî nedenle gündem dışı söz vermeniz 
mümkün mü?. 
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BAŞKAN — Efendim bir dakika. 
Muhtereriı arkadaşlar, bir usul zorlaması içeri

sindeyiz. Gündeme geçtik, gündem dışı söz talep edi
liyor. Oylarınıza arz edeceğim efendim. 

Sayın Kâmran înan'a gündem dışı söz verilmesi... 
MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) 

— Sayın Bakana geldikleri takdirde de söz verilsin. 
BAŞKAN — Sayın Bakana niyabeten zatı âlinizin 

sözünü esas alamam efendim. 
M. MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) - Teklif o 

şekilde efendim. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

Sayım Bakan Meclise geldi. Meclisteler, şimdi gele
cekler. Hiç değilse gündeme devam edeliım, sözlü so
rular görüşülünceye kadar Sayın Bakan da Meclise 
gelmiş olur. (Olmaz öyle şey» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen usu
le rialyet edelim ve daha diddî olalım. 

Gündem dışı Sayın Kâmran inan söz talep eder. 
«Gündeme geçiyoruz» şeklinde bir beyanda bulun
dum ise de, gündemin maddeleri üzerinde tamı mana
sıyla işleme geçmedik, 

Sayın Kâmran İnana gündem dışı söz verilmesi
ni1 oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler.... İttifakla kabul edilmiştir. 

©uyurunuz Sayın Kâmran İnan. (Alkışlar) 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Sayın Başkana gösterdikleri yük
sek anlayıştan dolayı, Yüksek Meclise de söz tanı
mak takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, söz alışımın sebebi, son za
manlarda yaygın bir hal alan Ege Denizinde Yunanis
tan'ın emrivakilere girişebileceği veya Güney Kıbrıs'a 
mevcut askerî birliklerim" ilave birlikler göndermek 
suretiyle Ada'da yeniden ihtilaflara yol açabileceği 
şeklinde yoğun halberlerin yer almasıdır. 

Aslında, bu toplantıda her üç siyasî grubun itti
fakıyla, birazdan Yüksek Başkanlığın müsaadesiyle 
tasviplerinize sunmayı düşündüğüm bir takrir ve Yük
sek Meclisin* önünde bulunan hadise; barışın korun
ması, banşa katkı ve 'barış yolundan uzaklaşma ihti
mal ve tehlikesi 'bulunan komşumuz Yunanistan'a 
Türkiye Büyük Millet Meclisin(in en halisane duygu
larla bir uyanda bulunması olayıdır. 

Değerli milletvekilleri, dokuz asırdan Jberi birbir
leriyle temas halinde bulunan bu iki komşu, Kuzey 
Atlantik İttifakı içerisinde müttefik, zaman zaman ya
kın işbirliği ve Atatürk - Venizelos dönemlerinde 
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dostluk havası içerisinde bulunmuş bulunan1 memle
ketleri ve milletleri birbirine karşı kullanmak isteyen 
çevreler ve hevesler olmuştur; Türkiye, hiçbir zaman 
'buna iltifat etmemiştir. Ancak, maalesef öbür taraf
ta, Türkiye'nin bazı sıkıntılarının ve zaaflarının bulun
duğu dönemlerde bu gibi teşvik ve tahriklere karşı za
aflar olmuş ve hiç kimsenin memnun olmadığı, bizzat 
kendilerine tarihte çok pahalıya mal olmuş hadiseler 
cereyan etmiştlir, 

Hatırlarsınız, 11 yıl 1963'ten başlayarak 1974'e ka
dar- Kıbrıs'ta girişilen insan dışı hareketler, katliam
lar, emrivakiler karşısında, yine Türk Devlet ve Mil
leti iki memleket arasındaki ittifak ve işbirliği ve ba
rışa olan | bağlılığı neticesi büyülk sabır ve tahammül 
göstermiştir. Ne varki, bu sabır ve tahammül 
bir noktada âdeta «aciz» şeklinde tefsir edilerek, he
pinizin hatırladığı ve yaşadığı gibi, 15 Temmuz 
1974 Samşon darbesi yapıldı ve arkasından Enosıis 
macerası... O anda 20 Temmuz 1974 -sabahı Türk 
Devleti, ısabrının ve anlayışının bir acz değil, bir ka
rarlılık olduğunu, karşı tarafı maceraya sürükletmefc 
istemediği için %u sabrı gösterdiğini, oradaki barışçı 
müdahalesi ve milletlerarası antlaşmadan doğan hak
larını kullanmak suretiyle gösterdi. 

1974'ten sonra 10 yıl daha geçti. Belkii bazı zihin
lerin bir kere daha Türk Devletinin sabırlılığının, bü-

Yine, Ege Denizinde kıta sahanlığı, Ege Denizinde 
karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması gibi Dev
letler Hukukuna ve tabiat kanunlanna aykırı düşen 
iddialar, Ege Denizinde Yunanistan'ın elinde bulu
nan 3042 adanın etrafındaki hava sahasının 10'ar mil 
genişletilerek hava sahasının kapalı bale getirilmesi 
yolunda komşumuz Yunanistan'ın senelerden beri yü
rüttüğü ve eminim ki, mülletçe kendilerrnıin de inanıp 
(benimsemedikleri bir olayın, bir emrivaki şekline; Tür
kiye'nin kendi demokrasisini yerleştirme ve ilerleme 
merhalesini yürütüp ve dahildeki mahallî seçimlere 
hazırlanırken ve belki de Yüksek Meclisin bu mak
satla da tatile girmesi tarihinin yaklaştığı bir sırada 
karşı tarafta bir nevi olupbitti eğilimlerinin bulun
ması karşısında, böyle bir olupbittide hiç kimsenin 
menfaati bulunmayacağı, Yunan Milletinin menfaati 
(bulunmayacağı ve Yunan Milletinin menfaatine rağ
men bazı idaredilerin akıldışı yollara başvurması 
tehlikesi karşısında, burada söz almak ve 3 siyasî gru-
ibun birleştiği bir metni tasviplerinize sunmakta fayda 
görürüm. 
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yüklüğünün yeterli "kararlılık şeklinde olmadığı husu
sunda bazı zehaba kapılması ihtimali vardır. Bu ze
habı dağıtmak lazımdır. Bunu dağıtmayı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Büyük Türk Milleti adına yapmak 
İmkânına sahiptir ve bu imkânı 3 siyasî grup kabul 
etmiş 'bulunmaktadır. 

Değerli ımilletvekillleri, dünyada ve genellikle böl
gemizde çok büyük ihtilaflar ve ihtilaflar vardır, en
dişe verici gelişmeler vardır. Bu gelişmeler karşısın
da, uyanık olmak ve içinde bulunulan ittifak sınır
larını barış içinde yaşatmak hepimizin ortak vazifesi 
iken, bu ittifakın bir üyesi ve komşumuz Yunanis
tan, bazı çevrelerin gerçekçi olmayan teşvik ve tah
riklerimi gerçek sanarak ve bu çevreleri arkasında te
lakki ederek herhangi bir maceraya girerse, en bü
yük kötülüğü kendi devlet ve milletine yapmış olur 
ve yine bu komşumuz, eğer müttefikimiz, dostumuz 
ve idare olarak pek az problemimizin bulunduğu 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde, Amerika'da 
mevcut 3 milyonu aşan Rum kökenli ve artık bir yer
de karar verilmesi gereken; bunlar Rum mu, Yunan 
mı, yoksa Amerikalı mı olması hususunda Amerikan 
Devlet ve Milletinin karar vermesi gereken 'bir kitle
nin tesiriyle («Bravo» sesleri, alkışlar), 1974 Türk 
harekâtının bütün dünyaca hukukîliği ve Garanti 
Antlaşmasının neticesi olduğu ve Kıbrıs Devletinin 
mevcudiyetini muhafaza maksadına matuf bulundu
ğu kabul edilmiş bulunmasına rağmen, bu Rum lo
bisinin tazyikleriyle, hatırlanacağı gibi, 1947 Truman 
Doktrininden beri pürüzsüz bir ittifak ve işbirliği içe
ririnde bulunduğumuz Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi 5 Şubat 1975'te müttefik Türkiye Cumhuri
yeti üzerine ambargo koydu. Bunu kaldırdık. Şimdi, 
yeniden aynı hevesler maalesef tahrik edilmekte, ok
şanmak istenmektedir. Bunun belirtileri Kongrede var
dır. Ufak ölçüde de olsa bir kıpırdanışı dün, Temsil
ciler Meclisli Dışişleri Komisyonu Alt Komisyonun
da Lee Ham'ilton'ını Başkanlık ettiği komisyonda Tür
kiye için öngörülen askerî yardımdan 40 milyon dola
rın kesilmesi şeklinde, pek müspet telakki edemeye
ceğimiz bir ilk işaret verilmiş bulunmaktadır., 

. Bütün bu işaretlerin ıştğındaidır ki, Ortadoğuda 
olup bitenler ışığindadır ki, gerek Kıbrıs'ta ve gerek 
Ege'de yeni ihtilat kaynakları yaratmak, barışı teh
dit etmek, bölgemin ve dünyanın belki barışı için bir 
tehlike olabilecek macera heveslerini, ki maalesef bu 
hevesler birçok, boylarını tarihî ve milletlerarası hu
kuku aşan beyanlar şekline kadar varan bu hevesleri 
bir yerde çok saygılı, makul bir uyarı ile tabiî ölçü--

I ferline indirmek, Türk Milletinin ve bu Büyük Mecli
sin Yunan Milletine yapacağı en büyük hizmet ve 
dostluk olur. 

BAŞKAN — Sayın İman, lütfen bağlayınız. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bunları düşü-
nerektiir ki, değerli milletvekilleri, başlangıçta da arz 
ettiğim gibi. üç sayın siyasî grubun ittifakı ile yük
sek tasviplerinize sunulmak üzere Başkanlığa bir or
tak metin arz edeceğim. Bu takrir, Yüksek. Meclisi
niz tarafından eminim ki ayakta ve alkışlarla umumî 
tasvip görecek ve bu suretle Türkiye Büyük Millet 
Meclisli dünya barışına en büyük katkıyı yapmak 
suretiyle tarihî bir görevi yerine getirmiş olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım İnan. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; gündeme geçmek 

üzereyken, Sayın Inan'a MeclMn ittifakla verdiği bir 
karar muvacehesinde gündem dışı söz vermiş bulunu
yorum. Bütün arkadaşlarımızın katıldığı ve konuşma
sını arzu ettiği arkadaşımız beyanını bitirmiştir. An
cak, fevkalade bir durumu dile getirmiştir. Hükümet 
bu meselede hassastır, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
daha büyük hassasiyet içindedir. 

Onun için, şimdi Sayın Bakana söz vereceğim; 
ancak bu Tüzüğümüzün 60 ncı maddesinin son fık
rasına göre verilmiş söz olacak, bu sebeple Hükü
metten sonra gruplara da 10'ar dakika söz vereceğim 
efendim., 

Buyurunuz, Dışişleri Bakanı adına Devlet Baka
nı Sayın Mesut Yılmaz. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, müteaddit kereler, en yetkili dü
zeylerde olmak üzere, Yunanistan'la mevcut anlaş
mazlıklarını müzakereler yoluyla çözümlemeye hazır 
olduğunu belirtmiştir. Yunanistan ise, kendine özgü ve 
bizim için geçerliliği bulunmayan nedenlerle bir mü
zakere sürecine girmekten ısrarla kaçınmakta, «müza
kere» sözünü telaffuz dahi etmek 'istememektedir. 

Ancak, gözden kaçırılmaması gereken temel nok
ta, Lozan Anlaşmasının kurduğu tarihî dengemin ida
me ettirilmesinin iki ülke ilişkileri bakımından taşı
dığı hayatî önemdir. 

Yunanistan, Ege'de bir yandan uluslararası huku
ka aykırı tasarruflarda bulunmakta, diğer yandan da 
Türkiye'yi, (Statükoyu ihlal eden taraf olarak da gös
termek istemektedir. Bunun böyle olmadığı açıktır. 
Türkiye, Ege'de statükonun devamından yanadır ve 
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»bunu hem beyan hem de davranışlarıyla teyit etmiş- I 
tir; I 

Ege de mevcut statükonun aslî bir unsuru da, mev- I 
cut karasuyu genişliğidir. Ege'deki deniz yetki alan- I 
Harının şu veya bu şekilde genişletilmesi, sadece sta- I 

. ttükoyu ihlal etmekle kalmayacak, aynı zamanda Tür
kiye bakımından sonuçları kabul edilmesi mümkün I 
olmayan bir emrivaki teşkil edecektir. Türkiye, böyle I 
bir ahvalde hak ve çıkarlarını korumak üzere gerek-
li önlemleri almak durumundadır. Bunda hiç kimse
nin tereddüdü olmadığı "inancındayız. (Alkışlar) 

Türkiye, Ege'nin iki ülkeyi birbirinden ayıran de
ğil, birbiriyle birleştiren bir unsur, bîr barış denizi 
olmasını arzulamaktadır. Sayın Başbakanımız tara
fından 7 Ocak 1984 günü ifade edildiği gibi, iyini-
yetle elele verdikleri takdirde, Türkiye ve Yunanistan' 
in çözümlemeyecekleri hiçbir meseleleri yoktur. Yu
nanistan'ın da, müzakereyi, gerj#hliğe ve hasmane 
davranışlara tercih edeceğini ümit ediyoruz. 

Yunanistan'ın bir karış toprağında, gözümüz yok
tur. Ancak, meşru hak ve çıkarlarımızın korunması 
hususunda da kararlı olduğumuz unutulmamalıdır. 

Milletimize malolmuş bulunan Kıbrıs konusunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin temel kaygısı, j 
Kıbrıs Türk Halkının güvenliğini sağlam esaslara 
bağlamak ve teminat altında tutmak olmuştur. Hü
kümetimiz, bu hedefe değişmez biçimde bağlıdır. 
1974 gelişmeleri içinde gerçekleştirilmiş olan Barış 
Harekâtımız, Kıbrıslı soydaşlarımız için güvenlik 
ortamını yaratmıştır. Bunun sebebi, Barış Harekâtı
mızın Kıbrıs'ta kuvvet dengesini sağlamış olmasıdır. 
Hükümetimiz, bu dengenin bozularak Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin ve halkının güvenliğini tehli- \ 
keye düşürecek hareketlere müsamaha etmemeye de 
kararlıdır. 1 

Hükümetimizin dış politikasıyla tam bir uyum 
gösteren bu girişimi dolayısıyla, Yüce Meclise Hü
kümetimin şükranlarını arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

7. — Yunanistan'ın Eğede ahdî dengeyi, Kıbrıs'ta I 
mevcut statükoyu bozarak Türkiye ve bölgenin gü
venliğini tehdit edecek herhangi bir girişimine karsı 
Yunan Hükümeti ve milletiyle dünya kamuoyunun 
uyarılmasına dair siyasî parti grup baskanvekillerinin I 
önergesi. I 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gruplar adı
na imza edilmiş bir takrir vardır, önce onu okuta
cağım, sonra söz istedikleri takdirde gruplara 10'ar 
dakika, ayrı ayrı söz vereceğim. 

Takriri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son zamanlarda Yunanistan'ın Eğede emrivaki
lere başvurabileceği veya Güney Kıbrıs'ta mevcut 
Yunan askerî mevcudiyetini dengeyi bozacak ölçü
de takviye edebileceği yolunda haberler çıkmaktadır. 

Komşu ve Kuzey Atlantik ittifakı içinde mütte
fikimiz bulunan ve kendileriyle iyi ilişkiler, müm
künse işbirliği içinde yaşamak istediğimiz Yunanis
tan'ın böyle br maceraya girişeceğini beklememekle 
bera'her, Yunan Milletinin arzusuna rağmen, bazı 
idarecilerin akıl dışı yollara başvurabilecekleri ihti- . 
malini göz önünde tutan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Büyük Türk Milleti adına Yunanistan'ı uyarma
yı vazife bilir. Herhangi bir haksız davranış bütün 
Türk Milletini yekVücut olarak karşısında bulacak
tır. 

. Türk Hükümetlerinin Yunanistan'a her zaman 
uzattığı dostluk elini Türk Parlamentosu, parti farkı 
gözetmeksizin destekler. Ancak, Türkiye Cumhuri
yeti Ege Denizinde haklarımızı çiğneyecek, ahdî den
geleri bozacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Devletinin güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü 
hareketin karşısında olacaktır. Kıbrıs'ta iki halk 
arasında doğrudan ve önşartsız müzakereler dışın
da çözüm arayanlar, çözümü ancak geciktirmekte
dirler. Kıbris'da iki eşit halkın barış içinde yanyana 
yaşamasını sağlayacak adil ve devamlı bir çözüm, 
ancak Adanın iki halkının karşılıklı iradesinin mah
sulü olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege'deki statüko
yu bozacak, Kıbrıs'ta Türk Halkının güvenliğini, 
Adada dengeyi ve dolayısıyla Türkiye ve bölgenin 
güvenliğini tehdit edecek herhangi bir girişime kar
şı gerekli bütün tedbirleri almak hususunda kararlı
dır. 

Barışın korunmasını sağlamak ve bölgede esasen 
mevcut acı ihtilaflara yenilerini ekleyebilecek mace
ralara girişilmesini önlemek maksadıyla Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Yunan Hükümetine milletine ve 
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dünya kamuoyuna bu açıklama ve uyarıyı yapmayı 
ittifakla kararlaştırır. 

Anavatan Partisi Grubu 
Adına 

H. Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Fethi Çelikbaş 
Burdufl 

Halkçı Parti Grubu 
Adına 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Bağımsızlar 
Adına 

Ü. Halûk Bayülken 
Arifalya 

MDP Grubu 
Adına 

Turgut Sunalp ve 
İzmiü 

Kâmuran înan 
Bitlis 

(Alkışlar) 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 

Sizin söz hakkınız bir defa idi, şimdi soz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Efendim, metin üzerinde bir konuşma... 

BAŞKAN — Metin bir temennidir efendim, me
tin üzerinde söz veremem. Grupların müşjerek bir 
temennisidir ve bunu oylamayı da zait bulurum. 

Bu bakımdan, şimdi Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz efendim. (Al
kışlar) 

FETHt ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, diğer 
gruplar konuşmuyorlar, biz de sarfınazar ettik. 

BAŞKAN — Hayır efendim, görüşüyorlar. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Gruplar söz alma-, 

yacaktı. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Hiç
bir grup görüşmeyecek efendim. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Metin müşte
rektir, onun için lüzum yok efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim.. 
Muhterem arkadaşlarım, divan içtüzük gereğince 

hareket etmek mecburiyetindedir ve daha önce de 
duyurdum; elbet de gruplar zorlanarak söz aldırıla-
maz, kendileri arzu ettiği takdirde konuşurlar. «Met
nin gerekeni ifade ettiği» şeklinde bir umumî kanaat 
içerisindesiniz; söz istenmiyor. Onun için, bu konu
yu burada kapatıyor, gündeme geçiyoruz efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, «Türk Hükümeti Yunanistan'a» diye 
yanlış okundu efendim, «Türk Hükümetleri Yuna
nistan'a» olması lazım. Yani bütün Türk hükümet
leri de aynı şekilde Yunanistan'a dostluk eli uzat
mıştır. («'Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, okunan metin, sizin bu
yurduğunuz gibi. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Yanlış okundu efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, doğru okundu. Me
tin öyle okundu. Yalnız o metinde elyazısı ile düzelt
me var; zati âlinizin elindekinde herhalde yok, on
dan mütevellit böyle bir hata oldu kanaati uyandı. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Af
federsiniz efendim, burada da var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın înan, bir şey var 
herhalde. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Emrettiğiniz gibi 
metin öyledir. «Hükümetlerinin» şeklindedir. 

'İkincisi; eğer usul ve Yüce Meclisin müsaadesi 
olursa, tarihî önemine binaen, bunun ayakta ve itti
fakla alkışlanarak kabulüne müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın inan, elbette Türkiye Cumhu
riyetinin gelmiş geçmiş bütün hükümetleri ile bugün
kü Hükümeti de dahil, Türk Ulusunun Türk Vata
nının dağdaki çobanına kadar ittifak halinde bu işte. 
Onun için bunu böyle kabul edelim. («Bravo» ses
leri, ayakta sürekli alkışlar) 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (De

vam) 
6. — Manisa Milletvekili İsmet tTurhangil'in, tü

tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü şom önergesi. (6/22) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz efen
dim. 

6/22 numaralı sözlü soruya geçeceğiz. 
Sayın ismet Turhangil burada mı efendim? Bura

da. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yoklar. Bir 

dahaki birleşime erteliyoruz efendim. 
Gündemde başka madde olmadığından, 7.3.1984 

tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp sayın 
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üyelere dağıtılmış bulunan 21 ve 23 sıra sayılı ka
nun tasarı ve tekliflerini sırayla görüşmek ve daha 
evvel alınan karar gereğince, 27 Mart 1984 Salı günü 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/., — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, inşaatı durdurulan Kahramanmaraş 
Çimento Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı H. Cahit Aratın yazılı cevabı. (7/33) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnşaatı durdurulan (Kahramanmaraş Çimento 
Fabrikası ile ilgili sorumun Sanayi ve Ticaret Baka
nı Sayın Cahit Aral ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Sayın Cemal Büyükbaş tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

21.2.1984 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Soru : 
1. Kahramanmaraş Çimento Fabrikası için -

cevabınızın tarihine kadar - arsa alımı, inşaat ve di
ğer giderler olarak yıllar itibariyle harcanan paranın 
miktarı ne kadardır? 

2. İnşaat hangi tarihte ve hangi sebeple durdu
rulmuştur? 

3. Yatırımın devamı için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir ve hangi tarihte başlanılacaktır? 

Saygılarımla. 

T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM-58 1..3.1984 

Konu : Kahramanmaraş Çimento Fabrikası Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1984 tarih ve 7/33/814/01833 sayılı ya
zınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba
yezit'in İnşaatı durdurulan Kahramanmaraş Çimen-

saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 15.35 

ı 

£o fabrikasına ait yazılı soru önergeleriyle ilgili ceva
bımız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. Cahit Aral 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
•Bayezit'in Sorulan : 

1. Kahramanmaraş çimento fabrikası için ce
vabınızın tarihine kadar arsa alımı, inşaat ve diğer 
giderler olarak yıllar itibariyle harcanan paranın 
miktarı ne kadardır? 

2. İnşaat hangi tarihte ve hangi sebeple durdu
rulmuştur? 

3. Yatırımın devamı için ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir ve hangi tarihte başlanılacaktır? 

Cevabımız : 

Bakanlar Kurulunun 7/12077 sayılı ve Yüksek 
Planlama Kumlunun 12.6.1976 tarih ve 15614 (Mü
kerrer) sayılı Resmî gazetede yayınlanan 10.6.1976 
tarih ve 44 sayılı Kararları ile Kahramanmaraş çimen
to fabrikası ile birlikte 18 çimento fabrikasının ku
rulması görevi Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ne 
verilmiştir. 

Bilahara, Yüksek [Planlama (Kurulunun 1I6.11.1976 
gün ve 99 sayılı raporları ile de projelerin uygula
maya konulması kabul edilerek 1976 yılı revize ya
tırım programına alınmışlardır. 

Ancak, geçen zaman zarfında muhtelif sebepler
den ötürü bu 118 çimento fabrikası projesinden 11 
tanesinin yatırım programından çıkarılması zarureti 
hâsıl olmuştur. 405 400 m2 lik arsası 1 217 910 lira 
bedelle satın alınan Kahramanmaraş çimento fabri
kası da öncelikle hammaddeden kaynaklanan sorun
lar nedeniyle 30.11.1980 tarih ve 17076 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 1981 yılı programının uygulan-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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ması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 29.11.1980 
tarih ve 8/2024 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 
eki «11981 yılı programı yatırım projeleri» kapsamı 
dışında bırakılarak tasfiyeye tabi tutulmuş ve 1982 
yılından itibaren de yatırım programından tamamen 
çıkarılmıştır. 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. ve MTA Ensti
tüsü elemanları tarafından yapılmış olan etüd neti
celerine göre bölgede bir çimento fabrikasının ihti
yacını karşılayacak hammadde rezervleri bulunmadı
ğı tespit edilmiştir. 

Halen Kahramanmaraş ilimiz ve bağlı ilçelerinin 
çimento ihtiyaçları düzenli bir şekilde karşılanmakta 
ve herhangi bir çimento darlığı meydana gelmemek
tedir. 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. §. tarafından her 
yıl yapılan çimento talebine ilişkin projeksiyon çalış-

7 . 3 ' . . 1984 O : 1 

maları da bu bölgede çimento talebinin bir çimento 
fabrikasının kurulması için yeterli düzeyde olmadı
ğını göstermiş bulunmaktadır. 

Adı geçen fabrika için yıllar itibariyle yapılmış 
olan harcamaların dökümü aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1976 
1977 
1978 
:i 979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Harcama (TL.) 

.1.539.640.85 
93.547.151.77 
19.844.788.66 
26.609.813.41 
46.478.015,42 

,8.489.837.52 
4.957.368.10 
2.195.934.00 

Toplam 203.662.549,73 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

7 . 3 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
Afşin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme 
gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hüküm-
lerinin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/26) 

8. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlemesi ko
nusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 

9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

10. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 
yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan dolayı 
verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konusunda 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/29) 

11. — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, hâ
kim ve savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/30) 

12. — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, 2577 
numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun uygu
lanmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet Pa-t 
kanından sözlü soru önergesi. (6/31) 
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