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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 

Konya Milletvekili [Saldım Eirel, bir belediye baş
kanının yasalara aykırı davranışı ve uygulamaları 
konusunda gündem dışı bir kbnuşma yaptı. 

(Kayseri M'illetvekili Mehmet Üner ve 30 arka-

ıtüm iddiaların gerçeklük derecesini tespit etmek ama
cıyla bir Meclis araştıfması açılmasına ilişkin öner
gesi ı(10/57) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis 
araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin şifasında yapılacağı açıklandı. 

TBMM'nin kuruluşunun 67 nci yıldönümünün 
daşınm, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan-
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ması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla yapılacak görüşmeler için TBMM Genel Kuru
lunun 23 Nisan 1987 Perşembe günü saat 14.30'da 
'Coplanmasına dair Danışma Kurulu önerisi ile, 

TBMM'nin Kuruluşunun 67 nci yıldönümünü ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk: Bayramını kutlamak ve 
günün önem ve anlamını bdirtmek için 23 Nisan 
1987 Perşembe günü TBMM Genel Kurulunun ya
pacağı özel toplantıda başkaca bir konunun görüşül-
ımemesdne ve konuşacaklar ile konuşma sürelerine 
dair Başkanlık Önerisi; 

Kabul edildi, 
1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askferî Me

murlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bü Kanunlara 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Ha'kkında .Ka
nun Tasarısının (1/828) (S. Sayısı : 552) maddeleri 
ve tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açıklandı. 

îçel Milletvekili Edip ÖzgençMn, Arıcılık Kanu
nu Teklfi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 
(2/348) (S. Sayısı : 514), 

îçel Milletvekili Edip Özgenç^in, İpekböcekçili-
ği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu (2/139) (İS. Sayısı : 515), 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 4 . 1987 Cuma 

Rapor 
1. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 

13 Arkadaşının, 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstanbul -

Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş yapan 
öğrencilerden bazılarım tartakladığı iddia ddilen bir 
şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1024) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlulnun, arazileri su altında kalan Amik Ovası köy
lüleri için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Bayın-

'Sağlrk Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütüe komisyonları 
(l/«26) (S, Sayısı : 544) ile, 

'Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Mil-
! letvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih ve 

7397 sayılı Sîgorta Ştiılketleririkı Murakabesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve 
(4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyon
ları (2/317) <& Sayısı : 554); 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yet
kilileri ve hükümet temsilcileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarmdan, ertelendiler. • 

21 Nisan 1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak 
üzere birleşime saat 16.40ta son verildi. 

Balkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Adıyaman 

Cemal Özbilen Arif Ağaoğlu 

dirlik ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

2. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, TÖBANK' 
in yeni statüsüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1904) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

3. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, TÖBANK' 
m yeni yapılaşmasında Bankalar Kanununun 64 üncü 
maddesinde öngörülen işlemlerden hangilerinin uy
gulandığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazık soru önergesi (7/1905) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

4. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kamu ban
kaları ile kamu kuruluşlarının TÖBANK'a mevduat 
yatırıp yatırmadıklarına ve bu Bankanın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna borcu bulunup bulunma
dığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.4.1987) 

5. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, T.C. Mer
kez Bankasından TÖBANK'a yapılan reeskont ve 
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avans işlemlerinin tutarına ve tnter Bank tarafından 
bu Bankaya düşük faizli kredi sağlanıp sağlanmadı
ğına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.4.1987) 

6. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, taahhütleri
ni yerine getirmek için karaborsadan döviz topladığı 
iddia edilen bir bankaya ve TÖBANK'a ortak edilen 
kamu kuruluşlarımın yüklendikleri riske ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, TÖBANK'a 
döviz tevdiat hesabı açtıranlara faiz yerine hesapları
nın % 75'ine kadar faizsiz kredi verildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi 
16.4.1987) 

8. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, TÖBANK 
tarafından bazı firmalara Bankanın öz kaynakları
nın çok üzerinde kredi açıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, TÖBANK. 
tarafından ortaklarına temettü dağıtılmadığı ve Yö
netim Kurulu üyeleri ile bunların yakınlarına jes-
tiyon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.19S7) 

10. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, TÖBANK' 
a ait hisse senetlerinin menkul kıymetler ve kambi
yo borsasına kote edilip edilmediğine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1912) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1987) 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın TÖBANK* 
in Kamu Ortaklığı ve Konut Fonu İdaresine ve ka
mu bankalarına borcu bulunup bulunmadığına İliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.4.1987) 

12. — İstanbul Milletvekili Yılmaz îhsan Has-
türk'ün, İsveç'te Türk öğrencilerin devam ettiği okul
larda kürtçe eğitim verildiği ve bunun İsveç Hükü
metince desteklendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.4.1987) 

20 . 4 . 1987 Pazartesi 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Tür
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri tarafından 1985 ve 
1986 yıllarında ne kadar demir cevheri alındığına ve 
bu alımlara ait dekapaj ücretlinin hangi esaslara göre 
belirlendiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1987) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Tür
kiye Demir ve Çelik İşletmelerinde kullanılan kö
mürlerin hangi devletlerden ithal edildiğine ve demir 
çelik mamullerine yapılan yeni zamların gerekçesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1916) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1987) 

21 . 4 . 1987 Sah 
Tasarılar 

1. — 18.12.1981 Tarihli ve 25Ö5 Sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/837) (İçişleri ve 
Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.4.1987) 

2. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/838) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1987) 

Raporlar 
1. — Bir Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kurucu

ları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Par
tiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye Giren 
Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Karan ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 21.4.1987) (GÜNDEME) 

2. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
21.4.1987) (GÜNDEME) ' 

3. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın-
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da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 
(GÜNDEME) 

4. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 21.4.1987) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sayış

tay sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişjkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.4.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun gereğince 1986 yılında toplanan kaynaklara ve 
yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1917) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.4.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Prelevman Fonunda 1986 yılında toplanan kaynakla
ra ve yapılan harcamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1918) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Geliştirme Fonunda 1986 yılında toplanan 

kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin Devlet 
Ba'kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1919) ^Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunda 1986 yılında top
lanan kaynaklara ve yapüan harcamalara ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1920) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1987'; 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonunda 1986 yılında toplanan kay
naklara ve yapılan harcamalara ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1921) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.4.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Teşvik Fonunda 1986 yılında toplanan 
kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önerge
si (7/1923) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Turizmi Geliştirme Fonunda 1986 yılında toplanan 
kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1924) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1987) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Emekli Sandığından emekli maaşı alanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1925) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.4.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonunda 
1986 yılında toplanan kaynaklara ve yapılan harca
malara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/1922) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.4.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif S. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağeıoğhı (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

IU. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İz
mir İli Cumaovası Nahiyesinde kurulmuş bulunan 
Kısıkköy Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Sitesi hakkın
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Durcan 
Emirbayer, İzmir Cumaovası Kısıkköy Küçük Esnaf 
ve Sanatkârlar Sitesi hakkında, gündem dışı söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Emirbayer. 
DURCAN BMÎRİBAYiER (izmir) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; gündem dışı söz alarak, İz
mir İlimizin bir konusunu görüşmek üzere huzurla
rınızdayım. Bu münaısefbetle sizlere saygılarımı sunu
yorum. 

(Değerli arkadaşlarım, konu şöyledir : Uzun sene
ler yapımı süren ve büyük zorluklardan sonra yapı
mı tamamlanan- Cumaovası Kısıkköy Esnaf ve Sanat
kârlar Sitesi nihayet 1985 yılımda tamamlanıyor; bi
nalar tamamlanınca, talbiî, büyük bir tantana ile, sı
ra, kurdela kesmeye geliyor. Sayın Sanayi ve Ticaret 
Balkanımız Cahit Aral ve beraberlerinde İzmir Valisi 
Sayın Vecdi Gönül, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Burhan özfatura ve maiyeti de hazır bulun
maktadırlar. Sayın Bakan kurdeleyi keserek tesisi hiz
mete açmış, buraya kadar işler gayet güzel gitmiştir. 

Sayın milleHvekilleri, bu işletmenin bugünkü de
ğeri 20 milyar liradır. Site, yüksek gerilim hatlı elek
triği, kanalizasyonu ve suyu da olmak üzere eksik-

(Hatay Milletvekili İhsan Güribüiz'e kadar yokla
ma yapıldı) 

IBAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır, gö
rüşmelere haşlıyoruz. 

siz bir işletme durumundadır. Bu işletmenin 1 700 or
tağı vardır. Ortakların bir kısmı metal - çelik, diğer 
kıısmı ise ağaç işlerinde uğraş vermektedirler. Bu in
sanlar, teslim edilen işyerlerine, bütün imkânlarını 
zorlayarak, makine ve gerekli malzemeleri alırlar ve 
•şehir içerisindeki işyerlerini kapatarak, yeni işyerleri
ne gelmeye başlarlar. İşte bu aşamada, şubat ayı içe
risinde, Anakent Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Baş
kanlığı, Devlet Su İşlerinin isteği ile, işyerlerinin fa
aliyetlerini durdurur. Belediye Zabıta Amirliği, tebliğ 
çıkararak, bu işyeri sahiplerinin baş gün içerisinde iş
yerlerini terk etmelerini ilsiter ve beş gün içerisinde iş
yerlerini terk etmeyenlerin işyerleri mühürlenerek, ka
patılma cihetine gidilir. ' 

Sayın milletvekilleri, bu işyerlerindeki esnafların 
-670*i ağaç işleri, 1 030'u ise metal ve çelik işleriyle iş
tigal etmektedirler ve bu insanlarımızın yanlarında ça
lışan binlerce işçi vardır. 

•Şimdi, mesele şöyledir : Geçen yıl bu kürsüden, 
Cumaovası Tahtalı Barajı konusunda bir konuşma 
yapmıştım. Mesele, barajın kirlenmemesidir; bu ted
bir de barajın kirlenmemesi bakımından alınan bir 
tedbirmiş. Güzel, alınalbilir... Ancak, bu tesislere gö
re barajın daha yakınındaki, Selçuk Yaşar Holdin
gin, özel İdareden -harajın koruma alanı içerisinde 
kaldığı halde kiraladığı Şaşal su diolum tesislerinin 
kaldırılmasına veya yerinin değiştirilmesine neden 
(gidilmez de, bu tesise yedi sekiz kilometre mesafede
ki, küçük esnafların sitelerinin kaldırılmasına ve yi
ne, bu dolum tesisi yüzümden, Gülmürdür'deki bin-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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leree dönüm verimli toprağın, binlerce verimli man-
dalin ağacının göl içerisinde bırakılmasına gidilir? 

Değerli arkadaşlarım, size bu konuyu, geçen yıl 
da bu kürsüden anlatmıştım, yine izah edeceğim. Ba
raj bir yerde kesilir; bunu yanlış olarak kesmişlerdir; 
daha doğrusu, Şaşal dolum tesisleri nazarı itibara 
alınmamış; bilahara Şaşal su dolum tesislerinin ba
raj koruma alanı içerisinde kaldığı anlaşılınca, yöne
ticiler şaşırmışlar. Şaşal su dolum tesisleri büyük mas
raflarla yapılmış olup, 10 yıllığına kiraya verilmiştir; 
kiralayan ise bir holding sahibidir. 

Bunlar ne yaparlar? Baraj kesitini beş kilometre 
daha Gümüldür Ovasına salmaya karar verirler. Do
layısıyla Şaşal dolum tesisi, baraj koruma alanından 
bu şekilde çıkarılır; ama bu nedenle binlerce manda-
lin ağacı ve binlerce dönüm toprak, baraj sularının al
tında bırakılır. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, lütfen toparlayın 
efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, işte burada, buram buram bir holdin
gin ağırlığı da kokmaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlar sitesine arıtma tesisi yapıl-
ması gerekiyorsa, bu esnafa bakanlığın yardım yap
ması lazımdır. Arıtma tesisinin yapılabilmesi için 4 
milyar 681 milyon liraya ihtiyaç vardır, ki bu kadar 
para nereden bulunacaktır? Bu çok önemli bir mese
ledir. Buradaki vatandaşlar büyük sermayedar değil; 
bunlar, adı üstünde «Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Si
tesi» üyeleridir. 

Bu insanlarımıza çok ayıp ediliyor. Bu insanlar, 
dişinden tırnağından artırmak suretiyle bir mekân sa
hibi olabilme gayreti göstermişlerdir. Bunların işyer
lerinden çok uzaklarda bulunan (tahminen 10 kilomet
re uzaklıktaki) bu barajı kirletecek sulu işyerleri de 
yoktur; üstelik, bu sitedeki tesislerin, atölyelerin arıt
ma cihazları da vardır. Buna rağmen, benim bildiğim, 
Balçova Barajına tonlarca hayvan dışkısı akmakta
dır. Acaba buranın mücadelesi neden yapılmamakta
dır? 

Değerli arkadaşlarım, demin söylediğim gibi 1 700 
iş sahibinin bulunduğu bu işyerlerinde, en azından 
beş bin kişinin ortada kalması da ayrı bir olay. İşte, 
bu olaylar, ülkemizde sosyal çöküntülere sebep ol
maktadır. 

Esnafın tepkisine bakınız, ne diyorlar; yeni yer
leştikleri işyerleri, zabıta aracılığıyla mühürlenen ve 
sosyal tesisleri başta olmak üzere, her yönüyle hazır
lanan siteyi işletemeyen, taşınamayan esnaf şöyle ko

nuşmaktadır : «Sayın Cahit Aral burayı açtıktan son
ra, bir an önce taşınmamız istendi. Nitekim, hak sa
hipleri milyonluk yatırımlarda bulundu. Gerekli ma
kineler ve cihazlar yerleştirildi. Şimdi, bu araç - ge
reçler nasıl çıkacak, nereye götürülecek? Hem devlet 
veriyor, hem de arıtma tesisi olmadığı için hemen 
kapatmamız isteniyor...» 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, lütfen toparlayın 
efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Toparlı
yorum efendim. 

«Sonra, sulu üretimde bulunulmuyor ki... Arıtma 
tesisinin bu yıl içinde yapılması beklenirse, bu kadar 
işveren ve işçi nerede çalışacak? Çıkarılan bu karar, 
hepimizin piyasadan silinmesi, aynı zamanda iflası
mız demektir. Bakanlık 4,5 milyar lirayı geçecek olan 
arıtma tesisini kuracağını bildirdi; ama ne zaman ve 
nasıl olacak? Başkan Burhan özfatura'yı, bu konu
yu incelemeden böyle karar almakla suçluyoruz.» 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, toparlayın efen
dim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çünkü sürenizi çok 
aştınız. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın 
Bakana rica ediyorum; bu kadar gaddar davranmak 
yerine, daha iyimser bir yaklaşımla, bu insanlarımıza 
yardımcı olarak huzura kavuşturulması dileğiyle he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Emirba
yer. 

2. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'm, 
1987 yılı Mart ayında meydana gelen soğuklardan 
dolayı zarara uğramış olan Lalapaşa ve Enez ilçele
rindeki üretici çiftçilerin borçlarının ertelenmesi hak
kında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Yıldırım, «Lalapa
şa ile Enez ilçelerinde son mart ayında meydana ge
len soğuklardan dolayı zarara uğramış üretici çiftçi
lerin borçlarının ertelenmesi» hakkında gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Yıldırım. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Türk tarımının ve üretici 
çiftçilerimizin durumunu anlatmak için bu yüce kür
süye birçok defalar çıktım ve her defasında, üreti
ci çiftçilerimizin durumlarının kötüye gitmekte oldu-
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ğunu ve acil tedbirler alınması gerektiğini dile ge
tirdim; fakat hükümet bu konuda bir türlü harekete 
geçmedi. Bir milletvekili olarak, Türk tarımının du
rumunu, bıkmadan usanmadan, her vesile ile sizlere 
anlatmaya çalışacağım. 

7.3.1987 ve 14.3.1987 tarihleri arasında ülkemi
ze, normalin üzerinde gelen soğuklar nedeniyle, Enez 
ve Lalapaşa ilçeleri yörelerinde birçok üretici çiftçi
mizin buğdayları donmuş ve bu tabiî afet nedeniyle 
zarar görmüştür. 

Hükümet, radyo ve televizyon aracılığıyla, tabiî 
afetlerden yüzde 40 oranında zarar gören üretici çift
çilerin devlete olan borçlarının erteleneceğini açıkla
maktadır; ama mahallinde, bu söylenenin tam tersi ic
ra edilmektedir. Yöredeki yetkililere, bunun neden 
böyle yapıldığı sorulduğunda, «Bize verilen talimat 
böyledir. Biz 2090 sayılı Kanuna dayanarak uygula
malarımızı yapmaktayız» denmektedir. 

Yöremizde yapılan uygulama aynen şöyledir: Res
mî kuruluşlara borçlu olan üretici çiftçi, zarar ziya
na maruz kaldığını ileri sürerek, ilgili yerlere başvu* 
rusunu yapıyor. Bu başvuru sonunda ilgililer, geliyor, 
tabiî afetten zarar gören üreticinin tarlasında tespit 
yapıyor ve tarlasının yüzde ,40'ının, hatta tümünün 
yok olduğunu rapor ediyor. Yetkililer, üreticiden, trak
törü, koyunu, sığırı bulunup bulunmadığını soruyor. 
Şayet üretici çiftçide traktör, sığır gibi mallar varsa, 
«Siz tabiî afetten yüzde 100 oranında zarar görmüş 
olsanız bile, bundan dolayı borçlarınızı erteletemez-
siniz; çünkü, sizin traktörünüz, malınız var; sizin için 
bu geçerli değildir» denilmektedir. Kısacası, üretici 
çiftçilerimiz «Traktörünü, malını sat, devlete olan bor
cunu kapat» anlamında bir tavırla karşı karşıyadır. 

Tarlasını sürmüş, gübresini atmış, ilacını ve bütün 
masraflarını yapmış, sonunda yüzde yüz oranına 
varan tabiî zararla karşılaşmış olan üreticiler, elin
deki traktörün değeri, zarara uğrayan tarlasının ürü
nünden daha fazla değerde olduğu gerekçesi ile, tabiî 
afetin sebep olduğu zarar ziyan nedeniyle borçlarının 
erteleneceği hükmünden yararlandırılmamaktadır. 

Acaba, üreticinin elinde traktörü olmasaydı, ürü
nünü, tarlasını ekebilir miydi? İşte, gerçeğin bu yönü 
televizyonda yansıtılmıyor. Başka bir deyişle, televiz
yonda söylenenlerle, uygulamada yapılanlar birbirinin 
tam tersidir. Zaten, üretici çiftçi, bu hükümetten da
ha değişik bir şey de beklemiyordu. Bu, 11 Nisan 
1987 tarihli Günaydın Gazetesinde yayımlanan, Baş
bakanın milletvekillerine kuliste verdiği talimatlardan 
da çok iyi anlaşılmaktadır. 

Özal'ın üreticiler için tasarladığı müthiş plan kı
saca şudur, gazeteden aynen okuyorum: Bölgenizde 
çiftçileri toplayıp, «Hükümet, alacağınızı peşin öde
meyecek. Bunun için, Ankara'ya gidip baskı yapma
mız lazım» diyeceksiniz. Şöyle 80-100 kişilik bir çift
çi grubunu Ankara'ya getirip, sanki zar zor görüşülü-
yormuş gibi, önce bakanla görüştüreceksiniz; bakan 
da, «Vallahi bu iş Başbakanda biter, beni aşar» di
yecek. Birkaç gün Ankara'da benimle görüşmeleri 
için çiftçileri bekleteceksiniz. Daha sonra, sanki çok 
zor bir şekilde oluyormuş gibi, benden bir randevu 
koparacaksınız. Ben de çiftçilere, «kardeşim, bizler siz
leri çok seviyoruz; devletin imkânlarına bir bakalım» 
diyerek, Maliye Bakanı ile telefon görüşmesini çiftçi
lerin yanında yapıp, «Sayın Bakan, bu çiftçiler biz
den, bize oy verirler, şu parayı denkleştlr, mutlaka 
alacaklarını peşin ödeyelim» diye talimat yereceğim. 
Böylece çiftçi, «Aman, eğer özai'a oy vermezsek, pa
ramızı peşin alamayacağız» deyip, hem peşin parası
nı alacak, hem de oy verecek! 

Değerli milletvekilleri, bu senaryoyu beğendiniz 
mi? 

Şu gerçeği açıkça haykırıyorum : Tünk çiftçisi, bu 
tür senaryolara itibar etmeyecek kadar sağduyuludur. 
Bu tuzağa iktidarın kendisi düşecektir. 

Hükümetin, üreticiye karşı bu ciddiyetsiz davranı
şından, üreticiyi aldatma politikasından vazgeçmesi
ni ve Türk ekonomisinin temel dayanağı olan tarım 
sektörünün problemlerine gerçekçi bir biçimde yak
laşmasını ve yukarıda arz ettiğim konulara çözüm ge
tirmesini ivedi olarak talep etmekteyiz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
3. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

İlinin önemli turizm sorunları hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteminde bulunan 
Muğla Milletvekili Sayın İdris Gürpınar, «İçinde bu
lunduğumuz turizm haftası vesilesiyle, seçim bölgem 
olan Muğla İlinin önemli turizm sorunlarını yüce 
Meclisin ve hükümetin dikkatine sunmak üzere söz 
istiyorum.» diyor. 

Buyurun efendim. 
IDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlarken, 
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İçinde bulunduğumuz hafta, turizm haftasıdır. Bu 
haftanın amacı, memleketin turizm sorunlarını dile ge
tirmek, bunları kamuoyunda tartışmak, hafta boyun-
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ca, ülke turizmine yararlı olacak çeşitli faaliyetlere 
yer vermek, böylece ülke turizminin gelişmesine kat
kıda bulunmaktır. 

Yüce Meciiste temsil etmekten büyük bir onur 
duyduğum Muğla İli, ülkemizin çok önemli bir turizm 
bölgesidir ve turizmle ilgili pek çok sorunları vardır. 
tşte, bu sorunları yüce Meclisin bilgisine ve hüküme
tin, özellikle de Kültür ve Turizm Bakanımızın dik
katlerine sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Turizm deyince akla ilk gelen, ülkemizin ekono
mik durumu oluyor. Muğla hakkında söyleyeceklerim 
de, ülke ekonomisi ile ileri derecede ilişkili olduğu 
için, genel ekonomik durumumuza, çok kısa birkaç 
cümle ile olsun değinmek zorunluluğunu duyuyorum. 

Halen dış borçlarımız 33 milyar dolara tırmanmış 
bulunuyor. Bu borçların bir kısmı kısa vadeli ve de 
yüksek faizle alınmış kötü borçlanmalar şeklindedir. 
Her yıl 4 milyar dolardan fazla, borç ödemek zorun
dayız ve bu borcu ödemek içim de 4 milyar dolar 
borç bulmak durumundayız. Yani borcu borçla ödü
yoruz. Bu nedenle de dış borçlarımızda ve dış öde
meler dengesi açığında yıldan yıla büyüme olmakta, 
düzelme görülmemektedir. Bu türlü bir dış borçlan
ma ise, ülkemizin bağımsızlığına gölge düşürmektedir. 
Her ne kadar Sayın Başbakan «Dış itibarımız arttı, 
4 milyar dolar borcu tıkır tıkır ödüyoruz ve 4 mil
yar dolar borcu da buluyoruz» diyorsa da, dış borç
ları ödeyecek kadar gelişmiş bir ağır sanayimiz yok
tur. Sanayi ürünleri ihracatımız, borçlarımızı karşıla
mıyor; tarım ürünlerimiz yok pahasına satılıyor; bu 
yoldan da ekonomiyi kurtaramıyoruz. Maalesef, ye
terli petrol veya uranyum gibi bir yeraltı serveti de 
bulamadık. Borçlu olduğumuz için, her zaman aşağı
dan almak zorunda kalıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, acaba, bu güç ekonomik şart
lardan nasıl kurtulabiliriz? Hiç bir çıkış yolu yok mu
dur? Şüphesiz vardır. Bugün için görünen en kolay 
yol da turizmden geçmektedir. Ülkemizin olağanüstü 
büyük bir turizm potansiyeli mevcuttur ve bu turizm 
potansiyelinin kalbi de Muğla İlinde çarpmaktadır. 
Baştan sona bir doğa harikası olan Muğla İli, Tan-
rı'nın, ülkemize eşsiz bir lütfudur ve ekonomide ye
gâne kurtuluş ümididir. Biz iktidara geldiğimiz zaman, 
Muğla İlinden yararlanarak ekonomiyi düzelteceğiz. 

Ülkemizin Rize'den İskenderun'a kadar olan tüm 
sahil şeridinin altıda biri yalnız MuğU İline aittir. 
Bir dantel titizliğiyle işlenmiş olan bu sahil şeridinin 
Muğla İline ait uzunluğu 1 200 kilometreye yakın
dır. Bu uzun sahilde birbirinden güzel yüzlerce, hat-
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ta binlerce şahane koy mevcuttur. Bu sahilleri gören 
yabancı turizm uzmanları, gördükleri harikulade gü
zellikler karşısında âdeta büyülenmekte ve şöyle de
mektedirler : «Aması, bu eşsiz sahillerinizin ve henüz 
kirlenmemiş olan denizlerinizin kıymetini biliniz, ön
celikle denizlerinizi kirletmeyiniz, sonra da bu cennet 
sahillere, gelişigüzel, doğayı bozan yapılar yaptırma
yınız. Bu kurallara uyarsanız, Akdeniz'de kimse sizin
le rekabet edemez.» 

Halen yılda turizmden ispanya 10, italya 8 ve Yu
nanistan 5 milyar dolar gelir temin etmektedir. Biz 
en fazla 1,5 milyar dolara çıkabildik. Halbuki bjzim 
turizm potansiyelimiz, adıgeçen bu Akdeniz ülkele
rinin hepsinden daha büyüktür; sadece Muğla İlinin 
turizm potansiyeli bu ülkelerin her biriyle boy ölçü
şebilir. 

Sayın milletvekilleri, acaba Muğla ilinin turizm 
potansiyelinin büyüklüğü nedir? Biliyorsunuz, bu yıl, 
tüm ülkemizde 115 bin turizm belgeli yatağımız mev
cuttur, oysa sadece Rodos Adasında ICO bine yakın 
turizm yatağı vardır. 

Yaptığımız bir araştırmaya göre, 1 200 kilometre
lik tüm Muğla ili eahillerindeki turizm yerleşme im
kânları, Akdeniz ülkeler standartlarına göre hareke
te geçirilirse, sadece Muğla iline 300 bin ila 400 bin 
turizm belgeli yatak yerleştirmek mümkün olacaktır 
ve bu 300 bin ila 400 bin yatağın yıllık turizm geliri 
ise beş altı milyar dolar demek olup, bu gelir ülke
mizin hem petrol faturasını öder, hem d?, dış ödemeler 
dengesi açığını karşılayabilir. Üstelik bu potansiyel, dı
şa bağımlı da değildir; kimse engel olamaz, üzerine 
ambargo koyamaz ve Türkiye'nin dış tanıtımında ve 
AET'ye üye olmamızda da çok büyük rol oynaya
bilir. 

Sayın Başbakanın ikide bir gündeme getirdiği; ama 
kimsenin, istese de inanamadığı, on yıl içinde dünya
nın on büyük devletinden biri olmak sevdası da, an
cak Muğla ilindeki gizli hazine ile gerçekleşebilir. 
Muğla ili ile beraber tüm ülkenin turizm potansiyeli 
en az 10-12 milyar dolardır. 

Sayın milletvekilleri, Muğla İlinin bu olağanüstü 
potansiyeli karşısında hükümetin tutumu acaba ne
dir? Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin sularını petrol 
boru hattına benzeyen bir boru hattıyla Ortadoğu ül
kelerine pazarlamayı düşünen iktidar, elinin altındaki 
hazineden habersiz görünüyor. Maalesef, bu iktidar, 
Muğla Hine üvey evlat muamelesi yapıyor. 

Sayın yeni Kültür ve Turizm Bakanının Muğla 
ili hakkındaki düşüncelerini henüz bilmiyoruz; ama, 
bugüne kadarki uygulama budur. 
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Daha bu iktidar gelmeden önce her türlü işlem
leri bitmiş olan Köyceğiz Projesi bile doğru dürüst 
bitirilememiştir. 

1981 -1982 yılları arasında düşünülmüş olan, Muğ
la İli kıyı bandının turizm altyapısının iyileştirilmesi 
konusunda, Dünya Bankası ile Muğla Valiliği arasın
da varılan 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması var
dır; bunun projesi bir türlü bitirilip, uygulamaya ko
nulamamıştır. Bütün gücü ile Muğla'ya dönmesi gere
ken Turizm Bakanlığı, Muğla'ya yangözle bakmakta
dır; kısıtlı imkânlar, daha az rantabl olan yerlerde 
harcanmaktadır. 

«Yiğidi öldür, fakat hakkını ver» diye bir atasö
zümüz var. iktidarın Muğla'da iki büyük iddiası ol
du. Birincisi, tam Kerrne Körfezinin orta yerine, «Ma
vi Yolculuk»un duraklarından biri olan Kemerköy'e, 
hiçbir gerekçesi yok iken, tüm ülke kamuoyunu, hat
ta dünya kamuoyunu hiçe sayarak, termik santral 
kurma kararı almak; ikincisi de, Muğla'nın - orma
na ait her biri bir tabiat harikası olan - otuz kadar 
koyunu, mevcut yasa ve yönetmeliklere aykırı ola
rak, ilan etmeden, kimseye haber vermeden, eşe dosta 
el altından 49 yıllığına sembolik ücretlerle kiraya 
vermek; daha doğrusu, bir kişiye üç dört koy birden 
vererek yağma etmek. 

Biz Muğla'da yaşayanlar, Muğla'ya reva görülen 
bu iki insafsız uygulamanın muhasebesini hâlâ gün
demde tutmaktayız ve bir gün sorumlulardan hesabını 
isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, lütfen bitirelim efen
dim. 

ÎDRIS GÜRPINAR (Devamla) -r- Bitiyor Sayın 
Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi şöyle bağlamak is
tiyor ve içinde bulunduğumuz bu turizm haftası vesi
lesi ile iktidara şöyle seslenmek istiyorum: Siz Muğ
la'yı değil de, çökmekte olan ekonomiyi kurtarmak 
ve ekonomiye bir destek bulmak için, Muğla'ya dö
nünüz. Fazla değil, yılda 200 milyar liralık konakla
ma turizm yatırımı yapmak; Muğla kıyılarında alt
yapıyı iyileştirecek Dünya Bankası projesini süratle 
gerçekleştirmek; Muğla'nın tüm ilçelerinde, ortaöğre
tim seviyesinde turizm okulları açmak; Muğla mer
kezinde, turizmle ilgili bir yükseköğrenim kurumu kur
mak suretiyle, Muğla İli turizm potansiyeli ile beş ila 
on yılda Türkiye ekonomisi düzlüğe çıkarılabilir; 
çünkü, Muğla'da turizm yatırımları, kendisini üç yıl 
gibi kısa bir sürede amorti edebilmektedir. Bu fırsatı 
olsun, artık görmek fırsatını kaçırmayalım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa

yın Başkan, bu ses düzeniyle ne aşağtdan ne yuka
rıdan ses duymak mümkün değil. 

BAŞKAN — Ses düzeni maalesef öyle efendim. 
Bu tatilde inşallah halledilecek; çünkü ihalesi yapıldı. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkanım, bir şey arz edebilir miyim: Bu ses düzeni 
zaman zaman çalışıyor? 

BAŞKAN — Efendim, işte bir aksaklık var; bi
zim teknisyenler bir türlü bulamıyorlar. Onun için 
teknik üniversiteyle işbirliği yapıldı ve ihaleye çıktı 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, bu ses düzeni zaman zaman çalışıyor, hatta 
teknisyenlere haber gönderildiği zaman, dikkatle ayar
ladıklarında gene çalışıyor. 

BAŞKAN — Orada devamlı teknisyenimiz var 
efendim. Yani, sesi oradan kontrol ediyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ama 
gerekli özen gösterilmiyor; zaman zaman çalışıyor. 

BAŞKAN — İşte onu bulamıyorlar zaten; mesele 
orada. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Japonya'ya 

gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Hasan Celal Güzel'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1294) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
«Sunuşlar» bölümünde, Cumhurbaşkanlığının iki 

tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Nisan 1987 ta
rihinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Japonya'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Hasan Celal GüzePin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Ba

kanı Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1295) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Nisan 1987 ta

rihinde Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 

ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
'bölümüne geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Bugün sayıları iki milyon dolayındaki Türk yurt

taşı, büyük birçoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak 
üzere, yurt dışında yerleşik olarak bulunmaktadırlar. 

Bu yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili olarak, bu
güne değin, yerli ve yabancı birçok kurum ve kuruluş 
tarafından, çeşitli raporlar düzenlenmiş ve araştırma
lar yapılmış olmasına karşın, bunlardan yararlanarak 
tutarlı, kapsamlı, etkin ve kalıcı bir devlet politikası 
oluşturulamamıştır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın içinde bulunduk
ları «sahipsizlik» ve «yalnızlık», onları maddî ve ma
nevî her açıdan ve her alanda, kendilerinden kolay 
yararlanılır ve kolay sömürülür bir kitle haline getir
miştir. 

vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın giderek artan, bir 
bölümü bugün artık «göçmen işçi» konumunu benim
seyerek, yurda dönmeyi ciddî olarak düşünmemekle 
birlikte, Türkiye ile ve kendi yurttaşlarıyla olan bağ
lantılarını hiç kopartmamakta ve Türk Devleti ile il
gili umut ve beklentilerini hiç azaltmamaktadırlar. Bu 
beklentilerin değerlendirilmesinde ve karşüanmasında 
çıkacak yeni kayıtsızlıklar ve yeni gecikmeler, Tür
kiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi açısından, 
çok olumlu katkıları olabilecek bu büyük yurttaşlar 
kitlesinin devletine, ülkesine ve toplumuna daha da 
yabancılaşması sonucunu doğuracak ve bu büyük kit
lenin, başka güçler tarafından, Türkiye aleyhine yön
lendirilmeleri olasılığı ve olanağını artıracaktır. 

Yurt dışına yerleşmiş bulunan vatandaşlarımızın, 
içinde bulundukları ve neden oldukları sorunların ba
zıları şöyle özetlenebilir: 

1. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın önemlice bir 
kısmı, uzun yıllarla ifade edilen bir süredir, ilgili ül
kede bulunmalarına ve bir tür «göçmen işçi» statü
süne ulaşmış olmalarına karşın, başta seçme ve seçil- ' 
me hakkı olmak üzere, ilgili ülkelerin yurttaşlarına 
tanınmış hak ve özgürlüklerin önemlice bir kısmını 
kullanamamaktadırlar. Bunlar bugün, her iki ülkenin 
de bir tür «ikinci sınıf yurttaşları konumunda kal
mışlardır. 

2. Bu yurttaşlarımızın Türkiye'de yaptıkları eko
nomik yatırımlar sahipsiz kalmış ve bu insanların bü
yük mağduriyetlerine neden olmuştur. 

3. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın emeklilik 
hakları, halen daha doyurucu ve hakça bir çözüme 
kavuşturulmamıştır. 

4. Vize uygulamaları, yurttaşlarımızın ve yakın
larının en doğal haklan olan seyahat özgürlüklerini 
halen daha kısıtlı tutmaktadır. 

5. Yerleştikleri ülkelerin toplumlarının bazı ke
simlerince gösterilen çağ dışı ve insanlık dışı ırkçı 
tepkilerin doğurduğu güvensizlik ve huzursuzluk orta
mı adeta «kurumsallaşma» yoluna girmiştir. 

6. Yurt dışındaki Türk vatandaşları üzerinde 
Cumhuriyetin laik niteliklerine karşı örgütlü bir 

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

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 29 
arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan vatandaş
larımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve 
ülkenin birlik ve" bütünlüğüne karşı örgütlenmiş güç
lerin etkilerinden korunmaları, maddî ve manevî yön
den desteklenmeleri için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeye 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 
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propaganda kampanyası yürütülmektedir. Bu kam
panyanın bazı yabancı devletlerce ve «Rafoıtat-ül 
Alem-ül İslâm» gibi bazı şeriatçı örgütlerce desteklen
diği ve hatta bu desteğin bazı devlet organ ve yetkili
lerince sağlanmış olduğu yolunda ciddî kanıtlar bu
lunmaktadır. Bu sorun, yalnızca yurt dışındaki va
tandaşlarımızı ilgilendiren bir sorun olmaktan çok 
öte, cumhuriyetin doğrudan laik niteliğini ve onun 
bağımsızlığını tehlikeye düşürücü vahim bir sorundur. 

7. Ayrılıkçı ve bölücü akımlar, örgütlü bir bi
çimde, yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında, etkin 
bir biçimde faaliyette bulunabilmektedirler. 

8. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, özellikle 
ikinci ve üçüncü kuşak diye adlandırılan çocuk ve 
gençleri, derin bir kültürel boşluk ve kargaşa içinde
dirler. 

9. Devletin yurt dışındaki örgütlenmesi nicel ola
rak yetersiz, nitel olarak da devletin laik ve demok
ratik niteliklerini etkin bir biçimde savunabilecek uy
gunlukta gözükmemektedir. 

10. Türk hükümetlerinin, bürokrasisinin ve de
mokratik kurum ve kuruluşlarının, yurt dışında bulu
nan vatandaşlarımızın kaldığı ülkelerin hükümetleri 
ıbürokrasisi ve demokratik kurum ve kuruluşlarıyla olan 
işbirliği çok yetersiz gözükmekte ve bu nedenle so
runların çözümünde, ilgili ülkelerden gerekli destek 
sağlanamıyor gözükmektedir. Hatta cumhuriyetin de
mokratik ve laik niteliklerine ve ülkenin birlik ve bü
tünlüğüne yönelik faaliyetlerin, belli bir siyasal hoş
görüyle karşılandığı izlenimi vardır. 

11. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının konso
losluk işlemlerinde keyfilik yapıldığı yolunda büyük 
yakınmalar bulunmaktadır. 

12. Ülkeye dönemeyen ve yurttaşlıktan çıkartıl
mış bulunan vatandaşların durumlarının yeniden göz
den geçirilmesinde ve bazı haksızlıkların düzeltilme
sinde, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti imajını 
güçlendirmek açısından yarar olacağı düşünülebilir. 

13. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının içinde 
bulundukları toplumla uyum sağlamaları yolunda, 
ciddî bir yardım ve katkının sağlanamamış olması, 
yurt dışındaki Türk topluluklarını «kapalı bir toplum» 
haline dönüştürmüştür. Bu durum, Türkiye - AET 
bütünleşmesinin gelişmesinde küçümsenemez bir olum
suzluğa sahip gibi gözükmektedir, 

Yukarıda açıklanan nedenlerle «yurt dışında yer
leşmiş bulunan Türk yurttaşlarının, demokratik ve 
laik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin birlik ve bütün
lüğüne karşı örgütlenmiş güçlerin etkilerinden korun-
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malarına, maddî ve manevî gereksinimlerinin sağlan
masına yönelik bir Meclis araştırması» yapılmasını 
Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca arz ederiz. 

Aydın Güven Gürkan (Antalya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahihine 
veya onun göstereceği bir diğer imza sahihine söz ve
rilecektir. 

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

Hükümet adına Sayın Hasan Celal Güzel, buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkış) 

DEVLET BAKANI HASAN CELAL GÜZEL 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Antalya Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan ve 
29 sayın milletvekili tarafından verilen Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önerge hakkında, Hükümet 
adına konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum 
ve sözlerime başlamadan önce hepinize saygılar su
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu Meclis araştır
ması önergesi başlıca iki konudan meydana geliyor. 
Birincisi, özellikle mart ayı içinde aktüel olan ve ba
sın yoluyla politikaya da intikal eden meşhur Rahıta 
konusu; ikincisi de, yurt dışındaki işçilerimizin ve va
tandaşlarımızın meseleleriyle ilgili bölüm. 

Bundan onbeş gün önce huzurlarınızdan ayrılırken, 
'biraz da latife ederek, «onbeş gün sonra Rabıtada 
tekrar buluşalım» demiştim; fakat müsaade ederseniz, 
Rabıtada tekrar buluşmayalım. Çünkü, başta sayın 
SHP grubunun değerli milletvekilleri olmak üzere, 
'basın da, yüce Meclisin sayın üyeleri de, bu Rabıta 
konusundan usandı, bıktı. 

Eğer, grupları adına konuşacak sayın milletvekilleri 
bu konuyu tekrar gündeme getirirlerse, ben peşinen 
şunu arz edeyim, onbeş gün önceki konuşmamızda ve 
çeşitli vesilelerle hükümet adına yaptığımız konuşma
larda, Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanının, 
Sayın SHP Liderinin ve diğer ilgililerin konuşmala
rında konu açıklığa kavuşmuştur ve en geniş şekliyle 
tartışılmıştır. Gayet tabiî, onların herhangi bir şekilde 
söyleyeceklerine peşinen ambargo koyma niyetinde de
ğiliz. Ancak, biz Rabıta konusunu şu anda tekrar 
gündeme getirmemeyi tercih ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergenin 
İkinci kısmı, gerçekten, Türkiye'nin son onbeş yıldır 
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gündeminde olan, son derece önemli bir mesele ile il
gilidir: Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve işçilerimi
zin sorunları. Bu bakımdan, sözlerime önerge sahip
lerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü, 
önerge bize, birçok alanda reform mahiyetinde dü
zenlemeler yapan ve memleketin el atılmamış mesele
lerine sahip çıkan hükümetimizin, göreve başladığı 
günlerde öncelikle ve önemle sahip çıktığı bir diğer 
konuda yürüttüğümüz faaliyetleri yüce Meclise takdim 
imkânı vermiştir. Mesele ilk alındığında, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın problemleriyle ilgili olarak, 
önergede belirtilenin biraz aksine olacak; ama sadece 
bu konuda yapılmış raporlar ve araştırmalarla yeti-
nilmemiştir. Muhtelif bakanlık ve kuruluşlardan teşkil 
edilen ekipler, 1984 yılından itibaren, başta en çok 
Türk vatandaşının yaşadığı Federal Almanya olmak 
üzere, Avrupa ülkelerine gönderilerek problemler ye
rinde incelenmiş ve bunların çözümü için tedbirleri de 
ihtiva eden geniş çalışmalar yapılmıştır. Geçmiş uy
gulamaların aksine, vatandaşların ülkeye daha fazla 
döviz göndermelerine değil, problemlerin çözümüne 
ve vatandaşlara götürülecek hizmetlere ağırlık veril
miştir. Daha açık bir ifadeyle, vatandaşlara ve mese
lelerine sahip çıkılmaya çalışılmıştır. 1986 yılı başın
da bir bakanımızın, Federal Almanya'da yaptığı soh
bet toplantısında bir vatandaşımız bunu şu şekilde 
dile getirmiştir: «Almanya'ya geldiğimiz günden iti
baren birçok kamu görevlisi ve bakanımız bizlerle top
lantılar yapar ve vaatlerde bulunurlardı; amaç hiçbirisi 
de gerçekleşmezdi. Bir yıl evvel siz de gene bizlerle 
yaptığınız bir toplantıda bizim dertlerimizi dinlediniz 
e bunları halledeceğinizi söylediniz. Biz eski alışkanlıkla 
eski hamam eski tas dedik; ama gerçekten, ne söz ver
diyseniz, daha fazlasıyla gerçekleştirdiniz. Sizlere ina
nıyoruz.» demiştir. Ancak, biz gerçekten, iltifat eden 
bu vatandaşımız kadar iyimser değiliz. Mümkün ol
duğu kadar, devletimizin ve bütçemizin imkânları nis
petinde, yurt dışındaki vatandaşlarımıza ye işçilerimi
ze sahip çıkmaya çalıştık. Meselelerini tam manasıy
la çözüme kavuşturduğumuzu iddia etmiyoruz; ama 
biraz sonra, kısaca, sadece ana başlıklar ve ana cüm
lelerle izah etmeye çalıştığım önemli gelişmeleri yap
tığımızı da kimse inkâr etmeyecektir. 

«Bu güven nasıl sağlanmıştır ve bunun için neler 
yapılmıştır? Özet olarak bunlara temas etmek isti
yorum. Başta da belirttiğim gibi, önce, bir durum tes
piti yapılmıştır. Genellikle köylerden ve kasabalardan 
değişik bir kültür ve ileri bir teknolojik ortama göç 

eden vatandaşlar, bu ortam içinde, din, eğitim, kül
tür, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik, ailelerin bir
leştirilmesi, vize, entegrasyon gibi konularda problem
lerle karşı karşıya kalmışlar ve onları çözebilmek için 
süratle dernekleşmişlerdir. 

Sözü edilen problemlerle birlikte bu problemleri 
istismar eden tehdit odaklarının, vatandaşlar ve ülke
miz üzerinde menfi propagandaları da maalesef baş
lamıştır. Bu propagandalar sonucu, bazı dernekler ve 
vatandaşlar, zararlı faaliyetlere alet olmaya başlamış
lardır. özellikle 12 Eylül harekâtından sonra yurt 
dışına kaçan bazı unsurlar, ülkemiz aleyhindeki faa
liyetlerini yurt dışına kaydırmışlardır. Maalesef, müt
tefikimiz olan bir çok ülke, bu unsurları birer mülteci 
olarak bağırlarına basmışlardır. 

Türk Milletine layık olduğu hizmeti sunmak ga
yesinde ve gayretinde olan hükümetimiz, yıllardır 
kangren haline gelmiş bu meselede, devlet politika
sını şu şekilde tespit etmiştir: Bu politikaya göre, 
dünyanın neresinde olursa olsun, Türk varlığına sa
hip çıkılması, temel ilke olarak benimsenmiştir. 

İkinci olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşları
mızın Türkiye ve Türk kültürüne bağlılıklarının de
vam ettirilmesi, bulundukları ülkeler seviyesinde bir
lik ve beraberliklerinin sağlanması, itibarlarının artırıl
ması, tehdit odaklarının vatandaşlar üzerinde sürdür
dükleri menfi propagandalarının tesirsiz hale getiril
mesi ve en önemlisi de, problemlerinin halledilmesi 
olarak görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ilk olarak Başbakanlık ge
nelgesiyle, Devlet Bakanı başkanlığında, Dışişleri, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik ve Kültür ve Turizm bakanlarından meydana 
gelen bir bakanlar komitesi kurulmuştur. Bu komite, 
yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili problemlerin 
çözümü için idarî ve kanunî tedbirleri tespit ederek, 
süratle uygulamaya sokmaktadır. 

Bakanlar komitesinin altında, ayrıca ilgili bakan
lık ve kuruluşların üst seviyedeki yöneticilerinden mü
teşekkil bir icra komitesi de faaliyet göstermektedir. 

Hükümetimiz döneminde konuyla ilgili olarak yü
rütülen faaliyetler, özetle şu şekildedir: Bşta Federal 
Almanya olmak üzere, yurt dışında din hizmetlerine 
ağırlık verilmektedir. Dış temsilciliklerimize din mü
şaviri ve ataşeleri atanmış, Federal Almanya'da, Di
yanet İşleri Türk İslâm Birliği; Belçika, Hollanda, 
Fransa ve İsviçre'de diyanet vakıfları kurulmuş, din 
görevlisi kadroları artırılmıştır. Din görevlilerinin 
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maaşları, - Rabıta'dan alanları dahil • 1985 yılından 
itibaren Türk Devleti tarafından ödenmektedir. Da
ha önceki konuşmamda da arz ettiğim gibi, 495 kad
ro 1 Temmuz 1985 yılında tahsis edilmiş ve bu tarih
ten itibaren de Türk Devleti, öğretmenlerde olduğu 
gibi, din görevlilerinde de tamamen maaşları ödeme 
yolunu tercih etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, eğitim faaliyetleri için 
ilgili ülkelerle temas ve işbirliği imkânları sağlanmak
ta; Türkçe, Türk kültürü ve din derslerinin daha ve
rimli ve müessir hale getirilmesine çalışılmaktadır. 
Anadolu üniversitesinden bir çalışma grubu Federal 
Almanya'ya gönderilerek, açiköğretim, öğretmenlerin 
hizmetiçi eğitimi, meslek eğitimi ve velilere müşavir
lik hizmeti gibi konularda müessir faaliyetler yürütül
mektedir. 

Yurt dışında çalışan gençlerimiz için, bulunduk
ları ülkelerde ve yurt içinde, meslek, dil ve diğer 
yaygın eğitim kursları açılmaktadır. Diğer taraftan, 
fTürk kültür merkezleri kurulması faaliyetlerine ağır
lık verilmektedir. İlk Türk Kültür Merkezi, Almanya' 
nın Köln şehrinde kurulmuştur. Bu uygulamanın Al
manya'da Türklerin yoğun bulunduğu şehirlere ve 
diğer ülkelere yaygınlaştırılması esas alınmıştır. Yurt 
dışındaki vatandaşlara ve derneklere, dergi, kitap, do
küman, video film şeklinde kültür yayınları gönderil
mektedir. Aynı şekilde, halk oyunu, klasik Türk mü
ziği, halk müziği ekipleri yurt dışında vatandaşlara 
ve yabancılara gösteriler yapmakta ve konserler ver
mektedir. Dinî, tarihî ve kültürel konularda vatandaş
lar için konferanslar düzenlenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışına gönderilen işgü
cümüzün bulundukları ülkelerde, çalışma hayatı ve 
sosyal güvenlikleriyle ilgili hakların korunması mak
sadıyla, işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları yapıl
maktadır. Halen 11 ülke ile işgücü, 12 ülke ile de 
sosyal güvenlik anlaşması imzalanmıştır. 

20 Mayıs 1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunla, yurt 
dışındaki işçilerimizin, yurt dışında çalışarak geçir
dikleri süreleri borçlanarak, Türk mevzuatına göre 
emekli olmaları imkânı sağlanmıştır. Bu dönemde, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın iki aylık kısa sürede 
askerlik yapmalarına imkân sağlayan mevzuatta 27 
Haziran 1984 tarihinde yapılan bir değişiklikle, bedel 
miktarı 1/4 nispetinde düşürülmüştür. 

Gümrük ve harçlarda vatandaşlar lehine düzenle
meler yapılmıştır. 

15 Nisan 1986 tarihinde yürürlüğe giren bir ka
nunla, yurt dışındaki vatandaşların genel seçimlere ka

tılmalarına imkân sağlanmıştır. Kendi serbest irade
leriyle yurda dönmek isteyen vatandaşlarımızın Al
man yapı tasarruf sandıklarında birikmiş yapı tasar
rufları ile, bunlara verilecek konut kredilerini Tür
kiye'de kullanmalarına imkân sağlayan bir anlaşma, 
17 Temmuz 1986'de imzalanmıştır. Bu uygulama ile 
130 bin Türk vatandaşı Türkiye'ye döndüğü takdirde, 
üç ila dört milyar Alman Markı tutarındaki tasarruf, 
Türkiye'de konut yapımı için kullanılabilecektir. 

Federal Almanya'yla yapılmış bulunan reentegras-
yon anlaşması çerçevesinde sağlanan kredilerle, ferdî 
teşebbüs ve işçi şirketleri desteklenmektedir. Son iki 
yılda bu maksatla, Alman tarafınca 35 milyon 
Deutsche Mark kredi verilmesi temin edilmiştir. Mu
kabilinde, aynı miktarda Türk Lirası, devlet bütçesin
den karşılanmıştır. 

Başbakanlıkça verilen bir talimatla, dış temsilcilik
lerimiz, yürüttükleri esas görevlerine ilave olarak, der
nek ve vatandaşlarla yoğun temas ve toplantılar yap
makta ve devlet - toplum işbirliği tesis edilmektedir. 

Nihayet, Avrupa Topluluklarına tam üyelik mü
racaatının, bütün siyasî teşebbüslerimize rağmen hal-
ledilemeyen birçok problemlerin kökten çözümünü 
sağlayacağını da takdirlerinize sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, kıymetli vakitlerinizi almamak 
için, biraz evvel belirtilenlere benzer pek çok faaliye
timizi burada açıklamıyorum; isteyenlere yazılı olarak 
verebiliriz. Ancak, bu yapılanlar yeterli midir? Biz 
yeterli bulmuyoruz. İmkânlar ölçüsünde, yurt dışın
daki Türk varlığına sahip çıkmaya ve mevcut prob
lemleri çözmeye devam edeceğiz. Bunda azimli ve 
kararlıyız. Kanaatimizce, problemler çözümlendikçe, 
menfî propagandalar asgariye indirilerek, tehdit odak
larına en güzel cevap verilecektir. Diğer taraftan, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın büyük bir bölümü
nün, vatanına, devletine, törelerine, kültürüne sami
miyetle bağlı olduğuna; zararlı unsurlara ve onları 
sevk ve idare eden dış güçlere asla taviz vermeyece
ğine inanıyoruz. 

Netice olarak, bu konuda bir Meclis araştırması 
açılmasının lüzumlu olmadığı görüşündeyiz. 

Sözlerime son verirken, hepinize saygılarımı arz 
ediyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına söz alanlar: DYP Grubu adına 

Sayın Ali Ayhan Çetin, DSP Grubu adına Sayın Arif 
Toprak, ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Topaç. 

Sayın Ali Ayhan Çetin, buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ALİ AYHAN ÇETİN 
(Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
SHP Gruibuna dahil milletvekillerince verilen Meclis 
araştırması önergesiyle, buıgiin sayıları iki milyonun 
üzerinde olan Türk vatandaşının yurt dışında bulun
duğunu, bu vatandaşlarımızın çeşiitli meseleleri oldu
ğunu, ancak bunlarla ilgili etkili ve kalıcı bir politi
kanın mevcut olmadığını; bu nedenle, yurttaşlarımı
zın sahipsizlik ve yalnızlık ortamına düştüğü belirti
lerek, yurıt dışında yerleşmiş bulunan Türk yurttaş
larının, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve 
bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgütlenmiş 
güçlerin etkilerinden korunmalarına, maddî ve mane
vî ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir araştırma
nın yapılması istenmektedir. Görüşlerimi sunmadan 
önce, Doğru Yol Partisi Grulbu ve şahsım adıma yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşla
rımızın çalışmak içim yurt dışına çıkmaları 19i61 yı
lında başlamıştır. Halen yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın sayısı 1 100 000 civarındadır. Yurt dışında 
bulunan vatandaşlarımızın sayısı ise, bu rakamın çok 
üzerinde olup, 2 300 000 düzeyindedir. Bu nüfusun 
çok büyük 'bir bölümü Batı Avrupa ülkelerindedir; 
2 milyon civarında vatandaşımız Batı Avrupa'da bu
lunmaktadır. Bunun 1 400 000 civarındaki bölümü 
Batı Almanya'da yaşamakta olup, Batı Almanya'yı sı
rasıyla Hollanda, Fransa, Belçika, Danimarka ve İn
giltere takip etmektedir. 160 bini Suudi Arabistan'da 
olmak üzere, 310 bin kadar vatandaşımız ise Orta
doğu ve Kuzey Afrika ülkelerimde bulunmaktadırlar. 
Avustralya'da bulunan yurttaşlarımızın sayısı ise 90 
bin civarındadır. 

Doğup büyüdüğü yurdundan binlerce kilometre 
ötede çalışan vatandaşlarımız, el emeği ve alın terinin 
karşılıklarını Türkiye'ye göndererek, ülkemizin kal
kınmasında büyük ve fevkalade değerli katkıda bu
lunmaktadırlar. Uzun yıllar ihracat gelirlerimizin ya
nsıma eşit bir büyüklükteki dövizi, ülkeye, yurt dı
şında çalışan vatandaşlarımız göndermişlerdir. Bu dö
vizler, ödemeler dengemizde daima istikrarlı ve önem
li bir kaynak olarak yer almıştır. 

Hayatlarını yurt dışında sürdüren iki milyonun 
üzerindeki Türk vatandaşının, kuşkusuz, çeşitli sorun
ları vardır; bunların olması da tabiîdir. Vatandaşları
mızın karşı karşıya bulunduğu meselelerin bir bölü
mü araştırma önergesinde ortaya konulmuştur. Bura
da yer almayan daha başka sorunlar da vardır. Her 
şeyin üzerinde ele alınacak en önemli husus; bir yan

dan bu vatandaşlarımızın bulunduğu ülkeye ve toplu
ma makul bir sürede uyumlarının sağlanması, diğer 
yandan da özellikle ikinci kuşak vatandaşlarımızın 
millî inanç, örf ve âdetlerinin, yani millî şuur ve kül-
tiürünün muhafazası için gerekli her türlü tedbirin 
alınmasıdır. Bunun, bir devlet politikası halinde ele 
alınması esas olmalıdır. Değerli milletvekilleri, Türk 
vatandaşı, yabancı ülkelerde vatanının kalkınması için 
çalışırken, yabancılık ve sahipsizlik duygularına ke
sinlikle kapılmamalıdır. Bu yönde her çeşit tedbirin 
alınması, devletimizin temel görevidir. Vatandaşları
mız, ülkeden binlerce kilometre uzakta da olsa, dev
letinin sıcak ve güçlü elini her zaman omzunda his
setmelidir. Yurttaşlarımızın maneviyatının daima ye
rinde olması, ancak böylece mümkün olacaktır. 

Ülke dışında bulunan yurttaşlarımızın nüfus yapı
sı fevkalade dinamiktir, genç bir nüfus yapısına sa
hiptirler. Avrupa, ülkelerinde bulunan vatandaşları
mızın yüzide 40'ı yani takriben 800 bini, 0 - 19 yaş 
grubundaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır ve bun
ların yüzide 70'i Batı Almanya'da bulunmaktadır. 

Genç nüfusun, eğitimi ve çalışma hayatına dahil 
olurken karşılaştığı güçlükler ve içinde bulunduğu 
şartlar fevkalade önemlidir, üzer iride hassasiyetle du
rulması gereken konuların başında bu gelmektedir. 
Özellikle, ikinci kuşak vatandaşlarımızın millî şuur
larını kaybetmeden bulundukları topluma uyum sağ
lamaları için belli, kesin ve eğitimde etkili eğitim 
program ve sistemini oluşturmak gerekmektedir. Bu 
yapılmadığı takdirde, bırakılan boşluktan, zararlı, yı
kıcı ve yabancı unsurlar derhal istifadeye çalışacaklar
dır. Nitekim, bu tür boşlukları ve olayları ve geliş
meleri zaman zaman üzüntü ile yaşıyoruz. Boşluk ya
ratarak açık kapı bırakılmamalıdır; bırakıldığı za
man Türkiye aleyhindeki güçler tarafından mutlaka 
bu boşluk doldurulmaya çalışılacaktır. Oradaki nü
fusumuz ülke nüfusunun bir uzantısıdır. Ayrıca, her 
türlü yıkıcı ve tehlikeli akımlara karşı da açık bulun
maktadırlar. Devlet, buradaki vatandaşlarımızın so
runları ile çök daha titiz ve yakından ilgilenmek zo
rundadır. Devlet, yurt dışına gönderdiği her vatan-
daşmın, bir tek kişi dahi olsa, sorumluluğunu üze
rinde taşır. Bu, devlet olmanın bir gereğidir; bunda 
kesinlikle para ve döviz hesabı yapılamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında 
çalışan işçilerimizin eğitim, kültür, bulundukları top
luma uyum ve millî şuurlarının korunması gibi bir
çok konuda bazı meselelerinin olduğu açıktır; ben 
özellikle eğitim konusuna değinmek istiyorum. 
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Eği'tüm konusunda, 1980 Haziran ayında İzmir'de 
yapılan, bir Türk - Alman eksperler toplantısında, 
öncelikle Almanyalda 'bulunan Türk çocuklarının 
eğitiminde görevlendirilecek Öğretmenlerin mahallî 
tayinle seçimlerinde, Türk Hükümetinin görüşünün 
alınması, hu öğretmenlerin Türkiye'de bir oryantas-
yorta tabi tutulmaları fcararlaıştınlmıştır. Ayrıca, Tür
kiye'den görevlendirilecek ve gönderilecek öğretmen
lerin, zamanında seçiminin yapılması ve öğretim yılı 
başında Almanya'da bulunmalarının sağlanması, ko-
münikeye dahil edilmesine rağmen* hükümetlerimizin 
öğretmen tay'kıinde geç hareket etmeleri sonucu, Al
man makamlarının, ehliyetsiz ve zararlı kişileri öğret
men olarak tayin etmelerine yol açmıştır. 

ıöte yandan, hükümetlerimizin, lisan bilmeyen eği
tim müşavirlerini dışarıya göndermesi, hizmetlerin is
tenilen şekilde yürütülmesini engellediği gilbi, Alman 
makamlarının, Türk eğitim müşavirleri ile temas kur
mak ve işbirliği yapmakta isteksiz davranmalarına yol 
açmıştır. 

Nihayet, İzmir toplantısında, ders program ve ki
taplarının yazımı konusunda, Türk Millî Eğitim Ba
kanlığıyla işbirliği yapılması öngörülmüş; fakat hü
kümetlerimizin konu üzerinde gerekli hassasiyetle dur
mamaları neticesinde, kitapların, Alman makamların
ca, Almanya'da bulunan birikişim aşırı solcu ve zarar
lı kişilere ve komisyonlara yaızdırıldığı esefle müşa
hede edilmiştir. 

Tercüman Gazetesinde «Kızıl Rabıta» başlığıyla 
yayınlanan seride ileri sürülen hususların, bakanlığı
mızın ve icraatımızın gafletini açıkça ortaya koyduğu 
görülmektedir. 

Yine bu toplantıda taahlhütt ettiğimiz, yurt dışında 
ıgörev yapacak öğretmenleri yetiştirme merkezi de, 
maalesef halen kurulmamıştır. 

Değerli mil I e'tivdk i İleri, eğitim konusu dışında, ön
celikle, çalıştıkları memleketlerdeki ekonomik ve hu
kukî sosyal hak ve menfaatlerini bilmeleri ve bun
lardan yararlanmaları için gerekli programlar gelişti
rilmelidir. Vatandaşlarımızın çalıştığı ülkelerdeki is-
t'lhidam hacmi, işsizlik durumları yakinen takip olun
malı ve mümiklühse yeni istihdam imkânları araştırıl
malıdır. Nitekim, işçilerimizin büyük bölümünün bu
lunduğu Federal Almanya'da işsizlik oranı yüzde 9,3 
oHduğu halde, yabancı işçiler arasında ıbu oran yüzde 
14'lerin üzerindedir; Türk işçileri için ise bu oran 
yüzde 16 civarındadır. 

ıöte yandan, Libyafaa bulunan işçilerimizin du
rumu fevkalade IklötÜdür; ücretlerini aylarca, yıllarca 

alamayan vatandaşlar perişan haldedir. İşçilerimizin 
bu durumundan yararlanmak isteyen çeşitli yıkıcı ve 
Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden teşkilatlar, işçile
rimizle temas kurmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca, ke
sin dönüş yapan işçilerin soslyal güvenlikleriyle ilgili 
bütün hakların Türk soısyal güvenlik sistemine dev
rini sağlamak amacıyla, işçi çalıştıran ülkelerle ya
pılması gerekli temaslar yeterli seviyede değildir; bu 
çalışmaların süratlendirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, işçi şirketlerinin birçoğu iyi durumda de
ğildir; bir kısmı düşüik kapasiteyle çalışmakta, bir 
bölümü iise çeşitli nedenlerle çalışamamaktadır. Yıl
larca yabancı ülkede dökülen ter ve harcanan eme
ğin karşılığında meydana getirilen bu işletmelerin 
ekonomiye kazandırılması gayreti içerisinde olunma
lıdır. 

IBuna benzer daha birçok meseleleri dile getirmek 
mümkün olmasına rağmen, bu alanda yapılan giri
şimlerin yeterli düzeyde olduğunu ifade etmek müm
kün değildir. 

Bu nedenlerle, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın meselelerinin çeşitli yönleriyle ele 
alınması ve bu alanda yapılması gerekenlerin açık bir 
tarzda ortaya konulması amacıyla, arştırma önergesi
nin kalbul edilmesini uygun görüyoruz. 

IBu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 
(IDYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym .Çetin. 
Demokratik Sol Parti Grulbu adına Sayın Arif 

Toprak, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkış
lar) 

DSP GRUBU ADINA ARİF TOPRAK (Niğde) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; Sosıyaldemdkrat Halkçı Parti Antalya 
Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan ve 29 arka
daşının vermiş olduğu bir Meclis araştırması önergesi 
üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşle
rini belirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; he
pinizi, partim grubu ve şahsım adına saygıyla selam
larım. 

Sayın milletvekilleri, grubuma tanınan süre içeri
sinde, yurt dışında bulunan yarı yerleşik ve yarı ko
valamaca halinde yaşayan yurttaşlarımızın, bulunduk
ları ülkede, ülkemiz ve ulusumuzun bütünlüğüne kar
şı; içinde bulundukları zor durum ve zorlayıcı mih
raklarca nasıl kullanıldığını, ayrıca maddî ve mane
vî olarak baskı altında kalmalarını ve sürüklenişleri
ni ve bu sürükleriişlerinin neticesinde, hem yurt dışın
da ve hem Türkiye'de ikinci smrf vatandaş olarak 
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karşılaştıkları zorlukların tamamını dile getirmek &y-
le kolay olmasa gerek. 

Şimdi, yurt dışında bulunan vatanld'aşlarımızın, 
yurit dışında karşılaştıkları sorunlar ve zorluklarla, 
yurt içinde, yani Türkiye'de karşılaştıkları sorunlar 
ve zorlukları şöyle bir gözden geçirelim. 

Yurttaşlarımız yurt dışına çıktıklarında; dil bil-
mayişleri, yol bilmeylişleri, oranın ananelerini bilme-
yişleri ve yaşam koşullarını 'bilmeyişleri, daha sonra 
da, ev bulamayışları, çocuklarının sorunları, ailevî 
ısorunları ve hatta şöyle söyleyelim; orada bulunan 
yurttaşlarımızın, Türkiye'yi temsil eden konsolosluk
larımızın ya da alt. kademede kurulmuş temsilcilikle
rimizin kendilerinin sorunlarıyla asla ilgilenmeyişleri, 
ibülyük bir açmaz olarak önlerine çıkmaktadır. 

önoe, dışarıda ilk karşılattıkları zorluk; işe yerleş-
tir'Ümiş gilb'i gözükmelerine rağmen, «Türk işçileri ne-
reide çalışıyor?» dliye sorduğunuzda, 1) Ikamalizasyon-
da, 2) kömür ocaklarında, 3) temizlik işlerinde ve 
en zor işlerde çalıştıklarını öğrenirsiniz. 

Dönelim Türkiye'ye... Almanya veya 'başka ulu
sun işçilerinin yaşantısının çeyreği kadar yaşantıya 
dalhi salhip olmamasına rağmen, karın tokluğuna ça
lışan ve bütün kazancını giysilerine sarf eden, bu ara
da ü'kesine 5 - 10 kuruş yollamak için uğraş veren 
Türk işçis-nin; eğer dışarda uzunca b'ir süre kaldı da 
Türkiye'ye geri döndüyse, Türkiye'deki ekonomik de
ğişimleri, para harcama .sistemini ve yatırımı nasıl 
yapacağmı bilmeyişinin , neticesi olarak, dişinden tır
nağından artırdığı tasarrufunu değerlendirmede, Tür
kiye'de karşılaştıkları zorluklar ise şöyle sıralanabi
lir : 

önce, Türkiye'den vize alırken polisteki uğraşıla
rı, sonra gümrük kapılarında, gidiş ve dönüşte karşı
laştığı zorluklar, onun haricinde, Türkiye'ye getirdiği 
döVizlerin'i, paralarını nereye yatıracağını bilemeyişi; 
vellhasıl, yatırdığı paralarla kurulmuş olan şirketlerin 
(batışını seyredişi; ama bir başka şirkettin nasıl kur
tarıldığını görüşü, şu son günlerde bir kez daha aç
maz olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela, Ankara 
sınırları içinde bulunan, gazetelerin aylarca konu yap
mış olduğu b'ir «Ekstaş» şirketimin, ki, Türk işçis'in'in 
emeğiyle kurulmuştur, şu andaki halini gözünüizün 
önlüne getiriniz. 

Bir diğer konu, yöremde bulunan Aktentaş'a or
tak olarak girırriiş olan ve AvrupaMa çalışan 1 200 
işçinin emeklerinin ve alın terlerinin karşılığı mark
larla -Alman Markının 1972 yılında kaç lira olduğu
nu, bugün kaç lira olduğunu gayet iyi bilirsiniz- al

dıkları her bir hisse senedinin bugün 5 b'in Türk Li
rası karşılığı olarak duruşu ve hem yönetenlerin, hem 
Türkiye'de uygulanan ekonomik politikanın neticesin
de, büyük bir açmaz • nedeniyle o şirketin yüzde 50' 
sinin daha üstünde hasselerinin bir şahsa geçişi, bü
yük üzünıtü vermektedir. 

Bugün Türk işçilerinin Avrupa'da ıbir konsoloslu
ğun önüne gittiğini düşününüz; işçilerimizin konsolos
luklarda çekmiş olduğu acıları hiç göreniniz var mı?. 
Öf ad a Türk 'şçiısinin, sadece bir evinime işlemi veya 
Türkiye'ye göndereceği b'ir vekâ^tname iş'emıi 'içler 
acısıdır. Bu konuların baştan sona gözden geçirilme
si gerekir. Türk işç'sinin, Türk konsoloslukları ve ora
larda kurulmuş Türk danışları tarafından ihtiyaçları 
karşılanmadığı için, mesela Almanya'da kurulmuş 
Türk danışlarının parası Almanya tarafından ödendi
ği için, o Türik danışları vasıtasıyla işçilerimizin işle
rini görmesi, ayrı bir içler acısı durum olmaktadır. 

Bir diğer konu, Almanya'da iş sahilbi o'muş veya 
çalışan para biriktirmiş işçilerimizin büyük bir ço
ğunluğuyla, geçen -yılkı Almanya seyahatim sırasın
da- şöyle bir gözlemim oldu; oranın 6 vilayetine git
tiğim zaman şunu (gördüm : Bir Türk vatandaşıma 
sorduğumda, «Benim 1 milyon markım var» dediği 
zaman şaşırdım, «Sen yalan söylüyorsun arkadaş» 
dedrm; «Hayır; buyurunuz, Türkiye Cumhuriyet Mer-
ikez Bankasına da 80 000 mark yolladım, iki yıldır 
ne paramı ilgili yere aktartalbildim, ne geri getiirte-
IbiÜdim, ne de bu paranın neticesinden sonuç alafeil-
d'im.»dedi. «Neden?» diye sorduğumda, «Efendim, 
benlim buradaki paramın oraya aktarılması istenil
mekte. Ben buradaki paramı oraya aktarmayı vaat et-
ımiş!îf;'m; ma o vaatten sonra neler karşıma çıktı. Ora
da, bankalar tarafından bizden kesilen komisyonları 
ıgördügüm zaman şaşırdım. Türkiye'de şu anda döviz 
işlemleri serbest, istediğin dövizi yatırırsın ve geri çe
kersin diyorlar. Buığün yatırıp yarın geri çekiniz, kaç 
lira kesiyorlar, lütfen bir görünüz» dedi. «Neden bu 
parayı Türkiye'ye aktarmıyorsunuz?» dediğim zaman, 
«Ben, Türkiye'den güvence alamadığım iç;n» diyor. 
Bu güvence alamayışının sebebini çok değ'şik şekilde 
«lordum; araştırma olursa, o arkadaşımızın işyerine de 
g'tlmek - şartıyla, ilgili, gidecek arkadaşlarımıza adre-
ofni veririm, onunla gidip görüşmelerini yeğlerim. Ona 
benzer birçok Türk yurttaşımızla görüştüm, söylenen 
sföz şu : '«!Biz burada alın terimizi biriktiriyoruz, Tür-
kiye*ye yatırım yapmaya kalkıyoruz, diyoruz ki bir 
şsyler olsun. Hatta şunu öneriyorlar, diyorlar ki, «ıBiz, 
yaptıralım çalışsın; ama geldiğimiz zaman orada işi-
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miz hazır olsun, buradaki işimize benzer bir işimiz 
hazır olsun işitiyoruz; bu da mümkün değil. Tek ba
şımıza da yaptırmış olsak, o işin başımda bulunanlar 
veya Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık bunu alıp 
götürmektedir.» 

Bir diğer konu : «Emeklilik meselemizi şöyle bir 
gözden geçiriniz» dediler. «Biz burada en ağır şart
lar aîl tında çalışacağız, Alman vatandaşının her şeyi 
ellimde .olacak veya bir başka üllke vatandaşının kendi 
•ülkelerinde her şeyleri yanında olacak, sıcak suyun
dan soğuk suyuna kadar; b'iz, icabında cadında yata
rak çalışacağız, en zor işlerde çalışacağız, 65 yaşın
da emekli olacağız... Bu nasıl bir hükümettir ki, Dış
işleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı, beraber çalışarak bu sorunlari'mıza el atmaz? 
65 değil, 50 yaşına vardığım zaman kesinkes toprak 
altındayım» diyor. tfDISP ve DYIP sıralarından alkış
lar) «'Bugün, akciğer kansierinden korkarak doktora 
çıkıyorum, yarın bir başka hastalıktan doktora çı
kacağım; buyurun, 55 - 60 yaşındaki şu Alman'a ba
kınız, benim yaşım daha 35; 40'a merdiven dayama
dım; ama, ban mli yaşlıyım, o mu yaşlı; bak aramız
daki faika ,bİr» diyor. «Öizkapağına kadar su içinde 
çalışan bir kişiyle, son derece modern aletlerle Çalı
şan ve öyle hazırlanmış bir işyerinde çalışan kişileri 
düşününüz! En zor 'koşullarda biz çalışıyoruz» diyor 
ve ekliyor : «Türkiye'den gelirken, en az 8 veya 10 
doktor kontrolünden geçerek geliyoruz, sapasağlam 
geliyoruz, çaksanız yere geçecek şekilde geliyoruz; 
ama dönerken, dışına balkınız yeşil türbe, içine gi
riniz estağfurullah, tövtbe; bizlerin dışı öyle süslü 
p'üiju'ü, bazılarımızda melon şapka, kravat da var; 
aımia içimiz bomboş ve bu boş içle bizi götüren hü
kümetimiz acaba emeklilik için ne düşünmektedir? 
Ylaş ıhalddli .bir, oranın çalışma koşullan iki, Türkiye' 
ye döviz getirme sistemi üç... Bizim, vatanımızdan 
uıza'k oluşlumuzun nedenlerini hiç gözden geçirdiniz 
mi? Buna dikkat etmeniz gerekir» diyor. 

(Bir ıbaş'ka konu : «Burada yavrularımızın nasıl 
okuduğunu biliyor muşumuz?» diyorlar. Biraz önce 
arkadaşım da değindi; oradaki öğretmenlerin duru
munu idile getirdi. Onu da inceledik, onu da gördüüc. 
Öğretmen arkadaşlarımız buradan gidinceye kadar 
(sadece (Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ve-
öaıyeti altında; ama oraya vardığı zaman, Millî Eği
timi Gençlik ve Spor Bakanlığının hiçibir fonksiyonu 
kalmıyor; öğretmenler, diledikleri zaman derhal is
tifa edip ibir başka işte çalışabilecek olanaklar elde 
etmiş oluyor; h'atjfia bizzat, derslerin büyük bir çoğun

luğunun ibtoş geçtiğini gördüm. Adam derse bile git
miyor; oranın sistemine kendürii öyle alıştırmış. Ço
ğunluğu için demiyorum; ama böyle durumlar var. 
O öğrenciler nasıl yetişmekte, fark nasıl kapatılacak, 
Türkiye'ye döndükleri zaman bu öğrenciler ne ola
caklar?.. Orada öğrendikleriyle burada öğrendikleri 
arasındaki büyük farklılık var. «Türkiye'ye geldiğimiz 
zaman b'iz, bırakınız bunları, Türkiye'nin trafiğine 
uiyaınuyoruz; trafik polisi, ileri git, geri gel derken ca
nımızdan ıbıkıyoruz; yani Türkiye'de her şey altüst 
olmuş durumldia gözüküyor bize. Türkiye'deki yaşa
mımızın sağlanabilmesi, oraya uyum sağlayabilme
miz, buradaki garanitimizin olabilmesi, birtakım mih
rakların eline düşmememiz ve dış odakların bizi kul
lanamaması için, her zaman devletin elimin yanımız
da olması gerekir; ama bizler oradan yollanıyoruz; 
(büyük bir çoğunluğumuz kiöylü, kentten gelenler çok 
az, okuryazarlığımız az, dil bilmiyoruz, yol bilmiyo
ruz, bizi öyle yerlere götürüyorlar ki, içine girdiği
miz zia'man çıkmamız da mümkün olmuyor» diyor
lar. . 

Sayın Devlet Bakanımız kusura bakmasınlar, bir 
ıbaşka konu olan «Rabıüa» konusuna değinmiyoruz; 
ama Almanya'da cami sayısının 5 tane olduğunu bili
yorlar mı? Almanya'da «Ayaadfiya» isimli bir cami
miz vardır ve Diyanete ibağlıdır; buna hiçbir şey de
miyoruz, orada gerekenler yapılmaktadır, namaz kı
lınmaktadır, İslam Dini hakkında, birlik ve beraberlik 
hakkında bilgi verilmektedir; ama bir başka cami 
'Millî Görüşlün, bir başka cami Süleymancıların, b'ir 
(başka camii Türk Odağının, bir başka cami «Ömer 
Faruk» denen ibir kişinin yönetimi altındadır. Geçen 
yıl Ramazan ayı içinde gittim, teker telker bunları 
gezdim değerli arkadaşlarım. «Ömer Faruk» denen 
zatı muhterem, Humeyni'nin kolunun uzantısıdır Al
manya'da. Ayasfofya'nın haricinde biraz önce isim
lerini saydığım diğer camiler, resmen kendi doğrul-
ftulsunda yönetebilmek ve bu görüş/teki kişilerin sayı
cını çoğaltabilmek için bütün gücünü sarf etmektedir 
ve o da bir başjka konuyu işlemektedir. Bunların ne
ler istediğini, nasıl çalıştığını, îslamın cam Finin tek ol
duğunu izah etjmıek gerekir. Bu konuları derinlemesi
ne inceleyebilmek için, dışarıda oynanan oyunları te
ker teker elden geçirmek gerekir. O genç kardeşimi
zin ağlayarak söylediği söz şu idi :-«Ben isteyerek mi 
'buradayım zannediyoıislun ağa'bey? Siz geldiğiniz gün, 
elinize kasayı aldınız, iş arıyorum dediniz; sabahtan 
akşama kasa ile uğraştınız... Asıl hüviyetinizi çıkar
dınız bize ve ben buyum, sizi öğrenmek için geîidim 
arkadaş dediniz; o zaman, seni gökte değil, yerde 
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'buîmuış ıgifo'i olduk; ama bu sorunlara nasıl çözüm ge
tireceksiniz; ne yapacaksınız?» 

Ayrıca, <«Kapikule*den nasıl geçtiğ'inizl sıöyler mi
siniz?» dediğimde, gerçekten oradan geç'iş'itm gözleri-
m'in önüne geldi. Bir milletvekili olarak, Kapıkule'de 
2,5 saat hekıledimı. 2,5 saat ısionra da, «Gel arkadaş 
buraya; sten nesin burada?» diye sondum. Daha son
ra, «Çağırın buranın müdürünü, geçiyorum ben; te
lefon edin bakana» dedim ve «Nasıl bir iştir; bakan, 
hemen geçiliyor d'iye basbas bağırıyor; ama ben 2,5 
saat bekliyorum, buradaki işçiler bekliyor; ne biçim 
uygulama yapıyorsunuz, bu vatandaşı canından (bık
tırıyorsunuz, Almanya'ya veya Avrupa'ya kendisini 
tekrar atmak istiyor; nedir bu hal?» dediğim zaman, 
«IBfenld'im', işte prosedür bu; filan yoktu, falan yok
tu da» gibi cevap verdiler. Olmaz böyle şey. İşte, bun
ların tamamının teker teker gözden geçirilebilmesi 
için, bu araştırmanın, zannediyorum yapılmasında bü
yük fayda mülahaza olunmaktadır. 

Sayın Baklanımız, burada peşinen «Hepsini düzel
teceğiz, yapacağız» dödi; ama ben şöyle söylüyorum : 
Değil hepsini, Türk işçilerinin, dışarıda yaşayan in-
sanlarnmızın, Türkiye'deki sorunlarını dahi çözmeleri 
mümkün değildir. İşçilerimizin, Türkiye'ye geldikle
ri nide karşılaştıkları zorlukları, lütfedip çağırsınlar ve 
onlardan dinlesinler; çözmek mümkün mü, değil mi? 

Dışarıdaki konsolosluktaki sayın başkonsolosu
muz veya yardımcılarımız dahil olmak üzere, saatler
ce o vatandaşları nasıl beklettiklerini, neler yaptıkla
rını, «Bugün git, yarın gel» dediklerini ne şekilde zor
luklarla karşılaştıklarını, bizzat kendim de karşılaştı
ğım için, burada tekrar tekrar dile getirmek geliyor 
içimden. 

IBbn şöyle düşünüyorum; «Vatandaşımız dövizi 
Türkiye'ye yolluyor, fabrika kuruluyor, işçi çalışı
yor» deniliyor; Türkiye'de kaç tane işçi şirketinin 
güç durumda olduğu, kaç tanesinin battığı, kaç tane
sinin kurtarıldığı, burada hükümet tarafımdan açık
lanmalıydı. Onlar bize soruyorlar, diyorlar ki; «öbür
leri kurtuldu da, bizim şirketler başka yerden mi gel
di, aydan mı geldi?» Bizde, «Bllem'iyoruz; hükümet
ten sorunuz» diyoruz; onunla yetiniyoruz. 

"Ve'lhasıl, sonuç olarak, Demokratik Sol Parti ola
rak, konu derinliğine incelendiği zaman, Türkiye aley
hine içeride ve dışarıda oynanan oyunlar giib'i, işçiler 
üzerimdeki ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımız 
üzerindeki .baskıların neler olduğunu, oynanan oyun
ların nasıl oMuğunu, anların hangi sorunlarla karşı 
karşıya bulunduklarını, hangi sorunlarının çözülme

si gerektiğini, bunların öncelik ve sonralık sıralama
sının yapılması gerektiğini düşünüyor, bu nedenlerle 
bu önergeye olumlu oy vereceğimizi -bildiriyor, hepi-
oiızîo engin saygılar sunuyorum. (DSP, SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toprak. 
ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Topaç, buyu

run. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADI/NA MBHİMET TOPAÇ 

(Uşak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Antalya Milletvekili Sayın Aydın Güven 
Gürkan ve 29 arkadaşı tarafından verilen, yurt dı
şında yerleşmiş bulunan Türk yurttaşlarının sorun
larını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi üzerinde Anavatan Partisinin 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Grubum 
ve şahsım adına hepinizi en derin saygıyla selamla
rım. 

Sayın milletvekilleri, araştırma önergesinin gerek
çeleri incelendiğinde ve araştırılması istenen hususlar 
bir bütün olarak değerlendirildiğinde, esas konu ola
rak önerge sahipleri, yurt dışındaki işçi ailelerinin 
sıraladıkları sorunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin 'ilgilenmediğini ileri sürerek, tutarlı, kapsamlı, 
etkin ve kalıcı bir devlet politikası oluşturulmadığın
dan bahsetmektedirler ve bu durumdan bahisle de, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın sahipsizlik ve yal
nızlık içerisinde kolay sömürülür bir kitle haline ge-
tkülıdiğinden söz edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, verilen bu araş
tırma önergesi, son zamanlarda her konuda gündeme 
getirilen ve devletin en yetkili organlarınca bütün 
gerçekleriyle açıklanmasına rağrnen, hâlâ daha her 
gün muhalefetçe gündeme getirilen Rabıta olayı ile 
lilgili 'bir Meclis araştırması önergesi midir, yoksa, 
yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarına hükümetçe el 
atılmadığı iddiasıyla sınırlı bir araştırma önergesi-
midir; bunu anlamak mümkün olmamıştır. Diğer 
«bir deyişle, Rabıta olayının etrafına yurt dışındaki 
yurttaşların diğer konularını da ekleyerek, bu olayla 
•ilgili yeni bir önerge verilmek mi istenmektedir? 
Çünkü, Rabıta olayı ile ilgili iki araştırma önergesi 
daha önce kabul edilmemiştir. Mükerreren önerge 
verilemez. Biz zaten, çok ciddî araştırma önergeleri 
verdiklerini liddia elden sayın muhalefet üyelerinin, 
mükerrer önergeler verebileceklerini de kabul etme
yerek, her halde hükümetimizin, yurt dışındaki va-
dandaşlar için neler yaptıklarını öğrenmek istedikle
rinden bu araştırma önergesini verdiklerini anlamak-

- 307 — 



T. B. M. M. B: 92 21 . 4 . 1987 O : 1 

tayız. Bu bakımdan, araştırma önergesinin, izah edi
len gerekçelerle netice kısmı farklı olmakla beraber, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili 
konuya geçmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, özellikle başlangıçta şu hu
susu belirtmek istiyorum': 1960'ü yılların başından 
itibaren Akdeniz ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine 
doğru başlayan ve 1974 yılına kadar çok büyük mik
tarda devam eden işgücü akımında, yurt dışındaki 
işçilerin sorunları uzun süre askıda kalmış ve hiçbir 
hükümetçe yeterince ilgilenilmemiş olmasına rağmen, 
Anavatan Partisi iktidarının son üç yıllık icraatında, 
sayılan konuların tamamına yakınına, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın konularına çözüm getirilmiştlir. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yapılan hizmette, 
Anavatan iktildarı hakikaten konulara eğilmiş, çözüm
ler getirmiş ve iddialı bulunmaktadır. 

§ıimdi, önergede bahsedilen hususlara, önerge çok 
kapsamlı olduğundan, kısa bölümlerle geçmek isti
yorum. Meseleler nedir, ne zaman ele alınmıştır ve 
bugünkü durum neyi göstermektedir? Bu konulara 
eğilmekte fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, mevcut rakamlara göre 2,4 
milyon dolayında Türk vatandaşı yurt dışında yaşa
maktadır. 1960'ta başlayan göç hareketleri, 1974 yı
lında Federal Almanya'nın işçi alımını durdurmasıy
la ve petrol krizliyle yavaşlamış olmakla birlikte, özel
likle aile birleşöirmeleri şeklinde bugün bile sürmek
te ve bu sebeple de, yeni dönüşlere rağmen, (Batı Av
rupa ülkelerindeki Türk nüfusu gene artmaktadır, 

- Yurt dışındaki Türklerin bir milyonu aşan kıs
mı, işgücü; 800 bin civarında da çocuk olmak üzere, 
oldukça büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Baş
ka bir deyişle, halen toplam nüfusumuzun yüzde 
4,5'u yurt dışında yaşamaktadır. Çalışmak üzere 
kendi ülkelerinden ayrılarak başka ülkelere geçici 
olarak yerleşen ve hayatlarını bu yabancı toprakla
rında kazanan insanlara literatürde ve uluslararası 
forumlarda, resmî yazışma ve görüşmelerde «Göç
men dşçi» adı verilmektedir. Tariften de anlaşılacağı 
üzere, bu tanını, uzun süre bir yerde ikamet etme 
sonucu kazanılan bir sıfat veya elde edilen bir statü 
olmamaktadır, önergede gösterildiği gibi, göçmen 
işçi statüsü bu işçilerin, yani yurda, anavatana dön
meyi ciddî olarak düşünmedikleri şeklinde yorum 
yapmak, tamamen haksız bir değerlendirme olmak
tadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük 
bir bölümü ve hatta tamamı, Türkiye ile ilişkilerini 
sürdürmekte, yurdumuza döviz transferleri yapmak-

ı ta ve Türkiye de gerçekleştirdikleri yatırımlar, ço-
I cuklarına verilmesini teşvik ettikleri Türkçe, Türk 
I kültürü ve din eğitimi dersleri şunu göstermektedir 

ki, yurt dışındaki hiçbir vatandaşımız ülkesinden 
kopmamakta, aksine, Türkiye'ye dönmeyi daha faz-

I la arzu etmektedirler. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendine has 

I mevcut sorunlarının çözümü ve yeni sorunların orta-
I ya çıkmaması için Türkiye Cumhuriyeti hükümet

lerince her türlü çalışma yapılmakta ve düşünülebi-
I len bütün tedbirler zamanında alınmaya çalışılarak, 

yabancı ellerdeki vatandaşlarımızın daha rahat ya
şamalarına gayret gösterilmektedir. 

Araştırma önergesinde de bahsedilen sorunlara 
devletin yaklaşımına ve ilk sırada bahsedilen seçme 

I ve seçilme haklarının olmaması durumuna gelince: 
Türkiye'den ayrı uzun süreler yabancı bir ülkede ya
şamış Türk vatandaşlarının, o ülkede diğer hak ve 
hürriyetler meyanında, hiç olmazsa mahallî seçim
lerde seçme ve seçtilme hak ve özgürlüğüne kavuş
ması için hükümet büyük faaliyet göstermiştir. Bu-

I gün bazı İskandinav ülkelerinde ve Hollanda'da ya
bancılar da bu hakka sahip bulunmaktadırlar. Ay-

{ rica, Almanya'da dahi, seçimlerde Türk işçi ailele
rinin etkinliği bugün birçok gazeteye dahi manşet 
olmaktadır. 

1 fşçilerimizin çalıştıkları ülkelerde, kendi seçiım-
lerinde yabancı işçilere oy hakkı verilmesi hususu 

I da, takdir edersiniz ki, o ülke tarafından verilebile
cek kararla olacaktır; fakat hükümetçe bu yönde bir-

I çok teşebbüsün bulunduğu da müşahede edilmek
tedir. 

ISayın milletvekilleri burada şu hususu belirtmek
te fayda vardır: 30 yıla yaklaşan, yurt dışındaki işçi 
yerleşimleri ve sorunları bu seneler içinde de mevcut 
iken, hiçbir hükümet, yurt dışındaki işçlilere oy hak
kı verilmesini düşünmemiş, sadece Anavatan iktida
rı, Seçim Kanununda yaptığı değişikliklerle, yurt dı
şında bulunan vatandaşlarımızın genel seçimlere fca-

ı tılmalarını ilk defa sağlayan kanunu çıkarmıştır. 
15.4.1986 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunla, önü-

| müzdeki seçimlerde bu vatandaşlarımız da oylarını 
kullanacaklardır. » 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de yap
tıkları yatırımların işleyişinde, daha önce büyük ak
saklıklar müşahede edilmiştir. «İşçi şirketleri» diye 
adlandırılan bu yatırımlardan bazılarının ilk kuruluş
ları sırasında yer, konu ve işletme yönünden bazı 

| noksanlıklar olduğu ve ehil işletmeci, vasıflı yönetici 
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eksikliği (ile karşılaştıkları zorluklar tamamen tespit 
edilmiştir. Bu teşhis üzerine, söz konusu şirketlerin 
rcti'albil'jtalsiyionıu dilhebimıe ıg!dimdkitiediır. 

Hükümetimiz, son üç yıldan beri Federal Alman
ya Hükümetiyle ortaklaşa almış olduğu karar neti
cesi, DEİS'ÜYIAIB tarafından uygulanan programlar sa
yesinde, bünyeleri ve işletime şekilleri ıslah edilen 
şirketler ekonomimize kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
'Burada bir 'mukayese daha yapmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki vatandaşları
mızın sadece emeklilik hakları değil, bütün sosyal 
haklarının teminat altına alınmasını sağlamak için, 
bugün vatandaşlarımızın çalışmakta olduğu ülkelerin 
.birkaç tanesi hariç ((bunlar da, Libya dışında kalan 
bazı Arap 'ülkeleridir.) hemen hemen hepsi ile sosyal 
güvenlik anlaşmaları yapılmıştır. Bunların izahları
na geçmek isteniliyorum. 

Ayrıca, diğer bir konu: Yurt dışında bulunan 
vatandaşlarımızın, Atatürk ilkelerine, devlete, cum
huriyete bağlı olarak, 'birlik ve beraberlik, dirlik ve 
düzen içerisinde yaşamlarını sağlamak, Anavatan Hü
kümetince vazgeçilmez bir görev olarak telakki edil
mektedir. Bu amaç hedef alınarak, vatandaşlarımı
zın, kültürel ve dinî ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yardımcı olmak, üzerinde önemle durulan bir konu 
teşkil etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik din hiz
metlerimin, Türkiye'den gönderilen yüksek. tahsilli ve 
pedagojik fefımasyonu olan din görevlileri vasıta
sıyla yürütülmesi temel yaklaşım olmalıdır. Bu su
retle, vatandaşlarımızın din yoluyla 'istismar edil
meleri, sosyal yapımıza ve laik cumhuriyet ilkelerine 
uymayan görüşlerin etkisi altına girmelerinin önlen
mesi de hedef alınmaktadır. Hükümetimizden önce, 
daha önce de Rabıta olayında görülen tatbikat ta
mamen kaldırılmış ve bu hedef doğrultusunda, baş
konsolosluklarımızın denetimi altında, ücretleri büt
çenin Türk Kültür Varlığını Koruma -ve Tanıtma 
Bölümü Fonundan karşılanan 396 din görevlisi şu 
anda Batı Avrupa'da, Avustralya'da ve Kanada'da iş
çi demeklerimizin camilerinde vazife yapmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda yapılan en 
önemli hizmet ve gelişmeye bakacak olursak1: Yurt 
dışında yıllardan beri yıkıcı, bölücü faaliyette bulu
nan zararlı dinî akımların etkisini azaltmak ve yurt
taşlarımızın ülkemize bağlılıklarını sağlamlaştırmak 
gayesiyle Federal Almanya'da, Berlin ve Kolonya'da, 
Türk Devletinin denenimi altında, (Diyanet İşleri, 
Türk İslam Birliği DİTİB ile Brüksel, Lahey ve Ko
penhag'da Türk Diyanet Vakıfları kurulmuştur. Ay
rıca, Hamburg, Frankfurt ve ıDorbmund'da birer 
DDtfB merkezi kurulması çalışmaları sürdürülmekte
dir. 

Diğer taraftan, yurt dışında yaşayan Türk vatan
daşlarıyla, içinde 'bulundukları ülke toplumları arasın
daki ilişkileri, dostluk ve kültür bağlarını geliştirmek, 
güçlendirmek amacıyla, halen Avrupa'da işçilerimi
zin fazla bulundukları merkezlerde faaliyet göste
ren Türk evlerinin, Türk kültür merkezleri haline 
dönüştürülmesini temin için gerekli yönetmelik, gene 
4 Ekim 1986 tarihinde çıkarılmıştır. Bu 19241 sa
yılı Resmî Gazetede de yayınlanmıştır. Yukardaki-
lere ilaveten, halen Berlin'de de Türk Kültür Mer
kezi kurulması çalışmaları devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki vatandaşları
mızı rahatsız eden en önemli meseleye gelince : 12 
Eylül 1980'den bu yana, özellikle Batı Avrupa ve ts-

Türkiye ile Federal Almanya arasında 1972 yılın
da imzalanmış reentegrasyon anlaşmasına dayana
rak, bu ülke makamları, 1982 yılına kadar İşçi şir
ketleri için kullanılmak üzere, 52 milyon mark kredi 
vermişler ve bunun karşılığı Türk Lirası da DESt-
YAB ve Halk Bankası tarafından bloke edilmiştir. 
19812 - 1985 yılları zarfında ise 34 milyon mark kredi 
temin edilmiştir. Gene aynı şekilde, Türk Hüküme
tince bu miktarın karşılığı, Türk Lirası olarak, DE-
StYAB ve Halk Bankası tarafından teşekkül ettiril
miş olan özel bölüme yatırılmıştır. Bu şekilde Fede
ral Almanya'dan dönüş yapmış olan 'işçilerimizin, 
bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak ülkemizde 
yatırım yapmaları mümkün kılınmaktadır. Anılan an
laşmanın uygulanmasını düzenlemekle görevli Türk 

•- Alman Çalışma Grubu, 2 - 4 Aralık 1986'da yapı
lan toplantıda, ayrıca 19 milyon mark ve karşılığı 
Türk Orasının ödenmesi ve gene ayrıca, 1980 yılı 
içinde her iki bankaya 2)2 milyon mark ile karşılığı 
Türk Lirasının yatırılması hususunun hükümetlere 
tavsiye edilmesi kararlaştırılmıştır. Yurt dışındaki 
Türk vatandaşlarının, Türkiye'ye döndüklerinde ya
tırım yapabilmeleri için, 1982 yılı ısonuna kadar te
min edilen para 52 milyon mark ve bunun karşılığı 
Türk Lirajsı, tılülkülmeltMz ısıralsmdaibemi'neditonpaına 
'ilse, 75 m'JUylom maırlk ve bumun katıştığı hülkıümıeMmfızc© 
verilen Türk Lirası... Görülüyor ki, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın Türkiye'deki yaptıkları yatırımlar 
sahipsiz kalmamıştır. 'Bilhassa son üç yıl zarfında 
bunların geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve yeni ya
tırımlar yapılması için ciddî çalışmalar sürdürül
mektedir. 
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kandinav ülkelerinde, ülkemiz aleyhinde insan hak
ları ve demokrasi meseleleriyle ilgili yoğun bir kam
panya başlatıldığı herkesçe bilinmektedir. Bu ülke
lerde, temel hak ve özgürlükler konusunda mevcut 
duyarlılığın, kamuoyları ve hükümetler nezdinde 
tahrik ve istismar edildiği ve bu suretle ülkemiz 
üzerinde bir baskı mekanizması oluşturulmak: isten
diği ortadadır. Hedefin, yurt dışındaki vatandaşları
mızı da etkileyip, yıkıcı ve bölücü çevrelerin, ma
hallî yasaların hoşgörüsünden, çeşitli Türk düşmanı 
grupların maddî kaynak ve desteklerinden yararlan
dırılması olduğu da .bilinmektedir. 12 Eylül öncesi, 
ülkemizde çeşitli anarşik faaliyetlere katılıp, bu ülke
yi anarşinin merkezi haline getirmek isteyenler ve 
birçok suç işleyip şimdi yurt dışına kaçanlar, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletine karşı girişilen bu faali
yetlerin, yerine göre, içindedir; yerine göre de, dü
zenleyicisi durumundadırlar. Bunların hedefi, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızı da etkileyip, Türkiye'nin 
itibar ve güvenliğini ortadan kaldırmaktır. Ancak, 
yurt dışına çalışmak, maişetini temin etmek için' gi
den vatandaşlarımız, bunların bu faaliyetlerinden hiç
birine katılmamaktadırlar. «(Sessiz çoğunluk» olarak 
nitelenen yurt dışındaki vatandaşlarımızın büyük ço
ğunluğunu teşkil eden kitle, memnuniyetle müşahede 
edilmektedir ki, ülkemiz aleyhindeki faaliyetlere ka
tılmadıkları |gı.lhiı, taısviip idle dümıeımıelktedirler. Valtaimnı, 
milletlini seven ve Türk olduklarını hiçbir zaman 
unutmayan işçi kardeşlerimizin ve yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın bu bölücü (mihraklara karşı gös
terdikleri mücadele ve tutum takdirle karşılanmak
tadır. IBu nedenle de, Avrupadaki en büyük şehir
lerde bile, Türkiye aleyhine (girişilen pankartlı gös
teriler 100 - 200 kişiyi geçmeyen ve ne dediklerini de 
bilmeyen gruplardan öteye gidememektedkier. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışında bulunan 
vatandaşlarımıza götürülen hizmetlerin başında, ço
cuklarının Türk kültürü ile bağlarını muhafaza ede
cek şekilde öğrenimlerinin temin edilmesi hususu 
gelmektedir. Yurt dışında doğan veya küçük yaşta 
yurt dışına giden ve bugün «(İkinci ve üçüncü nesil» 
olarak adlandırılan, sayıları takriben 800 ıbinin üs
tünde olan Türk çocuklarının, yaşadıkları ülkenin 
eğitim sisteminin bütün hak ve imkânlarından eşit 
olarak faydalanıp eğitilmeleri esastır. Bununla be
raber, bu çocukların Türkçe ve Türk kültür dersle
rinden mahrum kalmamaları din dersleri görebil
meleri, Türklük anane, gelenek ve göreneklerinden 

kopmamaları hususunda özen gösterilmesi şarttır. 
Öğrendiğimize göre, bu amaçla yurt dışında görev 
yapan 2 976 mahallen atanmış öğretmene ilaveten, 
Türkiye'den de, ücretleri Türk Kültür Varlığını Ko
ruma ve Tanıtma Bölümünden ödenmek üzere 1 115 
öğretmen gönderilmiş bulunmaktadır. 

Millî eğitimle ilgili yurt dışındaki 'vatandaşları
mıza yönelik çalışmalar, Anavatan Partisi Hükümeti 
zamanında fevkalade denebilecek bir düzeye ulaş
mıştır. Son olarak, Millî Eğiüim Gençlik ve Spor 
Bakanımızın yurt dışında ve ülkemize gelen yabancı 
ülke yetkilileriyle yaptığı temaslarda, hem yurt dışın
da bulunan gençlerimizin ve çocuklarımızın, hem de 
Türkiye'ye kesin dönüş yapanların eğitimleri konu
sunda kayda değer gelişmeler sağlandığını görmekte
yiz. Mesela bunların içerisinde, Türkçenin, Alman-
ya'daki okullarda ikinci ya'baneı dil halinde kabul 
edilmesi meselesi de vardır. 

Yurt dışında olan vatandaşlarımızın ve çocuk
larının kültür boşluğuna düşmelerini önlemek için 
epeyce mesafe kaydedilmiş tir. Yurt dışındaki vatan
daşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın, Ata
türk ilke ve inkılaplarına ve Anayasamızda ifadesüni 
bulan Türk milliyetçiliğine 'bağlı; Türk Milletinin 
millî, ahlakî, insanî ve manevî kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını' 
ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurt
taşlar olarak yetişmesi ilkesi doğrultusunda çalışma
lar yapıldığını görmek, bizleri memnun etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyenin, yurt dışında bü
yükelçilik, elçilik, temsilcilik başkonsolosluk olmak 
üzere, f eragatla çalışan teşkilatları mevcuttur. Bu tem
silciliklerimizde görev yapan lk iş iler, birçok sınavdan 
geçmiş, tecrübeli, iyi yetişmiş ve vasıflı devlet memurla
rıdır. Devletin her türlü çıkarını koruyacak yetenek
leri haiz olup, bu görevlerini, gerektiğinde büyük 
tehlikeleri göze alıp, fedakârlıklara katlanarak yerine 
•getirmektedirler. 

Yurt dışında çeşitli fedakârlıklarla görev yapan 
Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı teşkilatını, önerge
deki gibi, «Devletin yurt dışındaki örgütlenmesi ni
cel olarak yetersiz, nitel olarak da devletin laik ve 
demokratik niteliklerini etkin bir biçimde savunabi
lecek uygunlukta gözükmemektedir» şeklinde itham al
tında tutan önerge sahiplerinin büyük haksızlık yap
tığı inancındayım. Ayrıca, vatandaşlarımıza konso
losluk işlemleriyle ilgili son yıllardaki gösterilen bü
yük kolaylıklardan dolayı ve gene yurt dışındaki işçi-
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lerimîze sön yıllarda büyük kolaylıklar getiren güm
rük işlemlerinden dolayı hükümetimizin kutlanması 
gerekirken, hiçbir mesele (halledilmemiş gibi gösteril
mesi, gene insafla bağdaşmamaktadır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımız büyük bir toplu
luktur. Bu vatandaşlarımız, sosyal yapısı, dini, dili, 
örf ve âdetleri kültürel değerleri ve çalışma şartları 
değişik bir ülkede çalışmak ve yaşamak zorundadır
lar. 

iHAlŞKîAN — Sayın Topaç, uzun mu efendim? 
MEHMET TOPAÇ ((Devamla) — Hayır efen

dim, bitiyor; son paragraf. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu vatandaşları
mızın meselelerine mümkün olduğu kadar eğilmek ve 
çözmekle yükümlüdür. 'Bu konuda Anavatan Hükü
metinin yaptığı çalışmalar ortada olup, daha önce 
yapılan hizmetlerin çok üstünde hizmet yapmış; hat
ta, yurt dışındaki vatandaşlarımızın eğilinmeyen 
birçok sorunlarını da çözmüştür. Yurt dışındaki va
tandaşlarımızın halen mevcut bazı sorunlarının da 
çözülmeye çalışıldığı ortadadır. 

Bu bakımdan, yurt dışındaki vatandaşlarımız, 
hiçbir surette, demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı ör-
güblenmtiş ıgüçlerin etkisi altında değildir. Bu örgüt
lenmiş güçler, kendi başına yurt dışında bir avuç 
kuvvet olarak, münferit gösteriler yapmaktadırlar. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, yurt dışındaki va
tandaşlarına her zaman sahip çıkacağına inanıyoruz. 
Bu nedenlerle, gerek hükümetimizin, gerekse yurt 
dışı teşkilatımızın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
sorunlarına eğilmelerinde gösterdiği ıhssasiyeti tak
dirle karşılıyoruz. 

Verilen Meclis araştırması önergesine, Anavatan 
Partisi Grubu olarak katılmadığımızı arz eder, yü
ce Meclisi grubum ve şahsım adına saygıyla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ıBAlŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaç. 
SHP Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan, 

buyurun. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR

KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; yüce Meclisin giderek, ülkenin temel sorunların
dan kopma tehlikesi içinde olduğunu, yüreğim yanarak 
ifade etmek zorunluluğunu duyuyorum. Çok sayıda 
insanı çok yakından ilgilendiren pek çok konuda, yü
ce Meclisi, o sayıdaki insanın dertlerine ortak kıla
cak ve sorunlarına çözüm bulacak bir çalışma tem
posu içine sokmak, ne yazık ki, mümkün olmuyor. 

Hepimizin çok yakından bildiği, her gün dinledi
ğimiz ve Avrupa'ya ya da yurt dışına gittiğimizde 
her gün yaşadığımız bir sorunlar yumağı olan yurt 
dışındaki Türk yurttaşlarının sorunlarıyla ilgili mese
leye hükümetin yaklaşım biçimi ve bu araştırma öner
gesine «evet» dememesi, gerçekten önemli sorunların 
yeterince ciddiye alınmadığını göstermektedir. 

Bir araştırma önergesinin amacı, hiç kimseyi itham 
etmek değildir, önerge -sayın milletvekili arkadaşla
rımdan özellikle istirham ediyorum- fevkalade dik
katli bir biçimde, fevkalade özenli bir biçimde kaleme 
alınmıştır ki, hükümet kendisini savunmak gereğini 
duymasın ve ANAP Grubunu da kendisini savunma 
ihtiyacına alet etmesin, herkes özgürce burada soru
nun boyutlarını görsün ve ona göre oyunu kullansın. 
Hiç 'kimse itham edilmemiştir; içinde, hükümeti eleş
tiren ya da hükümeti suçlayan tek bir cümle yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırmasının amacı, 
yüce Meclisin bir konuyu inceleme arzusunu göster
mesinden ibarettir. Şimdi sizlere soruyorum - biraz 
sonra oy kullanacaksınız - yurt dışında bulunan ve sa
yıları 2,5 milyona varan insanları bu ölçüde sorun
suz insanlar mı sayıyorsunuz ki, yüce Meclisin, hiç 
kimseyi itham etmeden, bu sorunların dökümünü yap
mak ve bu sorunların çözümü için yol göstermek yo
lundaki gayretlerine engel olunmasına «evet» diyesi-
niz? Gerçekten yurt dışındaki 2,5 milyon Türk insa
nı bu kadar sorunsuz mudur? 

Hükümetin her şeyi bildiği ve her şeyin üzerine 
gittiği gerekçesi, yanlış bir gerekçedir. Eğer bu doğru 
olmuş olsaydı, yüce Meclise ve meclislere hiç gerek 
kalmazdı; hükümet, otururdu, elinden gelen bütün 
olanaklarla meselelerin üzerine gider ve çözerdi. Oy
sa, siyasal partiler var, oysa Meclis var ve Meclisin 
anayasal haklarından biri de, Meclis araştırması yo
luyla belli bazı konularda bilgi sahibi olmak ve ince-j 
temektir. 

Niçin, her konuda Meclis araştırmasına karşı çı
kılıyor, anlamak mümkün değildir. Bu Meclis, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin geçmiş on yıllarda oluş
turduğu bazı çok önemli ve çok olumlu gelenekleri 
kırmak konusunda, niçin bu kadar kararlı gözükü
yor? Geçmiş dönemlerin meclisleri, zaman zaman par-
tilerüstü kararlar alarak birçok meseleyi meclis araş
tırmaları yoluyla incelemek kararını vermişlerdir. Da
ha dün gazetelerde okuduk; Amerika Birleşik Devlet
leriyle ortak üsler konusunda bu Meclis, bizim bu yer
lerimizde daha önce oturmuş arkadaşlar^ Adalet Par
tili, Oımhudyet Halk Partili demeden, bir araştırma 
önergesine oy yermişlerdir. 
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Niçin, hükümet, bu yüce Meclisi, çalışmaz bir ko
numa itmek istiyor ve niçin bu hükümet, bu yüce 
Meclisi, Türkiye'nin temel sorunlarından ve halkın 
derin sorunlarından kopartmak için bu ölçüde çaba 
gösteriyor? Meclis araştırması açsak ne olacak, ne 
kaybedeceğiz? (SHP sıralarından alkışlar) 

Milletvekili arkadaşlarımızdan istirham ediyorum; 
bu Meclis araştırması önergesini, bu toplantının ar
dından lütfen alsınlar, okusunlar. Son derece- dik
kat ettim; hükümet, bir savunma gereğini duyma
sın, bir itham karşısında o ithamı kabulleniyormuş 
gibi gözükmesin diye, içinde, bu hükümeti, ilgili ba
kanları en ufak bir biçimde suçlayıcı tek bir cümle 
yoktur; ama "ortada bir sorun vardır ve bu sorunu 
kim çözecektir? Bu sorunu herhalde Rabıta çözme
yecektir. Bu sorunu çözerse, ancak yüce Meclis çö
zecektir. Bu sorunu huzurunuza getirdik; ama, hü
kümetin bir inceleme hakkımızı bu ölçüde frenleme
sini anlamam mümkün değildir. Bundan bir hafta 
önce büyük jestlerle, Türkiye'nin tarihî bir dönüm 
noktasında olduğu ifade edildi; Sayın Başbakan, dev
letin radyo ve televizyonunu ardı ardına 32 dakika 
kullanarak, «Tarihî bir noktanın eşiğinde olduğumu
zu ve Avrupa Topluluğuna katılma kararı verdiği
mizi» söyledi. Parti genel başkanlarımız -başta Sa
yın Genel Başkanımız olmak üzere - o günün önemine 
uygun bir biçimde, meseleye partilerüstü ulusal bir 
çıkar açısından, ulusal birlik açısından yaklaştılar, 
mutluluklarını ve desteklerini ifade ettiler; fakat bir 
hafta sonra sıra, bu girişin en önemli noktalarından 
biri olan, yurt dışındaki Türk işçilerinin sorunlarının 
incelenmesine geldiği zaman, bu ulusal birlik birden 
bire ortadan kalkıyor, birdenbire bu mesele, bir hü
kümet meselesi oluyor. Nasıl oluyor da, bir hafta 
önce Ortak Pazara katılmayı önemseyen bu Meclis, 
Avrupa Topluluğuna girmemizin temel köprülerinden 
biri olan yurt dışındaki 2,5 milyon Türk insanının so
runlarına, bugün bu ölçüde önemsemezlik ve aldır
mazlık gösterebiliyor? (SHP sıralarından alkışlar) 

Rabıta konusuna değinmek istiyorum. Rabıta ko
nusu, yüce Meclisçe araştırılması, incelenmesi istenilen 
14 konudan yalnızca bir tanesinin, yarım cümlelik 
bir ifadesi içine sıkıştırılmıştı. Bu, Ra'bıta olayını önem
semediğimizden kaynaklanmıyordu; diğer sorunların 
da en az Rabıta kadar önemli olmasından kaynakla
nıyordu. 

Rabıta konusundaki düşüncem şudur: Sayın Ge
nel Başkanımız ve partimizin sözcüleri açıklamışlar
dır; islam ülkelerinde şeriat düzenini yerleştirmeyi 

tüzüğüne yazmış ve bunun için büyük ve güçlü maddî 
olanaklarla eylem içinde bulunan bir birliğin, Türk 
Devletinin memurlarına, hele din konusunda görevli 
memurlarına ödeme yapmasını içimize sindirmemiz 
ve kabul etmemiz mümkün değildir. Bu mesele tartı
şılmış, yüce Meclise bilgi sunulmuş, taraflar görüşle
rini açıklamış vç bu hata tarihe havale edilmiştir; 
ama bunun kadar önemli başka bir nokta vardır : 
Bugün yurt dışında yaşayan 2,5 milyon Türk insanı, 
derin bir parçalanmışlığı yaşamaktadır. Her bir arka
daşım, yurt dışına elbette gitmiştir, oradaki işçi kar
deşlerimizin yanında elbette bulunmuşlardır. Size bü
tün inancımla söylüyorum : Yurt dışındaki iki milyon 
Türk insanı derin bir parçalanmanın içindedir, her 
bir taraftan yüzlerce örgüt ve dernek elini atmış ve o 
insanları birbirleriyle iyi geçinemeyen ve birbirleriyle 
kavgalı, bölünmüş insanlar topluluğu haline getirmiş
lerdir, 

Bu sorunu küçümsemek ve bu sorumu önemseme
mek mümkün değildir. Rabıta olayının önemli nokta
larından biri de budur. Laiklik tartışıldı, görüşüldü; 
ama bugün iki milyon insanın bulunduğu ülkelerde, 
camiler, çok çeşitli dinci görüşler tarafından ayrılmış 
ve insanlarımız din aracılığıyla birleştirilmek ve bü-
tünleştirilmek yerime, dışarıda, anlaşılmaz ve kavra
nılmaz bir tarikatlar kavgası içine, bir siyasallaştırıl-
mış din görüşleri kavgası içine itilmişlerdir. 

Devletin 1982 yılında Millî Güvenlik Konseyine 
verdiği raporda «Camilerdeki hareketin 1/4'ünün - ta
bir aynen onlarındır- bölücü, yani tarikatlar kana
lıyla bölücü güçlerin kesin egemenliği altında olduğu 
ve bunların kurtarılmasının mümkün olmadığı» ifade 
edilmiştir. O raporda denilmiştir ki; «Geriye kalan 
2/4'ünü belki kurtarmak mümkündür; belki Diyane
tin egemenliğini oralarda sağlamak mümkündür.» 

Gazetelerde - gururla - demeçler veriyorlar, diyor
lar ki : «Şu kadar cami, şu kadar dernek, şu kadar 
insan bize bağlıdır.» 

Yüce Meclisim sayın üyeleri, bütün içtenliğimle 
ifade ediyorum, 12 Eylül 1980'ine gelindiğinde, Al
man Anayasasını Koruma Örgütüne göre, örgütlü bir 
biçimde yasallığı şüphe götürür faaliyetler içinde bu
lunan yurt dışındaki insan sayısı, - 30 bini sağ, 30 bi
ni sol tarafta olmak üzere- yalnızca 60 bindi; ama 
bugün adlarını dahi kolay kolay ezberlememizin müm
kün olmadığı siyasallaştırılmış olan dinci görüşler, ta
raftarlarını yüzbinler ve ikiyüz binlerle ifade etmek
tedir. 

12 Eylül 1980 yılından evvel var olan durumdan 
çok daha büyük bir bölünmüşlük ve parçalanmışlığı 
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Türk insanı bugün yurt dışında yaşamaktadır; ama 
Türk insanı korunma ihtiyacındadır. Demokrat, laik, 
hoşgörülü ve özgürlüklerden yana olan Türk insanı 
ise, bugün orada korunmasız bir vaziyette, yüzlerce 
derneğin çeşitli eylemleri arasında boğulup gitmekte
dir. Meclis araştırması istememizin temel nedenlerin
den biri de, binbk yerden finansman gücü ve destek 
alan ve arkalarında ARAMCO'ların, arkalarında BA-
RAKA'ların, FAlSAL'ların, İran'ın ve Suudî Arap
ların olduğu, çok geniş destek alan bu örgütler karşı
sında, diğer insanlarımızı da hakettikleri bir biçimde 
gözetmek, onları güçsüz bırakmamak, destek vermek 
ve onları bu tür etkilerden korumaktır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerim yanlış anlaşılmasın; 
bu, sorunun sadece bir yanıdır. Diğer yanında ise, 
V2 Eylül öncesinden çok daha büyük ölçekte ve çok 
daha etkili bir biçimde bölücü ve ayrılıkçı güçler, 
Avrupa'daki insanlarımız arasında cirit atmaktadırlar. 
Sayın Bakanın ve ANAP'lı milletvekili arkadaşlarım 
da ifade ettiler, «Maalesef bunlar, oranın hükümet
leri tarafından da zaman zaman hoşgörüyle karşılan
makta, hatta zaman zaman da destek almaktadırlar» 
dediler. Şimdi bu, incelenmesi gerekli bir sorun değil 
midir? Bir devletin bakanı ve bir iktidar grubunun 
sözcüsü de dediği gibi, bölücü ve ayrılıkçı güçler, ya
rın kendileriyle Ortak Pazar içinde birlikte olmak iste
diğimiz ve kader birliği ettiğimiz hükümetler tara
fından desteklenmektedirler ve hükümetin bu konu
daki tek çözümü ise, derin bir «maalesef»ıtir. 

Peki, araştıralım inceleyelim; ne hata yaptık, eksik
lik nerede, bunların güçleri nereden geliyor? Oradaki 
hükümetler, sendikalar, dernekler ve kamuoyu, bu 
bölücü ve ayrılıkçı güçlere - hükümetin de ifade ettiği 
gibi - niçin destek vermektedirler? Hata nerede, na
sıl bulacağız? Bu, eğer bulunmuş olsaydı, dört yıldır 
iktidarda olan hükümet bu meseleyi çoktan çözmüş 
ve oradaki ayrılıkçı ve bölücü güçler yalnızlığa itil
miş olurlardı. Halbuki tam aksine, etkinlikleri giderek 
artmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, meseleye bir de şöyle bakmak 
lazım: Size ben deseydim ki, 800 bin tane Türk ço
cuğunu yurt dışında, Almanya'da, ingiltere'de, Fran
sa'da eğitmek ve oranın olanaklarıyla o çocukları ye
tiştirmek mümkündür; bu ne kadar güzel bir perspek
tif- olurdu, bu ne kadar çekici bir gelişme olurdu... 
Oysa bugün içinde yaşanılan, şudur : Orada 800 bin 
çocuğumuz gerçekten bulunmaktadır, orada gerçekten 
bizim ülkenin olanaklarıyla kıyaslanmayacak olanak
lara sahiptirler; ama orada, o 800 bin çocuğumuz 
- yüreğim sızlayarak söylüyorum - sebil edilmektedir. 
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«İkinci ve üçüncü kuşak» denilen ve her türlü 
araştırmada, incelemede defalarca yazılan - hepimizin 
bildiği - bir kültür yozluğuna, bir kültür yalnızlığına, 
bir kimlik bunalımına itilen bu çocuklar için lütfen 
oy veriniz. Gidelim anlayalım; nedir sıkıntılar, nedir 
eksiğimiz, devlet olarak neyi ihmal etmişiz de bu 800 
bin tane inanılmaz potansiyeli bir büyük güç haline 
getirmek yerine, bir büyük sorun haline getirmişiz. 
800 bin tane çocuktan söz ediyorum sayın milletvekil
leri; bu çocukların gücünü Türkiye'nin gücüne ekledi
ğimiz ve kattığımız zaman, Türkiye'nin pek çok soru
nunu aşmak mümkün olacaktır; ama bundan iki ay 
önce televizyonda o çocukları bir karnavalda seyret
tim; yüreğim parçalandı... 

Bunu da mı sorun saymıyor bu hükümet? Bu me
selenin üstüne de mi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin incelemek için varmasını ve bir genel görüşme
de hükümetin kabul ederse uygulayabileceği yolları 
göstermesini çok sayıyor? 

Mesele, yalnız bundan ibaret de değildir. Türk 
insanı orada çok büyük haksızlıklara uğramaktadır. 

Sayın milletvekilleri, en önemli sorunlardan biri, 
bu insanların ailelerinden ve çocuklarından kopartıl
mış olması, diğer bir deyişle aile bütünlüğünden yok
sun tutulmuş olmalarıdır. 1974 yılından itibaren, baş
ta Federal Almanya Hükümeti olmak üzere pek 
çok hükümetin aldığı önlemler sonucunda işçilerimiz 
öyle bir konuma itilmişlerdir ki, aile bütünlüğünü 
koruyamaz hale gelmişlerdir. Bakınız, eğer yalnız eş
lerden biri Almanya'daysa, bir Türk işçisinin çocuğu
nu yanına aldırması mümkün değildir; eğer Alman-
ya'daki çocuğu yükseköğrenimini bitirmiş ve ihtisası
nı yapmışsa, onu orada tutması mümkün değildir, gön
derecektir. Almanya'da yaşayan bir Türk gelip bu
rada evlendiği zaman, evlendiği karısını 1 ila 3 yıl 
yanına alamamaktadır. Yalnız bu da değildir; çocu
ğu eğer 6 yaşını geçmişse, o bizim insanımız, o Türk 
insanı, çocuğunu dahi yanına alamamaktadır. 

Bütün bunları, Federal Almanya Hökümeti ve 
ardından diğer hükümetler insafsız bir biçimde uygu
lamaya koymuşlardır; ama yüce Meclis kararlı bir 
biçimde, insanlarımızı aile bütünlüğünden kopartıcı 
bu tür eylemlere karşı tavır aldığını gösterirse, Fe
deral Almanya Hükümeti ve diğer hükümetler buna 
bir daha kolay kolay cesaret edemezler. 

Bugün her yerde, Türklerden, «ikinci sınıf insan
lar» olarak bahsedilmektedir. Gerçekten her anayasa
da bulunan ve herkesin insan olmaktan ötürü kul-
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lanabileceği pek çok hakkı, Türk vatandaşları bugün 
çalıştıkları ülkelerde kullanamaz hale gelmişlerdir ve 
kullanamamaktadırlar: Seçme ve seçilme hakkından 
yoksundurlar, dernek kurma özgürlüğünden yoksun
durlar, toplantı gösteri yürüyüşünde farklıdırlar, aile 
birliğinin korunması konusunda farklı işlem görmekte
dirler, meslek" seçme ve seyahat özgürlüğünden yok
sundurlar. 

Sayın milletvekilleri, dram o boyutlara varmıştır 
ki, bunlar en yakınlarının ziyaretini dahi kabul ede
mez hale gelmişlerdir. Hepinizin bildiği üzere, önce 
1978 yılında isveç, ardından 1980 yılında Federal Al
manya Türk yurttaşlarına vize uygulamaya başlamış
tır; bunun ardından Fransa, Norveç, Danimarka ve 
buna eklenerek başka pek çok ülke de vize uygula
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, vize sorunu, ANAP hükü
metinin iktidar olduğu günden bu yana • her birimiz 
yaşıyoruz- daha da boyutlu hale gelmiştir, özellikle 
Federal Almanya Büyükelçiliğinin son iki yılda, vize 
vermek konusunda gösterdiği keyfîliğin dramını her 
birimiz, her gün, eminim ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki odalarımızda yaşamak zorunda kalıyo
ruz. 

Bütün bunlar Federal Almanya'nın ve Türkiye'nin 
taraf olduğu anlaşmalara aykırı olduğu gibi, Helsin
ki Beyannamesine de aykırıdır, İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesine de aykırıdır, Avrupa Sözleşme
sine de aykırıdır ve Avrupa Konseyi Statüsüne de ay
kırıdır; ama yıllardır bunların bir tek tuğlasını yerin
den oynatamadık. Aksine, inanılmaz bir inatla ve ina
nılmaz artan bir keyfîlikle oradaki insanlarımızı bu
radaki ziyaretçilerinden bir duvarla birbirinden ayır
maktadırlar. O kadar az mesafe katedebildik ki, bu 
insanlar Almanya'dan Fransa'ya ya da Fransa'dan 
Belçika'ya dahi geçerken büyük ölçüde güçlüklerle 
karşılaşmaktadırlar. 

Şimdi hükümete soruyorum: 1 Aralık 1986 yılın
da serbest dolaşım hakkının yürürlüğe girmiş olması 
gerekirdi. Bırakınız Türkiye'deki bizleri; ama hiç de
ğilse yurt dışındaki insanlarımızın, bırakınız serbest 
dolaşım hakkını, asgarî bir biçimde vize kaldırılması
nı bu hükümet ciddî olarak gündeme getirip çöze
mez miydi? Eğer çözemiyorsa, o zaman karşımızdaki, 
imza atmış olan ülkeler, devlet ciddiyetinden yoksun 
ülkeler demektir. Bu nasıl bir şeydir ki, serbest do
laşımın yürürlüğe girdiği tarihte dahi inanılmaz ölçü
de bir vize halen daha yürürlükte kalabilsin? 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, oradaki insanla
rımız, bizim vitrinimizdir. Size hüzün duyacağınız bir 
anketten bahsetmek istiyorum, bu anket, belki de ta
rafınızdan bilinmektedir. Çok hüzün verici bir anket, 
hiç mutluluk duyarak bu kürsüden okumak istemiyo
rum, belki doğru değildir, inşallah da doğru değildir; 
ama bir gerçek var, o da kendilerine katılmak istedi
ğimiz topluluğun insanları ve kamuoyu büyük bir 
Türk düşmanlığı içine itilmişlerdir ve bugüne kadar 
bu Türk düşmanlığını yenebilecek bir önlemi oluştura
mamışızdır. Meclis araştırmasının temel amaçlarından 
biri de, bu yöntemi oluşturmak ve bunları uygulaya
cak hükümetlere yol göstermektir. 

BAŞKAN — Sayın Gijrkan, grup adına konuşma 
süreniz bitmiştir efendim, şahsınız adına 10 dakikalık 
süreniz devam ediyor. 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Devamla) — Evet. 
Sayın milletvekilleri, hüzün duyarak okuyorum : 

Bir ankete göre Türkleri sempatik bulmayanların, ya
ni antipatik bulanların oranı, o kamuoyu araştırması
na katılanların yüzde 48'idir; oysa aynı ankete göre 
ispanyolları yalnızca yüzde 15'i, Yunanlıları yalnızca 
yüzde 16'sı, Yugoslavları yalnızca yüzde 19'u, siyah
ları yalnızca yüzde 33'ü, iranlıları yalnızca yüzde 38'i 
antipatik bulmaktadır. Türkleri sempatik bulanlar yal
nızca yüzde 8'ken, İspanyolları yüzde 26'sı, Yunanlı
lar; yüzde 24'ü, Yugoslavları yüzde 24'ü sempatik bul
maktadır. Bu önemli değil, bunun yanlış olduğunu, 
bunu bizim insanlarımızın ve bizim hak etmediğimizi 
çok iyi biliyorum; ama hepimizin yurt dışında derin 
bir Türk düşmanlığının oluştuğundan da - bu ölçüde 
olmasa dahi - bilgimiz var. Peki bunu nasıl aşacağız? 
Bu meseleyi bir araştırma komisyonu gidip incele
mezse, bilim adamlarıyla, oradaki kamuoyu oluştu-
rucularıyla bu meseleyi görüşmezse ve bir program 
sunmazsa, biz, yarın Avrupa Topluluğuna nasıl eş
değerde bir ülke, bir toplum ve bir millet olarak ka
tılma hakkını yaratacağız? Bu, mümkün değildir. 

Daha da vahim bir şey söylemek istiyorum. Bu
gün 2,5 milyon insanımızı bir düşmanlık ortamı içinde 
yaşatmak zorunda bulunuyoruz. Eğer, bu düşmanlık 
ortamını ortadan kaldıramazsak, bu insanlarımız açık
ça, manevî bakımdan kuşatılmış bir düşmanlık çembe
ri içinde yaşayacaklardır. 

Bu konuda çok ilginç bazı rakamlar vermek isti
yorum. En çok insanımızın yaşadığı Federal Alman
ya'da yabancı düşmanlığı, özellikle gençlerde çok yük
sek olup, yüzde 64'ünde belirgin bir biçimde yabancı 
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düşmanlığına rastlanıyor ve bu oran 35 yaşından yu
karı olanlarda çok daha azalıyor, ilginç olan nokta, 
bu yabancı düşmanlığı, hiç tahsil görmeyenlere göre 
yüksek tahsil görmüş olanlarda daha da fazladır. 

Bunu, şunun için ifade ediyorum: Genç kuşaklar 
yarın işbaşına geldiklerinde ve okumuş insanlar bu
günkü gibi yazmaya çizmeye devam ettiklerinde, ya
bancı düşmanlığı, özellikle Türk düşmanlığı, insan
larımızın içinde bulunduğu toplumlarda daha da bü
yüyecek ve bu insanlarımız giderek daha da kuşatı-
lacaklardır. O halde bu soruna kayıtsız kalmamız 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin hak ettiği saygınlığı 
yurt dışında bulamamış olmasında iki noktanın büyük 
önemi vardır; bunlardan biri, yurt dışında olup da, 
yurttaşlıktan çıkarılan insanların durumudur. Bilindi
ği gibi, bugüne kadar 13 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıl
mıştır. 

Bu konuda bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isti
yorum; 12 Eylülün askerî hükümetleri döneminde 
(yani 1980, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında) yalnızca 
4 840 yurttaş, yurttaşlıktan çıkarılırkea, sivil Özal 
Hükümeti döneminde, yalnızca 3 yılda 8 273 kişi yurt
taşlıktan çıkarılmıştır. Böylece, toplam 13 100 kişi bu
gün yurttaşlık hakkini yitirmiştir. 

Sayın .milletvekilleri, kuşkusuz, bunların içinde ya
sanın öngördüğü üzere, yasanın tanımladığı üzere, yurt
taşlıktan atılmayı hak eden eylemlerde bulunanlar 
olmuştur; ama inanıyorum ve yakından biliyorum ki, 
birçoğu, çok çeşitli nedenlerle yargılama hakkını elde 
etmek olanağını kendilerine sağlamış olsalardı, pek 
çoğu beraat edebilecek insanlardı. Bugün, yurt dışın
da 13 bin tane, yurttaşlıktan çıkartılmış insanın bu
lunması, oradaki demokratik, hoşgörülü bir Türkiye 
imajını büyük ölçüde zedelemektedir. Onun için, 
eğer bu Meclis araştırması açılmış olsaydı, o 13 bin 
tane yurttaşlıktan çıkartılmış insana belki bir çözüm 
yolu bulup, bir kısmını yeniden yurttaşlığa kazandır
manın yolları üstünde de düşünülebilirdi ve düşünmek 
gerekirdi. 

Bence - bütün içtenliğimle söylüyorum - bir insa
na verilebilecek en büyük ve en ağır ceza, onu va
tandaşlıktan çıkarmış olmaktır. Bunların bir çoğu, va
tandaşlıktan çıkarılmaktan çok daha hafif bir ceza ile 
cezalandırılmaları mümkün iken, çok çeşitli neden
lerle yurda dönmedikleri için, bu ağır cezayı sineye 
çekmek mecburiyetinde kalmışlardır; ama - bütün iç
tenliğimle söylüyorum - bu, demokratik Türkiye ima
jını büyük ölçüde zedelemektedir. 

Yargı kararı olmaksızın, insanları, çok ağır bir 
yurttaşlıktan çıkarma kararı ile başbaşa bırakabil
mek için, çok özenli, çok dikkatli, çok hoşgörülü ve 
çok şefkatli olmak gerekir. Aksi takdirde, Türkiye' 
nin imajı, bugün olduğu gibi, zedelenir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin yurt dışındaki 
imajını ve saygınlığını büyük ölçüde zedeleyen nok
talardan biri de, sayıları 300 bine vardığı sanılan in
sana pasaport verilmemesidir. Bilindiği üzere, 
25.2.1981 tarihinde ve 2418 sayılı Yasada bir deği
şiklik yapılarak, idareye, yani İçişleri Bakanlığına, 
canının istediğine pasaport verme, canının istediği
ne pasaport vermeme hakkı tanınmıştır. 

Böyle bir hakkı tanımak, demokratik rejimi özün
de ve kökünde zedeleyici bir eylemdir. Çünkü, seya
hat özgürlüğü, çok zorunlu sebepler olmadıkça ve 
yargı karan bulunmadıkça, kısıtlanmaması gerekli te
mel özgürlüklerimizden biridir. Oysa, İçişleri Bakan
lığı, bu hakkı, bu yetkiyi çok keyfî bir biçimde kulla
narak, sayıları 320 bine vardığı tahmin edilen insanın 
yurt dışına çıkma özgürlüğünü zedelemiştir. 

Bunlar içinde öyleleri vardır ki, bunların ancak 
İçişleri Bakanının önerisi ve Başbakanın onayıyla, an
cak bu koşullarda yurt dışına çıkabildiğinin bilinmesi 
dahi, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğu konu
sundaki kuşkuları ve kaygıları, haklı olarak, çoğalt
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, aslında yurt dışındaki işçi
lerimizin sorunlarının çok azına değinebildim; çok 
daha büyük sorunları var. Topun ağzında yaşıyorlar; 
her an, içinde bulundukları ülkenin idarî makamları 
tarafından verilen oturma ve çalışma izinlerinden yok
sun tutulabilirler ve bunların içinde, bu haksızlığa uğ
rayanların sayısı az değildir. Bunlar, yurt dışından 
Türkiye'ye döndükleri zaman, özellikle yabancı düş
manlığı nedeniyle dönmek zorunluluğunu hissettik
leri zaman, işveren primlerini alamamaktadırlar; yal
nızca kendi primlerini almakta, fakat işverenin prim
lerini orada bırakmaktadırlar. 

Bir önemli nokta da, oradaki öğretmen ihtiyacı 
konusunda, Millî Eğitim Bakanlığının bugüne kadar 
derin bir kayıtsızlık göstermiş olmasıdır. Biz ilke ola
rak, Türk yurttaşlarına karşı devlet sorumluluğu taşı
yan herkesin maaşının devlet tarafından ödenmesini 
zorunlu bir devlet gereği sayarız; bu, Rabıta için de 
sözkonusudur, öğretmenler için de sözkonusudur. Oy
sa, oradaki Türk yurttaşı Türk çocuklarına ders ve
ren öğretmenlerin pek çoğunun maaşının yine Türk 
Devleti tarafından ödenmediğini, pek çok kuruluş ve 
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bu arada mahallî hükümetler tarafından ödendiğini 
biliyoruz. Bunun her ikisini de aynı ölçüde devlet 
ciddiyetiyle bağdaşır saymıyoruz ve heı ikisini de 
aynı ölçüde sakıncalı sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi şöyle bitirmek işiti
yorum : Eğer, biz gerçekten Avrupa Topluluğuna ka
tılmaya - Sayın Başbakanın dramatik jestlerle Türk 
halkına anlattığı gibi - tarihî bir önem atfediyorsak, 
tarihî bir dönüm noktası sayıyorsak, bunun gereği 
olarak da, yurt dışımda bulunan 2,5 milyon insanı
mızın sorununu da ciddiye almak zorundayız. Tarihî 
bir dönüm, tarihî jestlerle sağlanamaz. Tarihî bir dö-
nüftı noktası, bir ülkenin kendi sorunlarını ciddiye 
almasıyla, o sorunlara tıpkı bir Avrupalı uygar bir 
insan gibi yaklaşmasıyla mümkündür. Yurt dışındaki 
insanlarımızın sorunları o ölçüde büyüktür ki, bu 
sorunlara kayıtsız kalmak, parti mülahazasıyla, «Hü
kümet istedi» diye bu sorunların incelenmesini önle
mek, bence, içine katılmak istediğimiz topluluğun po
zitif, olumlu ve nesnel yaklaşımına hiç uymaz; daha 
ilk günden sınıfta kalmış oluruz. 

Bu sınavı başarıyla geçeceğimiz ve 2,5 milyon 
Türk insanına sahipleneceğimiz umudu ve inancı için
de yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(SHP şuralarından alkışlar) 

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

ler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis 

araştırması açılmasını kabul edenler.., Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke 
ve 10 arkadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mev
cut olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alı
nacak tedbirleri ve SEÎA anlaşmasının her iki ül
keye sağladığı yaraları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/53) 

BAŞKAN — İkinci sırada Denizli Milletvekili 
Mustafa Kani Bürke ve 10 arkadaşının, Türkiye -
Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde me'vcut ol
duğu iddia edilen aksaklılklarla, bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SElA anlaşmasının her iki ülkeye sağ
ladığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca hir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi üzerindeki öngörüşmelere1 başlıyoruz. 

Hükümet?... Yerinde, 
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Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ABD ile Türkiye arasında 1947'den beri muh
telif ikili anlaşma ve antlaşmalar yapılmış ve uygu
lamalarla bunların ne derecede Türkiye'ye faydalı 
oldukları müşahede edilmiştir. Sonuç hiç de Türki
ye açısından iç açıcı değildir. SEİA anlaşmasının 
son uzatma kararı ile Türkiye oldu bittiye' getiril
miştir, herhangi bir güvence alamamıştır. Anayasanın 
98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince, Türk - ABD ilişkileri ve ikili 
anlaşmalar üzerinde Meclis araştırması açılmasını 
arz ederiz. 

19 . 3 . 1987 
Mustafa Kani Bürke (Denizli) 

ve-10 arkadaşı 

GEREKÇE 
İkinci Cihan Savaşı sonrası Batı, silahlarını bı

rakırken Doğu Bloku tam aksine daha hızlı bir si
lahlanma yolunu seçti. 

Birleşmiş Milletler kuruluşu barış içlin tam bir gü
vence veremiyordu. Doğu Bloku başta SSCB olmak 
üzere Batının bu yorgunluğundan ve bitkinliğinden 
faydalanarak bazı kritik bölgeleri süratle hâkimiyet
leri altına almayı düşünüyordu. Ortadoğu en önem
li stratejik bölge idi. 

Doğuya karşı Batının birleşmesi ve hayatî bölge
lerin başında gelen Ortadoğunun korunması dçin müş
terek gayretler bu yıllara rastlar. 

Marshall Planı uygulaması ve takiben 4 Nisan 
1949'da NATO ittifakının doğuşu Doğu Bloku teh
likesine karşı alınmış çok önemli önlemlerdir. 

NATO ittifakına Türkiye'nin 18 Şubat 1952'de 
katılmasıyla Türkiye - ABD ilişkilerini yeniden dü
zenleme gereksinimi duyularak 23 Haziran 1954'te 
TBMM'nin onayından geçen Türkiye'deki kuvvetle
rin durumu ile ilgili bir antlaşma yürürlüğe girdi. 
Bu tarihten sonra düzenlenen Türkiye - ABD ara
sındaki tüm anlaşmalar bu antlaşmadaki temel esas
lara dayandırılmaktadır. 

ıSOFA anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti ABD 
yardımlarının; 

1. Egemen eşitlik ve karşılıklı yarar temdine 
dayanılarak uygulanacağı, 

2., Anlaşmanın «antlaşma» ya dönüştürülebilece
ği, yani hükümetlerarası bir iyiniyet teatisinin öte
sinde uygulanabileceği, 

3. Yardımların karşılıklı yararların dengede tu
tulması hassasiyetinin bozulmayacağı güvencesi ik, 
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4. Devamlı yardım yerine savunma ve ekono
mik olanakların getirillmeısli umuduyla, 

5. Yardımların hibe şeklinde yapılacağı kabul 
edilerek, 

6. Yardımların tespit ve uygulanmasında dış 
etkenlerin olmayacağı düşüncesiyle, 

7. Bölgedeki muhtemel siyasî gelişmeler Türk 
ve ABD yetkililerince 'birilikte değerlendirileceği ve 
Önlemlerin birlikte alınılacağına inanılarak, samimî 
bir inanç ve güven içinde* imzalanmıştır. 

Fakat, ABD 40 yılı aşkın bir süredir hiçbir za
man SEtA uygulamalarında Türk kamuoyuna gü
ven verememiştir. Amerikan Hükümeti kendi rejim 
sistemi içerisinde Türk Devletinin çıkarlarını ve gü
vencesini şu veya bu devletin çıkarları ile karıştır
mış, istediği zaman ekonomik, siyasî ambargolara 
gidebilmiştir. Türk makamlarının uyarı ve önerile
rine önem vermemiştir. 

SEİA esasında hâlâ sözleşme niteliğindedir. Türk 
tarafı Millet Meclisinin onayını almıştır. ABD ta
rafı ise kişisel güvence dışında bir değer taşımamak
tadır. Dengenin bozulması halinde (ki bu daima 
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bozuktur) hak ara
yacak bir merci yoktur. SEÎA tamamlayıcı ve e'k tek
nik anlaşmalarla giderek içeriğini yitirmiştir. 

Son SBİA paraf esimdeki mektuba dayalı gü
venceler daha şimdiden çiğnenmiştir. 

Eğer S'ElA son parafe edilen şekliyle ve teselli 
mektubu ile bırakılırsa Türk Devletine bugüne ka
dar getirdiklerinin ötesinde ve hatta önceki kadar 
dahi bir yarar getirmeyecektir. Savunmanın gelişme
sine de hiçbir katkıda bulunmayacaktır. 

'SElA'daki aksaklıklar nelerdir, temel anlaşmalar
dan ne derece sapılmıştır, ne gibi önlemler alınma
lıdır ve nasıl andlaşma haline getirilebilir, Türkiye' 
nin ABD'nin yarar ve çıkarları nelerdir gibi husus
ların saptanması ve TBMM'ye sunulması zamanı 
gelmiştir ve büyük yarar ve zorunluluk vardır. 

Bu balkımdan Meclis araştırması açılması gerek
mektedir. 

Arz «deriz. 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda, hükümete, siya
sî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği diğer bir imza sahibine 
söz verilecektir. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Hasan Ce
lâl Güzel, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN CELAL GÜZEL 
(Gaziantep) — Saym Başkan, değerli milletvekille
ri; 'Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Kani Bürke 
ve 10 sayın milletvekili tarafından Türk' - Amerika 
Birleşik 'Devletleri ilişkileri ve ikili anlaşmalar üze
rinde verilen Meclis araştırması önergesi hakkında, 
hükümet adına konuşmama başlamadan önce hepi-
ttizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'yle, Amerika Birle
şik 'Devletleri 'arasındaki ilişkilerde bugün ortaya çı
kan bazı meselelerin tahlilini yapabilmek için, İkin
ci Dünya Savaşından itibaren bu ülkeyle münasebet
lerimizin geçirdiği seyri kısaca hatırlamak faydalı 
olacaktır, 

Savaşın hemen ertesinde Türkiye, kendisine yö
nelen tehditlere cesaretle ve tek başına karşı koy
muştur. Ancak, bu tehditler, aynı zamanda dünya
daki stratejik dengeleri de Batı dünyası, aleyhine de
ğiştirme gayesini taşıyordu, işte, ikinci Dünya Sava
şından sonraki Türk - Amerikan münasebetlerinin 
başlangıcında, önemli yer tutan Truman Doktrini 
ve Marshall Planı, bu stratejik zaruretlerin bir ne-
ticesiydi. Yani, Amerika o dönemde Türkiye'ye as-
îcerî ve ekonomik yardımda bulunurken, aynı za
manda Batı dünyasının ve bizaUihi Amerika'nın stra
tejik menfaatlerini göz önünde bulunduruyordu. Bu, 
ileri görüşlü ve isabetli bir politikanın icabıydı. O 
tarihten sonra Türk - Amerikan münasebetleri uzun 
yıllar, bir yandan karşılıklı menfaatlerin, bir yadan 
da NATO ittifakının icaplarına uygun şekilde geliş
miştir. Unutulmamalıdır ki, o zaman da Amerika'da 
etnik azınlıklar vardır, o zaman da bu azınlıkların 
oyları, üç politikada önemli bir unsurdu; fakat bu 
azınlıklar, o dönemde Türkiye aleyhinde bariz bir faa
liyet içinde değillerdi; tam tersine, Amerika'yı ziya
ret eden Türk devlet adamlarına, bu azınlıkların ileri 
gelenleri" tarafından büyük bir saygı ve hüsnükabul 
gösterilmişti. 

Kısa bir süre önce, bu kürsüden yaptığım aynı 
konudaki bir 'konuşmada da ifade ettim; Türkiye 
dle Amerika Birleşik Devletleri arasında ikili siyasî 
problem mevcut olmamıştır; ancak, bazı yaban
cı unsurlar bu münasebetler üzerinde zaman zaman 
menfi tesirde bulunmuştur. Bunun başlangıcı 1963 
Kıbrıs olaylarına kadar gider. Bu olaylar üzerine, 
katliama uğrayan, evinden, bankından, köyünden göç 
etmek zorunda bırakılan soydaşlarımızın can ve mal 
güvenliğini müdafaa etmek için Türkiye'nin müda
hale etmesi söz konusu olduğunda, Başkan Johnson' 
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un bilinen mektubu gelmiştir. Bu mektup Türk Mil
letinin vicdanında derin bir yara açmıştır. Bunu ta
kip eden yıllarda Türk - Amerikan ilişkileri, her şeye 
rağmen, ittifakın gerektirdiği işbirliği zihniyet için
de, tabiî mecrasında yürütülmüştür, 

Sayın milletvekilleri, münasebetlerimizdeki ikinci 
büyük bunalım, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı, haklı, 
zarurî ve me'şru müdahaleden sonra Amerikan Kong
resinin koyduğu askerî amborgoyla ortaya çıkmış
tır. 4 yıla yakın süren bu ambargo uygulaması da 
Türk - Amerika dostluğuna ve işbirliğine darbe 
vurmuştur. O zamanki Türk Hükümeti gerekli tep
kiyi göstermiştir. Bu durumdan Amerika Birleşik 
Devletleri de en az Türkiye kadar zarar görmüş
tür; ittifak da bundan zarar görmüştür. 

Bu ambargoya yol açan gelişmeler nelerdir, kı
saca hatırlayalım: O zamanki Yunan Hükümetinin 
desteğiyle, Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı 
uzun vadeli mücadele politikasını benimsemişti. Ya
ni, zaman içinde Türkiye'yi yıpratacaklar, Türkiye'yi 
zayıf düşürecekler, müttefikleriyle münasebetlerini 
zedeleyecekler ve bu yolla Kıbrıs'taki nihaî emel
lerine nail olacaklar... Bunu hayal ediyorlardı. Bu 
maksatlarına ulaşmak için de, Amerika'daki Rum 
azınlığım vasıta olarak kullandılar. Bunlar, Ame
rika Birleşik Devletlerindeki nevi şahsına münhasır 
iç politika özelliklerinden istifade ederek Kongreyi 
etkileyecekler, Kongrenin tesiriyle Amerika Türki
ye'ye baskı yapacak ve bunun üzerine Türkiye Kıb
rıs'ta taviz verecek... Hesapları buydu, işte, yıllar
ca bu senaryoyu uygulamaya çalıştılar. Açıkça söy
lemek gerekirse, bu maksatlarının birinci safhasında 
muvaffak da oldular, Kongreyi etkilediler ve Ame
rika'nın Türkiye'ye baskı yapmasını sağladılar; 
ama hesap etmedikleri, dikkate almadıkları bir şey 
vardı; o da, Türk Milletinin tarih boyunca dış bas
kılar altında millî menfaatlerinden hiçbir zaman 
taviz vermeye yanaşmadığı gerçeği idi. Tam tersi
ne, Türkler böyle durumlarda tam bir birlik ve bü
tünlük içinde dış baskılara daima karşı koymuşlar
dır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti şu veya bu 
ülkenin veya o ülkedeki grupların baskısıyla en kü
çük bir taviz vermez, vermemiştir ve vermeyecek
tir. işte Kıbrıs'a bakınız, ambargonun uygulan
dığı 1975 yılında neydi, bugün ne durumdadır? Bu 
yanlış politika Rumlara ve Yunanistan'a hiçbir şey 
kazandırmamıştır, kazandırması da -mümkün değil
dir. Şimdi aynı oyunu sahneye1 koymaya bir kere 

daha teşebbüs ediyorlar,; Hemen söyleyeyim; neti
cesi, geçmiş tecrübelerden farklı olmayacaktır. Bu 
gibi yollara başvurarak Kıbrıs meselesinin çözümü
ne katkıda bulunmak kabil değildir. Olsa olsa, bu, 
çözümü daha da güçleştirir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amerika'da
ki Ermeni azınlığının Türkiye aleyhindeki faaliyet
lerini de bundan bağımsız mütalaa etmek zordur. Bü
tün dünyadaki Türkiye aleyhindeki Ermeni faali
yetlerinin de Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden 
sonra ortaya çıktığını veya hız kazandığını görme
mek kabil değildir. 

Türkiye aleyhindeki bütün etnik grupları teşki
latlandırmak ve yönlendirmek, Yunanistan'ın ve 
Rumların uzun vadeli mücadele politikalarının hal
kalarından biridir. Ne yazık ki, Amerika'daki bazı 
etnik grup mensupları, kendi sırtlarından oynanan 
oyunların farkına varmamışlardır, işte, Türk - Ame
rikan ilişkilerini zaman zaman gölgeleyen ve Türk 
kamuoyunun haklı hassasiyetine' yol açan yabancı 
unsurlar bunlardır. 

Hükümetimiz, bu oyunun başından beri farkında
dır. Bu sebeple, SEIA müzakerelerinin daha ilk saf
hasından itibaren Türk - Amerikan ilişkilerini ya
bancı unsurlardan ayırma zaruretini önemle ortaya 
koymuştur. Amerikan Hükümeti de bu görüşü be
nimsemiştir. 

16 Mart 1987 tarihinde iki ülke Dışişleri Bakanları 
tarafından NVashington'da imzalanan mektupta bu 
husus açıkça yer almaktadır. 

Buna ilaveten, gene müzakerelerin başından beri 
savunduğumuz diğer görüşler de, mektupta ifadesi
ni bulmuştur. Bu görüşleri de, müsaade buyurursa
nız kısaca özetlemek istiyorum: 

Türk - Amerikan münasebetleri, karşılıklı men-
faatlara hizmet eden dengeli bir yapıya kavuşturul
malıdır ve tabanı genişletilmelidir; yani, sadece sa
vunma münasebetinden ibaret olmamalıdır; ekono
mi, ticaret, bankacılık, teknoloji transferi, turizm, 
savunma ısanayii ve kültürel sahafları da ihtiva et
meli, bütün bu sahalarda karşılıklı menfaatlara hiz
met edecek verimli bir işbirliğine girişilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çeşitli ve
silelerle ifade ettik; Türk - Amerikan askerî işbirli
ğinin iki temel unsuru vardır: Birisi, Amerika'nın 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden - NATO 
gayeleri çerçevesinde kalmak şartıyla - istifade etfci-
rilme'sıi; diğeri ise, Amerika'nın, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin modernleşme gayretlerine katkıda bulunma
sıdır. 
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Geçen beş sene içinde, biz, üzerimize düşeni ay
nen yerine getirdik. Amerika'nın Türkiye'ye yardı
mı ise, bundan beş yıl öncesine göre artış gösterdi 
ve şartlarında iyileşme oldu; ama Türkiye'nin ihtiya
cının çok altında kaildi. SEİA müzakerelerinde buna 
dikkati çektik ve bunun telafi edilmesini istedik; hükü
met olarak ellerinden gelen azamî gayreti göstere
ceklerini ifade ettiler 

Bu arada Türkiye'ye önemli miktarda ihtiyaç faz
lası askerî yardım verilmesini sağlayan Güney Böl
gesi Askerî Yardım Tasarısı kabul edildi. SEİA mü
zakereleri sonunda, Amerika Birleşik Devletleri ta
rafı, görüşlerimizi ve haklı taleplerimizi büyük ölçü
de ikabul ettiği için, anlaşmanın uzatılmasını ve iyi
leştirilmesini öngören mektubu imzaladık. 

Mektubun imzalanmasından sonra Amerika Birle
şik Devletleri Kongresinde meydana gelen gelişme
ler Yüce Meclisin malumlarıdır. Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakanı Schultz, Dışişleri Baka
nımıza bir mektup göndererek, Kongrede daha işin 
sonuna varılmadığını ifade etti ve bu meseleye he
nüz bitmiş gözüyle bakmamamızı ve yönetim ola
rak her türlü gayreti göstermeye devam edecekleri
ni söyledi. Dışişleri Bakanımız da kendisine ce
vap vererek, Türk milletinin bu konudaki haklı has
sasiyetini dile getirdi ve Kongredeki teklifler kanun
laştığı takdirde, bunun, Türk - Amerikan ilişkileri 
üzerinde yapabileceği menfî tesirlere önemle dikkat 
çekti. Bizzat Sayın Başbakanımız gerekli teşebbüs
lerde bulhınarak, Kongredeki menfî gelişmelere en 
yüksek seviyede müdahale edilmesini istedi. Bu
nun, iki ülke arasındaki uzun vadeli büyük savunma 
sanayii projelerine ne gibi menfî tesirleri olacağını 
keza 'bizzat Başbakanımız açıkça ifade etmiş bulun
maktadır. 

Bütün bu teşebbüslerden başka, imzaladığımız 
son anlaşmayı, Kongredeki gelişmeler 'sonuçlanınca
ya kadar, onay için Bakanlar Kuruluna getirmemeyi 
kararlaştırmış bulunuyoruz. 18 Mart tarihinde yüce 
Meclisin huzurunda ifade ettiğim gibi, hükümeti
miz, dış münasebetleri yürütürken her zaman büyük 
milletimize yalkışır şekilde sorumlu ve ciddî dav
ranmış, taahhütlerine sadık kalmıştır. Aynı şekilde. 
karşımızdaki devletlerin de Türkiye ile münasebet
lerini düzenlerken, mükellefiyetlerine ve ahdî veci
belerine bağlı kalmalarını bekleriz ve bunun takip
çisi oluruz. Devletlerarası ilişkilerin sıhhatli bir şe
kilde' gelişebilmesi de esasen buna bağlıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri, SEİA ile Türkiye' 
ye karşı yüklendiği vecibeleri yerine getirmediği müd
detçe, Türkiye'nin de taahhütlerini buna göre göz
den geçirmesinin zaruretinin hâsıl olacağı tabiîdir. 
Türkiye'ye yapüan yardımların yabancı unsurların 
tesiriyle kısıntıya uğraması ve birtakım mesnetsiz 
oranlara ve şartlara tabi kılınması, S'EİA Anlaşma
sının lafzına ve ruhuna aykırıdır. Amerikan yöneti
minin, bu gerçekleri Kongre üyelerine en açık ve 
tesirli şekilde anlatmasını ve Kongre komitelerinde 
alınan kararların bizatihi Amerika'nın menfaatlarına 
zarar verdiğini, onlara izah etmesini bekliyoruz. 

Türk - Amerikan münasebetlerinin karşılıklı 
dostluğa ve işbirliğine yakışır şekilde gelişmesi için, 
Türkiye hiçbir gayreti esirgememiştir. Amerika Bir
leşik 'Devletleri de, bazı azınlık grupları vasıta edile
rek, Türkiye aleyhine oynanmak istenen oyunlara 
müsaade etmemelidir; dostluğun icabı budur, müt
tefik olmanın da icabı budur. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli vesilelerle yüce heye
tin huzurunda ifade edildi; Amerika Birleşik Devlet
leri ile ticarî sahalarda da bazı meselelerimiz vardır. 
Amerika Birleşik Devletleri ile ticaretinde büyük açık 
veren 5 ülkeden birisi Türkiye'dir. Bunun esas se
bebi, başta tekstil olmak üzere, ihracat ürünlerimi
ze uygulanan tahditler ve kotalardır. Bu tedbirler, 
Amerika'nın savunduğu ticaret serbestisi prensibi
ne de ters düşmektedir. Üstelik, bize göre bunların 
tatbikatının hakkaniyete uygun olduğunu da söyle
mek zordur. Amerikan pazarına Türkiye'nin yirmi 
katı, otuz katı tekstil satabilen ülkeler vardır. Bun
lara müsaade ediliyor. Biz, geçtiğimiz yıl içinde yap
tığımız müzakereler sonucunda bazı iyileştirmeler 
sağlayabildik, ama gene de ulaşılan seviye yeterli 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime son verme
den, Türk kamuoyunda ve Yüce Mecliste, haklı has
sasiyet uyandıran Ermeni tasarılarına da temas et
mek istiyorum. 

Tarihî gerçekleri tahrif eden ve Türk Milletinin 
duygularını rencide eden bu tasarının, Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresince kabul edileceğine ih
timal vermek istemiyorum. Ancak, bu tekliflerin 
sunulabilmiş olması ve Kongrede belirli bir destek 
sağlayabilmiş olması bile, Türik Milletinin duygu
larım incitmiştir. Bu konuda Yüce Meclis de, Ame
rika Birleşik Devletleri Kongresine gönderdiği me
sajla haklı hassasiyetini ortaya koymuştur. 
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Asırlar boyunca azınlıkların haklarını korumuş, on
lara şefkat göstermiş, azınlıkların dinî ve küllbürel hak
larını en geniş şekilde tanımış olan Türk Milletlinin 
tarihine soykırım lekesi sürmek isteyenler haksız
dır, insafsızdır, samiimiyets'izdlir. Halen Türkiye'de hu
zur ve refah içinde yaşayan Rum, Ermeni ve Musevî va
tandaşlarımızın durumu, 'bu iddiaların ne kadar mesnet
siz olduğunun delilini teşkil etmektedir. Bir kere da
ha huzurunuzda tekrar ediyorum: Amerika'daiki Rum
lar da, Ermeniler de bazı siyasî oyunlara alet edil
mektedirler, Türkiye'ye karşı hasmane emeller bes
leyenlerin oyununa gelmektedirler. Amerikan yöne
timinin, bu hakikatleri üst seviyede ve' Kongre nez-
dinde en açık şekilde ifade etmesini bekliyoruz. 
Türk - Amerikan dostluğunu ve işbirliğini bozmak 
isteyenler, bu emellerinde başarıya ulaşamayacaklar
dır. Zira, Türkiye ile Amerika arasındaki ortak men-
faatlar, onların zedeleyemeyeceği kadar büyüktür. 
Kongrenin bu gerçekleri daha fazla gecikmeden id
rak edeceğini ümit ve temenni ediyoruz. Bu safha
da SBtA konusunda bir Meclis araştırması açıl
masına gerek bulunmadığını düşünüyoruz. 

Bu vesileyle son olarak şunu da arz edeyim ki, 
hükümet olarak, yüce Meclisimizin rolünün ve va
zifesinin elbette idraki içindeyiz. Ancak, sayın mu
halefet mensupları kabul buyursunlar ki, yasamanın 
ve yürütmenin yetkileri ve görevleri birbirinden 
farklıdır. Meclis araştırması müessesesini, hükümetin 
yapamadığı iddia edilen icraat-ının ikamesi olarak 
düşünmek ve bu şekilde devlet idaresine talip ol
mak yanlıştır. Eğer yapılabiliyorsa, siyasî iktidara 
sahip olunur, hükümet olunur ve icraatta bulunu
lur; bunun ise usulü, yolu yordamı bellidir. Kısaca, 
Meclis araştırması müessesesi eğer yozlaştırılmak is
tenirse, ciddiyetini kaybetme tehlikesiyle karşı kar
şıya gelir... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
Meclis, hükümetin ikamesi değildir. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Yoksa elbette Meclis araştırması mü
essesesinin de, genel görüşmenin de, yazılı ve sözlü 
soruların da ve diğer müesseselerin de lüzumuna ve 
faydasına gönülden inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle yüce heyetinizi selamlar, saygı
lar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musa 

Öğün, buyurun efendim. 
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DYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk - Ameri
kan ilişkileri ye ikili anlaşmalar konusunda Meclis 
araştırmasına ilişkim Sayın Mustafa Kani Bürke ve 
arkadaşları tarafından verilmiş olan önerge üzerinde 
Doğru Yol Fantisi Grubunun görüşlerini arz edece
ğim. Bu vesileyle yüce Heyetinize grubum ve şahsım 
adına sayigılarumı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması istenen 
iddialarla ilgili konularda doğru yargı ve kanaatlere 
erişmek için, öncelikle Türk - Amerikan İlişkileri ve 
savunma işbirliği hususlarının hangi ihtiyaçlarla baş
ladığını, nasıl geliştiğini, karşılıklı vecibelere ne dere
ce riayet edildiğini dikkatte bulundurmak lazımdır. 

Bilindiği üzere Amerikan yardımı ve Amerika Bir
leşik Devletleri'yle bizi ittifaka götüren işbirliğimiz, 
Truman Doktirimiyle başlar. İkinci Dünya Savaşının 
fiilen sona ermesini müteakip, büyük devletlerin ya
yılma siyaseti ön plana çıkmıştı; bunlarım başında, 
Rusya, sınırları dıişınlda, gerek ıDoğu Avrupa ve gerek
se Asya'da peykleştirme politi ikasını uygulayarak, s'is-
'tematilkman dilk'tatoryasını genişletmeye yönelmişti; 
Türkiye'den de Kars, Ardahan ve Artvin'i geri almak 
iis'tem'ş <ve Boğazlar üzerinde halk iddia etmiştir. 

Her ne kadar Türk Hükümeti, bu isteği derhal ve 
cesaretle reddetmiş ise de, Rusya'nın, Türkiye'ye mü
teveccih stratejisi, hedefi, başka bir ifadeyle Çarlık 
Rusya'sınldan aldığı miras politika, tehdİtl tekrar sah
neye getirmiştir. Ayrıca, bu devrede, Rusya'nın -Tür
kiye'ye yönelik tehSd'idiıne benzer şekilde- Avusturya' 
ya da el atması istikaımetlindeki hareketleri yanında, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya sarkmayı öngören hare
ketleri de teşhis edilmeye başlanmıştı. 

'özellikle Amerika Birleşik Devletleri için, hayatî 
önem taşıyan böyle bir gelişmeyi önlemek, kaçınıl
maydı. Bu balkımdan, Amerika Birleşik Devletleri de, 
bir seri stratejiyi ve politikaları geliştirmeye başla
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri'riin geliştirmek istediği 
strateji ve politikalarda, Türkiye, coğrafî konumu 
itibariyle, tespit edilecek strateji için büyük önem ta
şımakta id'i. Türkiye ise, beliren Rüis tehdidine karşı 
güvenliğini kloruma bakımından, gerekli askerî ihti
yaç yanında, ekonomik kalkınma için munzam kat
kı imkânları aramak zorundaydı. 

'tşte, kısaca arz ettiğim bu durum muvacehesin
de taraflar işbirliği zaruretine inanmış ve buna isti
naden 1'947'de tespit edilen esaslar çerçevesinde ilk 
tatbikat başlamıştır. Bu dönemde NATO ile irtibat 
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yoktur. İrtibatlarıma, biz NATO*ya girdikten sonra I 
1953te Amerika ile aramızda ikili anlaşmalar yapıl
masıyla başlamıştır. Bir ana anlaşmaya bağlı olarak, I 
sayısı oldukça fazla miktardaki ek anlaşmalarla kar- I 
şıhklı vecibelerin yerine getirilme esasları bu dönemde I 
tespit Ve tatbik edildi. Ancak, 19601ı yıllarda, mev- I 
cut tesislerin, tamamen denlilebilecek tarzida Ameri- I 
kan kontrolünde olması, örneğin, en üst düzeydeki I 
komutanlar dah'il, hiç k msenin müsaadesiz üslere gi- I 
rememesi; U2 Casus Uçağınım uçurulması; Küba kri- I 
zinde Amerika Birleşik Devletlerinin tutumu ve ben- I 
zeri olaylar kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. I 

Bu durumun, sayıları çak olan anlaşmaların ta- I 
kibli ve istenilen şekilde tatbikinin mümkün olmama- I 
sından ileriye geldiği dkkate alınaralk, bu anlaşma
lar 1965'te tek metne bağlandı. 

!Bu çerçevede devam eden ilişki ve işbirliği 1975' 
te konan ambargoya kadar devam etti. Ambargo so- I 
nucu ülsler de kapatıldı. I 

'1978'!de ambargo kalktı; ancak anlaşmaların, da- I 
ha müessir sekilide işletilebilmesi maiksadıyla bir çer- I 
çeve içerisine alınması öngörülerek, bu konuda mü- I 
zakere ve çalışmalar başlamıştı. | 

Bunun sonucunda, Kuzey Atlantik Antlaşmasının 
'2 nci ve 3 üncü maddelerine uygun olarak, ekono- I 
mik ve savunma alanındaki işbirliğini içeren taslak I 
meydana getirildi. Halen «SBÎA» rumuzuyla anılan 
bu taslak, 18 Aralıik 1980^ imzalanarak ana anlaş- I 
ma haline dönüştürüldü. 

1 Şubat 1981 tarih ve 17238 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan anlaşma, bir 'temel ve üç adet tamam
layıcı anlaşmayı kapsamaktadır ve muhtevası da 
Amerika Birleşik Devletlerine sağlanan imkânlar ile, 
buna karşılık Türkiye'ye savunmada ve ekonomik 
alanda imkânlar getirici hususları kapsamaktadır. 

'Bu imkânlardan, Amerika Birleşik Devletleri için 
ana gayesi bilgi toplama olan Slihıop elektromanyetik 
üzleme, Pirinçlik radar uyarı ve uzay izleme, Belbaşı I 
silsmik bilgi toplama, Kargaburun radyo - seyrüsefer 
ıg'ilbi tesÂısler, hiçbir tahdide taibi olmadan Amerika 
©ırlıeşfik Devletlerinin istifadesine sunulmuş ve sunıul-
ımaktadır. Bunların taraflara sağladığı faydalar de
ğerlendirildiğinde, büyük ölçüde, Amerika Birleşik 
Devletlerinim yararına olduğu görülecektir. I 

©una mukabil, anlaşmanın maddeler halinde arz 
edeceğim hususlarının ne ölçüde yerine getirildiği ve 
eğer getirilmemiş ise nedenlerini ortaya çıkarmanın 
lüzum ve zaruretine ihtiyaç vardır. İşte biz, Meclis | 
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araştırmasının bu bakımdan faydalı olacağı kanaa
tindeyiz. 

Ana anlaşmanın 3 üncü maddesiyle, buna bağlı 
bir numaralı tamamlayıcı anlaşmanın 1 inci madde
sinde zikredilen savunma malzemesi hizmetleri ve 
eğilimlinin, beş yıllık tedarik programının içerdiği he
deflerine ulaşııp, ulaşamadığı ve gene 2 numaralı ta
mamlayıcı anlaşma ekinde ele alınmış olan tanksa
var mühimmatı, tapa üretimi, çeşitli tiplerde roket 
üretimli, uçak yenileştirme, modern firkateyn inşası 
ve benzer hususların ne derece yerine getirildiği 
-yukarıda da arz ettiğim şekilde- bir Meclis araştır
masıyla ortaya çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, anlaşmada, Türkiye'ye verilen savunma 
desteğiyle üçüncü bir ülkeye verilecek savunma des
teği arasında bir bağ kurulacağıyla ilgili bir prensip 
olmadığı halde, Yunanistan'a yapılan yardımla 7'ye 
10 oranının nereden kaynaklandığının, Türkiye'ye ve-
ri'mesi istenen ihtiyaç fazlası askerî malzemeye de 
bu onanın uygulanma isteğinin hangi maksatla yapıl
dığının ortaya çıkarılması bakımından da Meclis araş
tırması uygun görülmektedir. 

Yine, 3 numaralı, tesisler konusundaki tamamla
yıcı anlaşmada mevcut İncirlik Hava Hareket ve Des
tek Üssümün geçmişteki kontrol dışı uygulamalarına 
benzer istifade edilme cihetine gidildiği, kamuooyıunda 
zaman zaman tartışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 
Davletirii sıkiıntıl'ara 'sokacak böyle bir durumun mev
cut olup olmadığının açıklığa kavuşturulması için, bu 
konuda da Meclis araştırmasına lüzum görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim gîibi, savunma iş
birliği dahil, Türk - Amerikan ilişiklileri, Türkiye gün
demimde yeni bir mesele değildir. Yeni olan husus, 
orüak savunma ite ilgili anlaşmalarda partiler üstü ve 
askerî hükümetler daihil, konunun başlangıcından iti
baren iktidarda bulunan değişik hükümetlerin gerek 
ik'ili ilişkilerde, gerekse NATO İttifakının bir var
yantı olan ortak savunmayla ilgili anlaşmalarda ciddî 
'işbÜrliğin'i esas alan ve izlenen politikalara karşılık, 
Sayın özal Hükümetinin, SEÎA'daki karşılıklı veci-
b3İerin yerine getirilmesinde takip ettiği politika ve 
uygulamadır. 

Sayın özal'ın izlemek istediği politika ise, daha 
bhşka anlamlar taşır mahiyettedir; zira, Sayın özal 
ve diğer hükümet yetkilileri, ıson anlaşmanın yapıl-
maısı arifesindeki beyanlarıyla, dış kredi ihtiyaçlarının 
teminine savunmadan daha fazla ağırlık verdikleri 
intibaını iç ve dış kamuoyunda vermişlerdir. «Biz 
yardım istemiyoruz, ticaret yapalım» tarzındaki be-
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yanları, bu anlatmaların aslî hedefi olan savunma un
surunu ikinci plana atmış, dış finams çevrelerinden 
'kredi teminini ön plana çıkarmıştır. Bu maksatla da 
Amerikan yönetimiyle paralel ve bağlantılı şekilde, 
yönetimin desteğini öngören bir tutum içerisinde uy
gulama ve politika takip etmektedir. İzlenen bu po
litika ve uygulamaların SOlAlda savunma gücümüz 
bakımından öngörülen ihtiyaçlar yerine, endişelerimi
zi muciip başka amaçlara ağırlık verdiği ve uygula
maların Amerika Birleşik Devletleri yararı istika
metinde olduğu izlenimini vermektedir. Nitekim, ba
sınımızda yar alan ve şimdi birkaçını dikkatlerinize 
sunacağım yorum ve halberler bu endişemizi teyit et-
me'k'tetdJir. Bu cümleden olarak, 1'2 Nisan 1981 tarih
li Milliyet Gazetesılnin eki Haftaya Bakışla aynen şu 
yorum yer almaktadır : «Amerika Birleşik Devletle
ri ile Türkiye aracında SEDA rumuzu ile anılan as
kerî ve ekonomik anlaşma da, özal'ın «İmzalayın» 
direktifi ile, bütün mahzurlarına rağmen, alelacele 
imzalanmıştır. Türkiye'nin hu tulumunda Başbakanın 
1988 seçimlerine kadar gereksinime duyduğu milyar
larca dolarlık dış kredi konuşumda ABD yardımını 
vazgeçilmez görmesi, en büyük rolü oynamıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, bu anlaşmaya gö
re, Türkiye'ye, garantisi olmayan vaatlerde bulundu
ğunu Türk yetkililer de kalbul etmektedirler. O ka
dar ki, bu apaçık durum geçen hafta içerisitnde Ame
rika Birleşik Devletleri Kongresinde komisyon düze
yinde kabul edilen bazı kararlarla da bir kat daha 
gülçlenmi'ştlir. Türkiye'ye verilen silahların Kıbrıs'ta 
bulundurulamayacağı ve askerî yardımın Kıbrıs'a bağ
lanacağı istikametinde adımlar atılmıştır. Bunların ya
nında, Ermenileri memnun edecek ve tedhiş hareket
lerini cesaretlendirecek bir karar suret'inim yasallaşa-
bileceği olasılığı da belirmiştir. Büyük ümitler bağla
man, Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaç fazlası aske
rî malzeme yardımında ise, bir gelişme görülmemiş
tir.» 

'18 Nisan 1987 tarihli Cumhuriyet gazetesinde işp, 
«Amerika Birleşik Devletleri Üsler Kionusumda En
dişesiz» başlığı altımda şöyle denilmektedir : «Büyük
elçi Şüikrü Elekdağ, Ankara'nın mesajını, kendisine 
verilen talÜmat çerçevesl'/nde, Amerika Birleşik Devlet
leri Dışişlerine iletmeden önce, Amerikalı gazetecile
rin hep şu sorusu ile karşılaştı : Türkiye'deki Ameri
kan üsleri ne olacak? Bu soruya özal hükümetinin 
yanıtı, biz yalnız ek mektubu onaylamıyoruz, ama 
eski anlaşma, otomatikman bir yıl uzuyor. Üsler bu 
eskli sitlatıüye göre çalışıyorlar. ABD yönetimi ise, 

Türkler anlaşmayı askıya aldı; ama üsleriirdize bir 
şey olmadı, rahatlığı içindedirler.» 

Gene, 19 Nisan 1987 tarihli Hürriyet Gazetesinde 
yer alan bir mülakatın kıymetlendirilmesi de, arz et
tiğim, Cumhuriyet Gazetesinin haberini teyit etmek-
teldiir. Basında bu ve buna benzer halberler yer al
makta ve almaya da devam edeceğe benzemektedir; 
arz ettiğim, birkaçıdır. 

Her ne kadar Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetele
rindeki hususlar, antlaşmanın 7 nc'i maddesi hükmüne 
uygun ise de, tatbikatın, Amerika Birleşik Devletle
rinim yararına olduğu da bir vakıadır; Amerika Bir
leşik .Devletlerinim meseleye ne ölçüde ağırlık verdiği
nin de bir emaresidir. Tetiklik i zaruridir. 

Netice olarak : Buraya kadar arz ettiğim, anlaş
madaki vecibelerin ne ölçüde yerine geçirildiğimin, 
SIBlA'da dış kredi sağlanmasına matuf uygulamalara 
öncelik verilmesinin uygunluk derecesiyle, Amerika 
Birleşik Devletleri yönetiminin, yardımları, Kongre 
kararma bağlamasının doğruluk derecesi ve maksadı
nın açıklanmasının; gerek halen yürürlükte olan ve 
gerekse yürürlüğe girecek anlaşmanın hakkaniyet 
esasları içerisinde tatbikini sağlayacağı düşüncesliyle, 
Meclis araştırmasının uygun olacağını arz eder, yüce 
heyetinize saygılar sunarım. (DYP sıralarımdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğün. 
(Efendim, gruplar adına başka müracaat eden yok. 
önerge sahibi Sayın Bürike, buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir dakika efen

dim,, yetki belgesi vereceğiz. 

BAŞKAN — Müracaat etmediniz Sayın Can-
ver? 

Sayın Bürke, bir dakika efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Daha sonra da 

(kionuşjma ıhakkımıız var, değil mi Sayım Başkan? 
lEDHP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, Sayın 

Bürike de grup adına konuşacaklar. 
(MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, imza sahiplerinden biri ollarak da konuşaca
ğım için, grup adına yapacağımı şimdiki konuşmayla 
'birleştirmek i/sltiyorum. 

.'BAŞKAN — O zaman, sonra konuşmak istiyorsu
nuz efendim? 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Müsa
ade ederseniz daha donma konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. O zaman, SHP Grulbu adına 
Sayın Cüneyt Canver'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Canver. 
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SOP GRUİBU ADINA CÜNEYT CANVER 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Bakanın konuşmasında bizleri de ilgilendiren bir 
hulsıuıs var; ona cevap vermeyi görev kabul ediyoruz. 

«Meclis, hükümetin yerine ikame edilemez. Eğer 
süz ABD ile ilişkilerimize bir başkia boyut getirmek 
istiyorsanız, siyasî iktidarı elinüze geçirirsiniz» şeklin
de bir cümle kullandılar. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Genel olarak... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — «Genel ola
rak» diyorlar. 

Evet; ama Anayasanın 117 inci maddesi şöyle di
yor : «Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı 
Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Ku
rulu sorumludur.» 

İkili anlaşmalar, özellikle Türk 'Silahlı Kuvvetleri
ni ilgilendiren anlaşmalardır ve bu ikili anlaşmalar
la Tülrlk SL.tfılı Kuvvetleri yurt savunmasına hazırlan
maktadır. Sayın Bakanıma hatırlatıyorum : Türkiye 
Büyülk Millet Meclisine karşı sorumlusunuz. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

iSonra, çok önemli bir şey daha söylediler ve 
ıkendileri Türk Milletini övdüler; «Türk Milleti, ta
viz vermeye hiçbir baskı altında yanaşmayan bir mil
lettir» dediler. Bir şayi de akıllarından çıkarmasın
lar : Taviz veren, Türk Milleti değil; kendileridir. 
(SHP sıralarından «Bravo» .sesleri, alkışlar) 

İBir de, SEİİA için hVıtakım koşullar ileri sürdük
lerini söylüyorlar. 

Bu koşulların, Amerika Birleşik Devletleri tarafın
dan kabul edilmediği .bir gerçek. O halde, bu anlaş
mayı niçin imzaladınız veya sözlerinde durmadıkları 
anlaşıldığına göre, niçin festi etmiyorsunuz? Çünkü 
IhâPâ, Shultiz'un yazdığı mektuba güveniyorsunuz; Er
meni. yasa tasarısının Kongreden geçmeyeceğini umu
yorsunuz. Maalesef, geçeceğine dair kanıtlar, geçme
yeceğine dair kanıtlardan çok daiha kuvvetli. 

BÜr de, Türk tarafını överken, «Türk tarafı .(Tür
kiye) taahhütlerine bağlı ve sadık kalmıştır; çünkü, 
Türkiye ciddî ve sorumlu bir devlettir» diyorsunuz. 
îyi ama S&yın Bakanım, burada tartışılan, Türkiye* 
nin taahhütleri değil, ABD'nin taahhütlerine bağlı kal
madığıdır; onu da unutuyorsunuz. 

•Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
'başladım; ama yine de SHP grubu adına saygılarımla 
selamlıyorum. 

IBen de, Türk - Amerikan 'ilişkilerimin bir tarihçesi 
ile konuya girmek istiyorum. Türk - Amerikan ilişki
leri, 1947 yılından sonra belirli dalgalanmalarla gü
nümüzle kadar sürmüş ve halen süren ilişkilerdir. Tür
kiye'nin, Ortadoğu Bölgesindeki stratejik coğrafî ko
numu ve îklinoi Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Sov
yetler Birliğime karşı girişmiş olduğu mücadelesinde, 
Ortadoğu Bölgesinin artan stratejik önemi, Türkiye -
ABD il işk ileri n'in de önem inli artırmıştır. 

ABDİnin, Ortadoğu Bölgesindeki stratejik ve siya
sal çıkarları genel oliarak üç dönemde incelenebilir. 

1947 öncesi dönemi.. Bu dönemde, Amerikan çı
karları en düşük düzeyde ve geçicidir. 

1947 - 1957 dönemi : Bu dönemde, ABD, Truman 
doktrini kanialı ile, bölgedeki en güçlü devlet olan İn
giltere'nin yerini almaya başlamış ve Sovyetler Birli
ğini çevreleme politikasına hız vermiştir. 

1957 sonrası dönem- ise, Süveyş bunalımı sonrası 
•Ulan edilen Eiisenhower Doktrini ve 1956 - 1958 Or
tadoğu bunalımlarından sonra, ABD, artık bölgede 
egemen güç hal'ine, gelm'iştir; ancak, bu egemen du
rumu, bür süre sonra Sovyetler Birliği ile paylaşmak 
zorunda kalacaktır. 

ABD'min, İkinci Dünya Savaşından sonra hıızla 
gelişen bir Ortadoğu politikasının temelinde, bazı 
önemli stratej'lk düşünceler yatmaktadır. Cebelitarık' 
İtan Süveyş'e kadar 2 bin millik şu yoluyla, Akdeniz 
ve özellikle Doğu Akdeniz, dünyanın stratejik mer
kezi durumundadır. Bu bakımdan, AlBD, teknolojik 
geüiışmelerin kendisine sağladığı olanaklarla, Ortadoğu 
Bökesine egemen olduğu takdirde, Asya'nın büyük 
bir kısmını, Avrupa'yı ve Afrika'yı kontrol edebile
ceğinin bilincindedir. Türkiye ise, ABD'nin bu plan
ları içerisinde en önemli konuma sahip ülkelerden bi
ridir. Türkiye'nin, Batı ittifakı içerisinde kalması, 
ABD'nin Ortadoğu politikasının temelidir. Buna kar
şılık, Türkiye'yi ABD'ye yaklaştıran birtakım unsur
lar vardır ki, bunun başında Jkinci Dünya Savaşı 
sonrası Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye yönelttiği teh
ditler yer almaktadır. 

Türk - ABD ilişkileri Truman Doktriniyle başlar. 
Hemen belirtmek gerekir ki, bu doktrinin amacı, Sov
yet tehdidine karşı Türkiye'nin savunulması değildir. 
Asıl amaç, Avrupa'nın askerî ve ekonomik siyasal is
tikrarını, ABD'nin çıkarları doğrultusunda sağlamak, 
Avrupayı ABD'nin koruyucu şemsiyesi altına ala
rak, bu bölgelerde askerî örgütlenmeler sağlamaktı. 
Truman'ın dış politikasının temeli, kendisine ideolo-
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jilk düşman olarak kabul ettiği Sovyetler Birliğine 
(karşı bir korunma çemberi oluşturmaktı. 

Bu doktrinde, Yunanistan Türkiye'den daha önen> 
lidir. Çünkü, Yunıan'&tan'ın durumu o dönemde karı
şıktır ve ABD, bu ülkenin Sovyet güdümüne girme
sini istememektedir. Yine, kendi öz çıkarları için Av
rupa'da oluşturmayı düşündüğü güç çemberine bir 
zarar gelmemesi için başkaca bir sebeb/i olduğunu 
sanmıyoruz. 

ıSayın Başkan, bir şey arz edeceğim; lütfen bunu 
süremden saymayın. Şimdi TRT yetik illisi arkadaş 
bizi filme aladak; andak, bu önerge reddedilirse, gös
terilmeyecek; reddedileceğini de Sayın Baklan, söyle-
d!i. Bu nedenle, lütfen, boşuna ziahmet ed'ip, ışıkla da 
bizi rahatsız etmesinler. Lütfen efendim, lütfen efen
dim; bl;zi rahatsız etmesinler. (JSHP sıralarından al
kışlar) 

'BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Doğru söylüyor 

Sayın Başkan. 
CÜNEYT CANVBR (Oevamla) — Filme yazık, 

emeğine yazık, elektriğe yazık... 

IBAŞKAN — Sayın Canver, lütfen konuşmanıza 
devam edin efendim. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Doğru 
söylüyor. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) - - Kuşkusuz, 
Türkiye'yi, ABDMen yardım almaya iten nedenler de 
vardır. Bu nedenler; savaş içindeki aldatıcı gelişme, 
ticaret burjuvazisinin büyük kârlar elde etmesine ne
den olmuş; ancak, beNrli ve sınırlı ücret ve maaşa 
sahip olanların sıatım alma gülcü düştmüşltüır. Uzun sü
ren seferberlik, endüstri ve tarımı kalifiye insan gü
dünden yoksun bırakmıştır. Savunma masrafları do
layısıyla bütçe ve ülkenin öteki malî kaynaklarına 
yüklemen yük, vergilerin ala/bildiğine gen'işletilmesi 
ısıomuıounu doğurmuştur. Birada İkinci Dünya Savaşı
nın bitiminden sonra, Sovyet te'hdifdi dolayısıyla Tür
kiye'nin çok sayıidla asker beslemesinin payı büyük ol-
muışıtıur. İkinci Dünya Savaşı içinde eksikliği çekilen 
birçok madde, savaştan sonra ithal edilmiş; bu ise 
ülkenin ticaret denıgesini bozmuştur. Savaştan sonra 
'birkaç yıl topraktan kötü ünün alınması, buğday it
halini gerekli kılmıştır. Ekonomiyi savaş sonrası ko
şullarına uydurmak için, daha savaş içinde, savaş 
ısonrası program ve puanlan hazırlanmış ve hazırla
nan bu ekonomik hamleler, aynı zamanda çok par
tili yaşama geçiş döneminde iktidarın ve rejimin 
önemli şansı haline gelmişlerdir, tkinci Dünya Sava

şı yılları, modern bir savaş açısından ne denli hazır
lıksız olduğumuzu, silah ve teçhizat bakımından ne 
denli yetersiz olduğumuzu da göstermiştir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ve olumsuz olan 
bu koşullar, o dönemin iktidarını, kendi güvenliği için 
arayışlar içerisine sokmuş ve ABD iktidarına yaklaş
tırmıştı. Türkiye, yalnızlığından, ABD ise, ideolojik 
ve gelecekteki düşman kabul ettiği Sovyetler Birliğine 
karşı Türk topraklarını kullanmak için bu işbirliğine 
hazırdı. Nitekim, 1945 yılında ABD Hava Kuvvetleri 
Komutanı General Henry Arnold şöyle diyordu : 
«Stratejik hava üstünlüğümüzü başarı ile kullanabil
mek için, vurmak zorunda kalacağımız hedeflere 
ulaşmamızı sağlayacak, dünyanın dört bir yanına ya
yılmış üslere gereksinmemiz vardır.» 

Stonunda, gerek Türkiye'nin kan/dine özgü, ge
rekse ABD'nin kendi çıkarlarının gereMliırdl'gi doğru
ları sayesinde, Türkiye ile ABD arasında ilk anılaş
ma 12 Temmuz 1947 tarihinde imzalandı. Bu anlaş
ma ile Türkiye, «Kendisine yapılacak yardımın ne 
hliçilmlde kullaınıllacaığına Birleşik Devletler Hükümeti 
karar verecek» koşulumu da katbul edlüyordu. Yine 
anlaşma hükümlerine göre, Türkliiye, ABD yasaların
da meydana gelecek değ'şikil'kıler yüzünden yardımın 
kullanılış bliçimılerind© yapılalbilecefc yeni uyigulaıma-
ları da peşlinen kalbul ediyordu., 

Yukarıda saydığım gerekçeler dlilkkalte alındığında, 
o günün koşulları içerisinde egemenlik haklaırımızın 
hir bölümünden vazgeçmemiz haklı kalbul edılle'blıljr. 
Anciak, asıl' önemli olan ve clidldı'ye alınması gereken, 
bulgun de ABD yardımı olarak veriden askerî malze
menin, Kuzey ^Kılbrıs Türk Cumihuriyelöi'nde kullıanıl-
mamaisı için geiÖ.Tİlen yasa tekliflidir. ABD Kongresin
ce gündeme getirilen bu Yasa, yine Kıbrıs Barış Ha-
refcâbndan sonra konulan ambargo," Türkiye'nin, zo
runlu olarak 42 sene önce vazettiği egelmenlMk hakla
rını bulgun de geri almamış, alamaımış olduğu gerçe-
ğikür., 

Türk-AIHD ilişkilerine devam edelim : NATO'ya 
başvuru ,1950 ynlının Mayıs ayında yapıldı, ikindi 
başvuru ise, Türkliyeinin Kbre^ye, mühalefeiüin karşı 
çıkmasına riağmen, bir tugay asker gönderme kara
rından yedii gün sonra, 1 Ağusltos 195ü'de yapıldı. 
BÖylelMe, NLATOtya girebilmek için 4 500 kişilik 
askerî güç ((muhalefete göre bu sayı daha fazla) Ko
re SaMaşına sotouMu. 10 Ağustos 1950'de, zamanın 
ülkffcidarı, kendiligSinden, petrollerimiz üzerinde ilk ay
rıcalığı bir Amerikan şirket/ine tanıdı. İmzalanan bu 
anlaşmaya göre, bu Kanunun amacı, Türkiye Cum-
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huriyetü -petrol kaynaklarının özel teşebbüs eliyle ve 
yatırımlarıylla, süratle, fasılasız ve verJm'i bir şekiMc 
gellişltirilp, kıymdtlend;riılmes;rii ve bu amaca uygum 
olduğu nilspeltlte, Tüıikliıye dahilinde yalbancı menşei' 
petrolle yapılan ameliyatlın aynı surette gelişmesin' 
sağlatoakltır. Görüldüğü gibi, Pdtrol Yasası, peitro! 
kaynaklarımızın değerlendirilip geliişti'ril'Ş'ni özel sek
törüm tekeline sokmuştur. Yurdumuzdaki özel sdklöö 
lise, .tek başına petrol kaynaklarını değerlendirip, gel'ş-
ıtirecek güçte olmadığına göre, petrollerıJmiz ustaca b!i 
taktikle yabancı sermayenin kucağına atıılımıştır. As
lında bu karar, Amerikan maden mühendisi- Thon 
burg'un raporunun uygulanmasından ibareHk. Bu 
Yasanın kalbul tarihi 7 Maırtt 1954,|t!ür. Bu Yasaya gö
re, tek ulusal kuruluş olan Türk Pdtralleri Ananım 
Ortaklığı bir bölgede en fazla sekiz arama ruihsalina-
mesine sahlip olabildiği halde, yabancı petrol şirket
leri, kendilerine bağlı yan kuruluşlarını da harekete 
geçirerek, isitedlMeriı kadar arama rulhsataamesi ala-
.bilimekıted'ir. 1 Kaisım 1950^ zamanın Başbakanı, 
Amerika'nın 487 radyo istasyonunda yayınlanan me
sajında, Türkiye'de demofcrasiniin kuruluşunun Ame
rika'nın gayretleri sayesıinde olduğunu duyurup, bu
nun en somut örmeğinim kendli iktidarları olduğunu 
söylüyor. Bugün de, Amerika Birleşik Devletleri'nin, 
demolkrasimiz^n kuruluşunda kaıtkıları olduğu, hatta 
Türkiye'de görevdi' CIA ajanları ile, yıkılışında da 
kaltkıları otagu söyleniliyor. Demek ki, AlBD Türkiye 
(için dün ne ise, bugün de odur. 

1950 yıllında Thonibumg'un önerisine uyularak 
5583 sayılı Yasa çıkarılarak, yalbancı sermayeye yurt 
"içinde yatırım yapma yetkisi verilmiştir. Daha son
ra, 5821 sayılı Yasa aynı amaçla çıkarıldı. Bu yasa
lara göre, yurdumuza getirilen yalbancı sermaye, önce 
özel bir komitenin onayından ve Bakamlar Kurulu
nun onamından geçecekti. Bu Yasaya göre, ABD, 
DDT imalatı, su, maden sondajları, aısöt sülfürik ima
li, General Elektrik orftalklığı, öto lastik fabrikaları, 
ilaç fabrikaları gibi tesiisler kurmuştu. 

IBu Yasaya rağmen, yabancı sermaye gelmemiş, 
sadece montaj sanayi içlin geteişiti. Amaç, Türkiye' 
nin gerçek sanayie yönelmıesıinıi engellemekti, Ancak 
bu yasalar da yetmemiiş, ABD Dış Dktisait Politikası 
Plkniıama Komisyonu Başkanı Mır. Olarenee RandtoM' 
in deyimiyle, dünyanın en liberali yasası olarak ta
nımlanan Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası 23 Ocak 
1954'de yürürlüğe gktoişlti. 

'Bu Yasaya göre, Türk özel teşebbüsüne açık bu
lunan bütün çalışma alanları, yalbancı sermayeye de 

açıktır. Yalbancı sermaye, yeri ortaklarla işblirliği yap
mak zorunda değildir. Yurdumuzda kurulacak olan 
yalbancı sermaye işletmeleri, isterlerse, elde edecekle
ri, kârın tamamını kendli memleketlerine göıtüreibilk-
ler; bugün de «Yurt dışında kazandıklarımı yurt dı
şında bırakabilirler» dediğilmliz gilbi. 

Yalbancı sermaye 2918 sayılı Yasaya bağlı değil
dir. Yanli, bu Yasa, madenlerde çalışaınıların, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmasını zorunlu kılan bir 
yasadır ve sonunda (13 Şubat 1952 tarihinde) Tür
kiye NATO'ya kalbul edildi. NATO Anitıilaşmasınrn 3 
üncü maddesi, müttefiklerin, silahlı kuvvetleri arasın
da yardımlaşmayı öngörüyordu. Bu yardımlaşma 
hükmüne uyularak, Türkiye ile ABD arasında 23 
Haziran 1954 tarihinde ikili bir anlaşma daha im
zalandı. Askerî Kolaylıklar Anlaşmasına göre, Çiğ-
H'de ABD üssü kuruldu; Adana'daki İncirlik hava 
üssü bir çatışma anında NAJTO'ya tahsis edilecek bi-
ç'ımde düzendendi; Pirlinçl.'k, Bsenıbogla, Eskişehir ha
vaalanlarından ABD uçaklarının yararlanmaları ka
bul edildi; Karamürsel, Samsun, Trabzon, Ankara ve 
Diyarlbakırdla elektronik dinleme üslerii kuruldu; 
ABD saıvaş gemilerinin Türk umanlarından serbest
çe yararlanmaları sağlandı; Anadolunun, şioıdiyedek 
açıklanmayan birçok yerinde, atom silalhılıarı için de
polar kuruldu. 

'Bu ikii anlaşmayı 1964 yılına kadar, 100'den çok 
anlaşma izleyecekti'. KimislkDin şifahî olduğu orta
ya çıkan bu ikili anlaşmaların bazıları bugünedek gün 
ışığına çıkmış değildir. 

30 Temmuz 1963 tarihli ABD Hava Kuvveitleri 
Teslisleri Rehberi adili kitapta Türkiye'de tam löl 
adet üs ve teslis bulunduğu belirtilmektedir. Bu ko
nuda Millî Birik Komitesi üyelerinden Emekli Bin
başı Orhan Erfcanlı şunları djiyor : «Amerikan ordu
sunun ikmal, eğitim ve taktik ile ilgil bütün kitap
larını tercüme efttöirerek aynen uygulamaya başladık; 
hatta o kadar ki, Amerikan idare talimnamesinde pa
paz yazıdan yere biz, alay imamı koyacak kadar 
tercümeye sadık baldık.» 

'Böylece, Türk toprlaklarında 34 mlilyon metre
kare toprak Amerikan üs ve teslislerine verildi. Ame-
riikan personeline ayrıcalıklar tanındı. Amerikalılar, 
tüketim' mallarını gümrüksüz sokma, Türkiye toprak
larında işledikleri suçlardan dolayı Türkiye mahke
melerinde Türkiye yasalarına göre yargılanmama hak
larını elde öttüler. 1964 yıllarına kadar Türkiye'nin 
AlBD ilişkileri bu şekilde S^ştS-
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1964 yılında o zamanım hükümetinim Kıbrıs'a yap
maya yelltemdlği askerî hardkâitım ve Kıbrıs'a yapı
lan sınıriı hava harekâtının hemen ardından ABD 
Başkanı Johnıson'un yazdığı rnelktup, sanki ABD'riin 
Türkiye'ye karşı yeni biır yalklaşıımııyımış gübl tepki 
ile karşılandı. «Yeni bir diinıya kurulur, Türkiye 'bu 
dünyada yerini» alır slözleriylle mülüteıfiilkimiz Johnıson'. 
un mektubu yanıtlanıyordu. Ilişlkierıilmiz sürdü ABD 
iıle. 

1965 yılında Genelîlkumvay Basıimevindıe Amerl'lka-
lı CIA uzmanı Davild Galula'nın, «Ayaklanmaları 
Basifcırima Hareketleri; Teori ve Praltik» adlı kitap 
foasııldı ve Türik Silahlı Küvveitleri persioneKme dağı-
ItıMı. K'iitıapıta şöyle deniliyor : «Ayaklanma, normal 
bir harp değildir; çünkü bir merntekEitite ayalklanma, 
ayalkilanamların zor kullanımaya tevessül ötmelerinden 
çok evvel başllayalbjlir. Silyaısî muhalefetin müsamalha 
gördüğü bazı memleketlerde ayaklanma faiaByiefeleri 
kanunî ve rahat manada gelişelbJlir.» Yani, CIA uz
manı bu görüşüme giöre, «Alylalkjlanma ve direnişi ez
mek için siiıyaisî muhalefeti de ezin; bu nedenle ordu
yu harekeıte geçirin» diye öğüt vere!billıme!klteydi. 

Bugün üslerin aldı, «tesils»; kotaulüanı Türk, kapı
sında Türtk nöbetçi var; üzerinde Türk Bayrağı dal
galanıyor, adı «Oritak savunma tesisi», birilikte kul
lanacağız. Üsllerin dieneiirm Türklerin, Türkiye'nin 
el'iındle; .ama incirlik Havaalanında Türk işçilerl'ımin 
üzerlerini Amerikalı askerler arayabiliyor ve diirenen 
sendikalı işçiler üzerine kurt köpekleri sailınıaibıilûyör 
ve bu görevlliter hakkında hidbir yasal işlem bugü
ne kaldar yapılamıyor! Üsterim denetimi bizde; biz'im 
kbmultanlaırımızın gözleri önünde ölüyor tüm bunlar! 

'Değerli milılötiveklilleri, biz bunlardan çok çekmi
şiz... Balkın, bir anıyı size bu arada aktarmayı gö
rev biliyorum. Şlölyle d'iyor, yazıyı aynen olkuyoriıtm 
size; daha sonra Genelkurmay ikindi Başkanlığı da 
yapacak otlan Orgenerali Refik Tulıga şöyle anlaitı-
yor : «Açıkça söyleyeyilın ki, ikili anlaşmaların ma-
hıilyelfcini pek iyi billmiyıorduk. 1963 yılında Üçüncü 
Ordu Komultanıydıım. Yaz günü Trabzon'daki tugayı 
ıdeneblemeye giıttiiım. Tugayda, «Klomuftamım,-yukarıda 
Amerikan üssü var, ziyaretimiz isteniyor; gider mi
sliniz?» dediler, Üslsü ziyaret programa dahil değil
di; fakat bir ikinci söfer üslsü ziyareföi kararlaşitur-
dıım. Üs komutanı Amerikalı aKbaiy, bizi büyük me-
rasiilmle karşıladı. Albay, kanitin, kulüp, yemekhane, 
multfalk glilbi tesisleri gezdirdi, Biraz ötedeki, etrafı 
'demir kafesle çevrii gerçek üsse doğru iileriediim. 
Amerikalı allbay yolumu kesitli : 
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— «Giremeasüniz; buraya ancalk Amerikan uyruk
lu 'kişiler girebilir». 

— Ban ordu komuıtanıyım; bulumduğunuz bölge 
ıbanıa aittir albay, giremeyeceğim yer olamaz. 

— «Emir böyle.» 
— Bu, hükümranlık halklarımıza tecavüz değil 

mi?, 
— «Ama ikili anlaşmıalar var. Bir viski almaz 

milsiniz Sayın Paşam?» dedi.» Sayın Tuı'lga, anılarını 
'bu şekilde anlatıyor bize, 

Değertli millefivökileri, şimdi bulgun de üslere han
gi amaçla, hangi uçalklar iniyor, biliyor musunuz? 
Aoalba hükümet biliyor mu? Biz biıllm'iıyoruz. Bmli-
nim ki, üslerdeki gıörevlliıler de bi'ltaiyoriıardır. ABD 
ile aramızda hangi anlaşimalıar var? Oılduğu ileri sü
rülen şifahî aınlıaşimalar neilerdir? 12 Eylül'den sonra, 
Medliis*in bİltmıediğii ne gibi gelişmeler OLİmuiştor? Ama, 
ABD'liiler, «Yunaniisitan ve T'ürlkiıye, ABD ünlerine, 
caydırıcı değerlerden ötürü bağlıdırlar» duyabiliyor; 
yani Amerika Türk yöneticilerime diyor ki, «'Bu üs-
lerde ne olup bitiğini merak ötmeyin, işimize karış
mayın. Bizim varlığımız size yeter. Biz burada durur
ken size kimse saldıramaz, buna inanın.» İyi; ama 
'biz, son bağımsız Türik Deivle't'i milyiz, yoksa güven
liği Amerika tarafından sağlaman bir sömürge mi? 
(SOP sıraltarımdan alkışlar) 

©iz, ABD ile illışkileriimiızde eşlIilJİk iıslter.iz. Büz, 
verdiğimizin karşılığını alimak isiteriz. Biz, üükemizi 
Türik Silahlı Kuvvetleriinıin salvunmaisından yanayız; 
ıbu nedenle büCçemiziin üçte biırihi Silahlı Kuvveıtferi-
müıze ayırıyoruz. 

ABD'nıin, bizi üsler ile avutacağıma, biz9m kendi 
savunmamızı kurmialmız için işibiriıiığli yapmasını iısit'er-
dilk. Eğer ABD doötlsıa, doisiüüik bunu gerektirirdi; 
ama ABD bunu yapmaz. Niye? Çümlkü, isiteyen yok
tur karşısında, değeri mOllletivdk'illleri. (SOP sıraların
dan «iBravo» seslterli, allkışilar) Âıdöta, her sözünü emir 
telakki öden ve sözde direnen, iş işten geçtikten 
sonra «serltıleşiriım» diyen mülayimîer vardır karşısın
da. 

Uhısal çıkarları için ödün vermeyen politikalar 
da 112 Eylül önce'simde kaldı; haltlta 12 Eylül'ü yapan-
Uar bile değiştiler; Orgeneral Sayın Evren 1979 yılın
da ABDiye yaptığı bir geziden döndüğünde, şöyle 
dliyor : «50 miliyon değil 150 milyon bile veraeTer, bi-
z:m ü-2'liere uçuş izni vermemiz mıürrikün değil» 
Ama aynı Evren, General Roıgerslim sözü ile, Yuna-
nlisitan'ın NATO'nun aıslkerî kanadına dönüş halkkın-
dafci Türik vetosunu, kıarşılıtez kaldıralbiliyor., 



T. Ş. M. M. B : 91 11 . 4 . 1987 Ö : İ 

BAŞKAN — Sayın Canver süreniz doldu efen
dim, l'üofen bağlayınız. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Biltiniyoruın 
efendim,; 

Değerli miiılötivekilleri, SE)İA için bu yüce kür
süde 4 kez partimiz adına konuştuk ve SEitA için 
sizli 9 gün önce ikaz eliCilk; söylediklerilm'izin hepsli 
tek tek çıktı, ne yazık ki, cılktı. Haıtlta burada eleş
tirildik, tecrübesıizlıiklıe suçlandık veya geç kalmışîı-
lıkla suçlandık; atma buna rağmen, bildiklerimizi siz
lere söyledik, sizleri ikaz eititik. Sadece bunu söyle
medik, Türlk-ABD ilik/Meri konusundla bir genel gö
rüşme açimatsını, Türlk-ABD il'işkilerimin toptan, bir 
büıtün içerisinde görüşülmesini biz istedik; 

Balkın, bugün Amerikan yardıımının veya Yuna
nistan'a karışı güdülen tavrın ne olduğunu sizler goz-
lerinjizle gördünüz. Salyıaı Balkan lütfen kendJs'inti al-
daltaasıın; Ermemi yasa tasarısı o Kongrede kalbul 
edilecektir; o Kongreden bize bir umut, bir umut 
ışığı yokltur. Birazdan belki ANAP sözcüsü çıikar, 
der ki : «Neden Amerikan yardımı alamadık düye 
SHİP'lliler ağlıyor; bu nalsıl bir gelişme?». 

;Beri, onun üzünıtıüsü içerisinde bu sözleri söylü
yorum; onun, bunu söylemesine gerek yok. Ne yazık 
ki, yıllardan beri izlenen bu poli^kalar gereği, Tür
kiye, hep ödün veren, verdiği ödünün karşılığını hiç 
almayan bir ülke konumunda... Yok mu, bizim bu 
değişmez kötü kaderilmıizli değiştirecek bir iktidar? 
Sizler de bunu yapamadınız, sizler de Amerika Bir
leştik Devletlerine karşı direnemediniz; SBÎA'nın pa
rafesini bütçe görüşmelerine denk getirdimüz, imzalan
masını da Başbakanınım ameliyat gününe denk geitiir-
dinıiz... Bu kadar söyledik, «Hmzalıamayın» diye; 
halklt çılkltılk. Çıkın şu kürsüye, yüce Mecli'siten, haıik 
adına özür dileyin, «Hata ettlik» deyin; deyin ve Mec
listi yüceltin. 

Değerli mUletvekiılleri, şiimdi o gün bir konuşma 
yaptık; onu siyasete uygun gördünüz... 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Canver, sürenizi çok 
aştınız. 

CÜNEYT CANVER (»Devamla) — BMriyoruım 
efendim. 

Benii 2,5 dakika, diiğer arkadaşları 7-8 dakika te
levizyonda göslterldidiz; SE1A ille iligili özel bir prog
ram yaptınız; yani bir an aklınıza gelir güder gibi 
oldu : «iMJadem Reagan, Kongre faktörünü kuşanı
yor; biz de Meclis faktörünü kullanalıım» dediniz. 

tşite size yenli bir fırlat dalha : Bu arattırma öner
gesini kalbul edin. Bu araştırma önertgösini biz ver

medik, bir başka parti verdi. Buna rağmen biz di
yoruz ki, bu araştırıma önerigssbni kalbul edin; çünkü 
Meclisin itibarı bu 'dip araşltınma önergelerinin, araş
tırmaya konulmasıyla artacaktır. 

Değerli ,m<iMe'jvekiileri, düşünebiiiiyor musunuz, 
Türkiye - America Birleşik Devletleri ilişkileri ko
nuşuluyor; Mecliste kimse yok!. 

'Bu Meclis, tahmin ediyorum, işlevinü tamamladı; 
bu Meclisin alllternıaltilfi -ıbana göre- seçimdir; yapı
lacak başka hiçbir şey yok. 

Geçmiş olsun arkadaşlarım. (İSHP, DYP ve DSP 
sıralarından allkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Canver. 
ıSayın Kiâmran İnan, buyurun efendim. (ANAP 

'sıralarından alkışlar), 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit

lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ko
nuyu son olarak 18 Mart Çarşamba günü bu Mec
liste görüşmüştük. Arada, gerçekten bazı önemli ge
lişmeler oldu. 'Bu bakımdan, bugünkü görüşmeler, 
ıbazı konuları açiklığa kavuşturabilir düşüncesiyle 
faydalı olmaktadır. Ancak, bu kadar önemli bir 
meselenin görüşiülmesine esas teşkü/l eden önergenin, 
bir sayın siyasî partiye mensup 10 değerid milletve
kili taraflından hazırlanmış bulunan önergenin, ger
çeklere, olaylara çok daha yakın düşmesi beklenirdi. 

önergeyi dikkatle okudum. Maalesef, gerekçe kıs
mında, (üzülerek arz edeyim) gerçeklere yakınlığı olan 
pek az cümle var. Bunun başka türlü olmasını ben 
ıtamenni ederdüm; çünkü bu önerge Ve bu müzake
reler vesilesiyle, gerçekten, gerek Türkiye kamuoyu
na ve gerek Amerika Birleşik Devletleri idaresi ve 
Kongresine bir mesaj vermek imkânı doğardı; ama 
hazırlanan önergeye balkın!.. . 

SABİT BATUMLU (tstartbul) — Bunu siz söy
leyin Sayın İnan. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bırakın öner
geyi de, konuya gelin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bunu siz söy

leyin. 
BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın İnan, ne

ler kaybettik; bir de bunu söyleyiin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
'MÜNİR SEVÎNÇ (Eskişehir) — Amerika bizim

le nasıl oynadı, lütfen bunu söyleyin. Buradan ora
ya geçince böyle konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelıim efendim, lütfen 
dinleyelim. 
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İSMET TURHANOİL (Manisa) — Ne çabuk I 
değişiklik bu! . 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Ne kadar çaıbulk değiş
tiniz yazıklar olsun! 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — E„ yani... 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Gerçekleri söy

leyin. 
BAŞKAN — Sayın Batuımlu, lütfen efendim, is- j 

tiirfoam ediyorum.... 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Gerçekleri söyleyin. 

Elimizi vicdanınıza koyun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, diğer arkadaşları 

dinledik; lütfen dinleyin ef endim. I 
Buyurun Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Anlaşıldı kli, 

maksat, bu meselemin esasımı görüşmek değil; asabi
yet ifadesinde bulunmaktadır. Biraz önce bol böl 
gösterildi; isterseniz devam buyurabilirsiniz; "ama asa
biyetle meseleleri halledemeyftz; sıoğukkanlıkla... I 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar, DSP 
sıralarından gürültüler) 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sizde gerçekleri söy
leme cesareti yok. Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şimdi, eğer ken
di önergenizi dinlemeye sabrınız yoksa -ben verme
dim- buna çare yok. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Bık sene ev
velki tutanaklara bakın Sayın İnan; ne çabuk de
ğiştiniz! 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben teessürümü 
neden dolayı ifade ediyorum: Bu kadar ciddî bir 
meselede, bir siyasî parti tarafından verilen önerge
min, bu meselenin ciddiyeti seviyesinde olması gerek
tiğini belirtiyorum. Değil maalesef. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Hiç yakışmıyor sana, 
hiç yakışmıyor. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, şimdi balkınız, burada belirtilen anlaşma, I 
kuvvetler statüsü anlaşması, bütün NATO üyesi mem
leketlerin onayladığı bir pnöforma anlaşmadır; yani 
NATO memleketleri kuvvetlerinin barış zamanında 
-karargâhlar dolayısıyla- veya icabında savaş zama
nında bir memlekette edineceği muafiyetler anlaş
masıdır. Biraz önce bir arkadaşımız, büyük heyecan
la «Amerikalılar suç işledi, korkuldu...» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, mukabili de olmuştur; yal
nız o tarihlerde bellki sayın konuşmacı henüz doğma
mıştı veya ilkokula gidiyor; ben, tecrübeyle içinde 
yasaldım.... (SHP sıralarından gürültüler) j 
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ERG AĞAGİL (Kırklareli) — Bırakın bu laf
ları. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Tecrübeyle için
de yaşadım; Paris karargâhında görevli bâr Türk al
bayı, trafik hatasından dolayı iki Fransızın ölümüne 
sebebiyet veriği halde, Fransız adliye makamlarına 
bu anlaşma tarafımızdan ileri sürülerek, Fransa'da 
muhakeme edilmesi önlenmiş ve Türk makamlarına 
getirilmiştir. 

Burada tek taraflı olarak meseleleri dramatize 
etmek ve bir nevi Yunan dramatiği şeklinde ortaya 
koymak yanlıştır. 

Bir defa, bir milletin onuru meselesi var. Muha
lefet yapmak uğruna, devletti idare edenlerin, Ame
rika Birleşik Devletleri karşısında bu kadar el pen
çe divan duracakları iddiasını bu kürsülere getirmek 
saygısızlıktır. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sı
ralarından gürültüler) 

Ona da geleceğim... Burada mirasını paylaşama
dığınız ve memleketin bir nevi onurunu koruduğu 
iddia edilen hükümetler zamanında alınan kararlar 
ve Amerikan kongresinden çıkan kanunlar elimde
dir; onu da okuyacağım. 

Gene önergede, anlaşmalarda yer aldığı ifade ©di
len yedi tane prensip belirtiliyor. 

Hiçbir anlaşmada, böyle yedi prensip, böyle yedi 
paragraf, maalesef yoktur; keşke olsaydı... Üstelik, 
prensipler de birbirini* tutmuyor, üzülerek arz ede-
ytim. 

«Amerika Birleşik Devletleri kırk yıldan beri hiç
bir SEİA anlaşmasını kabul etmemiştir...» 

IBir defa, bu anlaşmalarım SEİA oluşu 1980'den 
başlar. Ondan önce S1A anlaşmalarıdır; ekonomik 
faktör bu tarihten sonra girer. Bunu da bilmek ve 
kabul etmek lazım. 

Önergenin bir paragrafında, Türkiye tarafının, 
anlaşmaları kendi parlamentosuna onaylattığı halde, 
Amerika Birleşik Devletlerimin bunu yapmadığı söy
lemiyor. 

Bu da yanlış, tarihî gerçeklere uymuyor. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden, NATO üyeliği ve kuv
vetler statüsü dışında geçirilmiş hiçbir anlaşma yok
tur. Olması istenirdi, gerekebilirdi. Bir tek 1969 ta
rihli konsolide anlaşma Türküye Büyük Millet Mec
lisinin gizli bir oturumunda bilgi olarak verilmiştir. 

Gene bir değerli arkadaşımız, ısrarla, «Ne anlaş
malar var, bilmiyoruz; gizlilik...» dediler. 

Bunları ve biraz tarihi okumak lazımdır. Bu ka
dar derinliklere, Amerika Birleşik DevMerinin dış 
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paliıtilkasını *atılil noktasına gidinceye kadar, -kendi 
ilişkilerinin tarihini bilmek lazımdır. Doğrudur, 1950' 
lerde mektup teatileri olmuştur; «Letter of understan-
ding» dedikleri elliyi aşkın mektup dtonuşitur ve bun
dan doğma sıkıntılar olmuştur. Daha sonra hükü
metler bunları konsolide etmek, tevhit etmek yolu
na gitmişler ve 1969 tarihli anlaşma da bundan doğ-
ımuştur ve bu anlaşma telle anlaşmadır. Onun ötesin
de, geçerli gizli mektup, Amerika Birleşik Devletleri
ne tavizler veren mektuplar... Bunları biraz abart
mamak lazımdır. Aslında politikada, bu kürsülerde, 
tenkitlerde, Amerika'ya veya Türkiye'ye yönelik bü-
itün meselelerde ölçüyü objektif sınırlar içinde tut
tuğunuz ölçüde etkiniiğ)i olur. Onu aştığınız takdirde, 
etkinliğini kaybeder ve ondan sonra maalesef sadece 
iddia mahiyetinde tezahür eder ki, yazık olur. 

EROL A&AGÎL (Kırklareli) — Bir daha yaz
dıklarımızı size getiririz, onaylattıktan sonra, oku
ruz. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, meseleyi açıkça çerçevesi içine oturtmak 
lazım. Gerçekten, Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri ilişik ilerinde sıkıntılar olmuştur. Gerçekten 1947 
Truman Doktrini ile başlayan bu ilişkiler ve NATO 
içinde çok taraflı hale getirilen bu işbirliği içinde, 
Türkiye'den kaynaklanan büyük bir ihtilaf olma-
mışttr; ihtilafların hepsi Amerika Birleşik Devlet
lerinden kaynaklanmıştır; doğrudur. Doğru ve acı 
bir taraf da, bu ihtilafların hiçbirinin ABD'nin ken
di millî menfaatından değil, üçüncü taraf menfaatın-
dan kaynaklanmış bulunmasıdır. Kıbrıs meselesinden 
olmuştur. Yunanistan meselesinden dolayı olmuştur. 
Bu da doğrudur ve çok acıdır. 

Birimci hadise gerçekten 1964 yılının Ağustos ayın
da Jöhnson'un mektubu ile olmuştur. Zamanın Baş
bakanı Sayın inönü'nün Başkan Johnson'a gönder
diği mektubu verilen cevap, dozun çok ötesinde, 
Türk Milletini ve hükümetlini rahatsız edici bir ma
hiyette bir mektup olmuştur; doğrudur. O mektupta 
Amerika Birleşik Devletleri tuhaftır, âdeta, bugün 
kendisimin arzu ettiği bir tezata düşmüştür: Türkiye' 
nin Kıbrıs'taki muhtemel bir harekâtı dolayısıyla, 
üzerine çekebileceği düşmanca bir hareket neticesi, 
NATO antlaşmasının işlemeyeceğini ikaz etmiştir. 
Bugün Amerika Birleşik Devletleri, NATO antlaş
ması dışında mesuliyetleri kabullenmek yolunu âdeta 
telkin etmektedir; bu doğrudur. 

İkinci büyük darbe, Kıbrıs harekâtından sonra 
5 Şubat 1975'de yürürlüğe girip, Bylül 1978'e kadar 
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devam eden tam ambargo. Ambargo, hasmane, ye
ni tabiri ile düşmanca bir harekettir; ancak muhasını 
bir millete uygulanır. Bunun da kabulü mümkün de
ğildir, fevkalade ağır bir tedbirdir ve buna karşı her 
türlü mücadele verilmiştir. Ondan sonra, ambargo 
tedricen ka'Mırılmıştır. Evvela, pipe-line'da olan, ya
ni parasını ödediğimiz ve Amerika Birleşik Devletle
rinde depolarda bulunduğu içlin, depo masrafını da
hi Türkiye Hükümetlinin ödediği silahlar, serbest bıra-
krömıış. Daha sonraki bir adım da, 175 milyon dolarlık 
bir plafon. O da, parasını ödemek suretiyle ve sonra 
1978'de kaldırılmıştır. Yalnız, şurada, bazı hususları, 
tarihe sadık kalarak dile getirmek lazım. 

Bir defa, Amerika Birleşik Devletlerinin 1961'de 
kabul ettiği Dış Yardımlar Temel Çerçeve Kanunun
da, yardımlar için genel sınırlamalar getirilmiştir. Bu 
yardımların, sadece, iç güvenlik ve dış tecavüze kar
şı kullanılabileceği genel hükımü yer almıştır; bu ke
sindir. 

Ondan sonra, ambargo hadisesi başımıza gelmiş 
ve ambargonun kısmen kaldırılması -burada artık 
mirası, taksime göre herkes üstüne alınır- gerçekleş
miştir; tarih 6 Ekim 1975. 

Aslında, biraz politikada veya bu işlerde, tecrübe 
ile tecrübenin noksanlığı arasındaki fark, her hadi
senin oluşunda, Amerika'yı yeniden keşfe çıkıyor. 
Amerika çoktan keşfedildi ve acı şekilde keşfedildi. 
Amerikan Kongresinin her iki kanadının komisyon
larında son olarak ileri sürdüğü şartların çok ağırı, 
geçmişte kanunlara geçmiştir; şimdi onları sunaca
ğım. 

6 Ekim 1975 tarihli kanunda, «Türkiye'ye verile
cek bu yardım mukabilinde, Türkiye, Kıbrıs'ta ateş
kese riayet edecek, oradaki kuvvetlerini hiçbir şekil
de artırmayacak ve kendisine verilen silahları hiçbir 
şekilde Kibrrs'a intikal ettirmeyecek» denmiştir. 

Değerli milletvekilleri bugün, daha bu ağırlıkta 
bir hüküm kanunlaşmış değil, sadece komisyon ka
rarı şeklindedir. 

Ondan sonra, değerli milletvekilleri, 1977 yılında 
yine ağır şartlar getirilmiştir. O zaman da iktidarda 
olan arkadaşlarıımız var; bunlar da miraslarını ken
dileri çıkarabilirler ve Türkiye için, o zaman da, bu
gün de kabulü mümkün olmayan ağır şartlar iteni 
sürülmüştür. 

1978'de ambargonun kaldırılmasından sonra -ki 
vanılmıyorsam üç oy farkla kaldırılmıştır- Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresi «Doğu Akdeniz'de Den
ge» adı altında bir kanun çıkarmıştır ve bu meşhur 
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«620/C» maddesini ihtiva eden çok ağır şartları ta
şıyan bir (kanundur. 

Değerli milletvekilleri, o zaman (19781de) mille
ttin onurunu Amerika'ya karşı koruyacak ıbir hükü
met yok muydu ve o kanunun içerisindeki şartlardan 
biri de, 7/10 oranlıydı. Bir sayın sözdü «Nereden çık
tı Türkiye ile Yunanlistan arasındaki kuvvet dengesi» 
dediler. O kanunun bir maddesinde, «Türkiye ile Yu
nanistan arasında mevcut dengenin aynen muhafaza 
ve devam ettirileceği» hükmü vardır. 

Daha acı bir madde var; o maddede, «Kıbrıs'a 
hiçbir şeklilde bu silahların verilmeyeceği, oradaki 
Türk askerî mevcudiyetinin artırılmayacağı ve Ame
rika Cumhurbaşkanının her 60 günde bir -ki halen 
de tatbik edilmektedir- Kılbrıs müzakereleri ve Kıb
rıs'taki gelişmeler konusunda kongreye rapor vere
ceği» hükümleri yer almıştır. Buna o zamanın hü
kümeti hiçbir ses çıkarmamıştır. 

Şimdi, değerli genç arkadaşım sorabilir: «Peki 
isiz o zaman ne yaptınız?» Bakın ben ne yaptım; ken
dime eşit kaldıim. Zabıtları buldum; 11 Ocak 1979 
tarihinde Cumhuriyet Senatosunda yaptığım konuş
ma: «Bu teslimiyetten öteyedir. Bu, siyasî kapitülas
yondur. Bunu hiçbir devlet kabul edemez ve gayet 
samümî söylüyorum» diye devam ediyorum ve çok 
acı bir de mesaj var, gerçekçi bir mesaj: Bölüm 
620/C. 

ıDeğerli .senatörler, zabıtlar için arz ediyorum: 
Belkii elli sene, böl'ki yüz sene sonra bu topraklar 
üzerinde, bu zabıtları okuyup da, isyan derecesinde 
duyarlılık gösterecek nesiller gelir de, bu isyanı okur; 
ama bizim *için verecekleri hükmü, sizin düşüncele
rinize terk ediyorum» demişimdir. O gün öyle düşün
dük, bugün de aynı şekilde düşünüyoruz ve bugün 
de Amerika Birleşik Devletlerine.... 

SABİT BATUMUJ (İstanbul) — Sayın İnan, 
bugünkü düşüncelerinizi söyleyin lü/üfen. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Batumlu, 
itiraf edeyim ki zatı âlinizin sıkıntısını anlayamıyo
rum. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın İnan, 
bugünkü yapılanları anlatınız. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen efendim.... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yani, sizin go

cunacağınız ve paylaşacağınız bir mirasınız da yok. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

FİEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bütün 
miraslar size ait Sayın İnan. 
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KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet-
vekülleri, şimdi kimin sikıştığı, tepkilerden belli. As
lında mesele, bu Mecliste bu vesileyle birbirimizi ye
mek değil; müştereken, Amerikan Kongresine cevap 
vermek, Amerikan idaresine cevap vermektir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAOİL (Kırklareli) — Siz sebep oluyor
sunuz, siz sebep oluyorsunuz... Şu andaki konuşma
lara siz sebep oluyorsunuz. 

IÎ3MET TUİRHANGİL (Manisa) — «Kabul ede-
ceğ iz» diyorsun uz... 

BA$KAN — Devam ediniz Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Dış politikanın 

millî karakteri budur. Amerika Birleşik Devletlerine 
karşı Türkiye'nin millî menfaatlarını savunmak bu
dur ve gereği de budur; ama bunu yapmayıp da bir
birimizi yemeye kalkar ve burada-kalkıp da kahra
manlık nutukları atıp, olayı bir nevi heyula gibi gös
terip de, o heyulanın karşısında «Sadece ben kılıcımı 
çektim» ifadeleri bizi hiçbir şekilde bir yere götür
mez. Kusura bakmayın; bunlar, bu memlekette ikti
dar olmuş ve ilerisi için de iktidar adayı olmak id
diası içinde bulunan büyük bir siyasî güce yakışma
yan davranışlardır; özür dilerim. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletle
riyle sıkıntımız devam ediyor. Yunanistan Rum lobi
si ile ve Türk - Amerikan ilişkileri üçgen halinde bağ
lantılı bir (ilişki haline gelmiş bulunuyor. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sıkıntımızın olmadı
ğı ülke var mı? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu bağlantı, 1960 
Kıbrıs olaylarından sonra devam etmektedir. Biz, Ame
rikalılara her zaman şunu söyledik ve söylemeye de
vam ediyoruz : Yunan ipoteği altındla Türk - Ameri
kan ilişkiieriniin sağlıklı yürümesi mümkün değildir 
dedik ve mümkün olmadığı görüldü. Kıbrıs mesele
sine bağlamak da mümkün değildir. Dört yıl ambar
go koydunuz, ilerleme olmadı ve Amerikan Kongresi
nin tutumu neticesidir ki, Kıbrıs çözüme ulaşmıyor 
ve Yunanistan, Kıbrıs'ı Türk - Amerikan ilişkilerine 
bir baskı unsuru olarak kullanmak istiyor; buna son 
verin, dedik ve yine Amerikalılara ve Batı Avrupa
lılara o gün de, bugün de diyoruz ki : Bu meselelerin 
hallini istiyorsanız, Kıbrıs meselesinin hallini, Ege 
meselelerinin hallini istiyorsanız, iki devleti yalnız bı
rakın, araya girmeyin. İki devletten birisine, bilhassa 
Yunanistan'a fazla yan gözüktüğünüz zaman kendisini 
şımartıyor, uzlaşmaz hale getiriyorsunuz. 
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Söylenmesi gerekenler bunlardır; bu mesajın ve
rilmesi lazım. Bunu milletçe ortaya (koymamız lazım
dır ve bu mesajın sonunda bizim kazanmamız lazım
dır. 

EDİP ÖZGENÇ (tçel) — Önergenin gayesi bu 
beyefendü. 

ıKÂMRAN İNAN (PeVaımla) — Asıl verilecek mü
cadele budur değerli milletvekilleri. 

Amerikan Kongresinde son seçimlerden sonra sı
kıntımız artmıştır, doğrudur. Amerikan Senatosu Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Sayın Senatör Pell, 
maalesef bir numaralı Yunan dostudur ve Türkiye'ye 
yüzde yüz muhalif 'bir zattır; bir talihsizliktir. Ben 
kendileriyle Mayıs 1979'da Oslo'da Kuzey »Atlantik 
Assamblesinin Güneydoğu Alt Komitesinde karşılaş
tığımda, bize beyanı aynen şu oldu : «Şu Kıbrıs'taki 
bir avuç Türkü Anadolu'ya götürüp yerleştirin, bunu 
da sahibine bırakın.» 

Bunlar 'böyledir. Aynı komisyonda benim zama
nımda Temsilciler Meclisli üyesi olan Senatör SaTbe-
nas vardır. Amerikandaki bilgi, bilgisizlik, Türkiye'ye 
(ilgi; bunu çok büyütmemek lazım. Yani, maalesef, 
Amerika, kamuoyuyla, Kongresiyle, Türkiye'yi 'bilme
mektedir. Biilımemejsinde kabahat onun mu, bizim mi; 
bunun münakaşası uzun sürebilir; ama realite bu. O 
derece bilmiyor ve o derece saflık içindedir ki, bana 
geçmişte bir ziyaretim sırasında bir Temsilciler Mec
lisi üyesi, «Neden Yunanistan'a, bir NATO üyesine 
tecavüzde 'bulundunuz?» dedi. Niye?. Böyle bir şey 
yok dedim, «E Kıbrıs?...» dedi. 

Kıbrıs, Yunanistan değil, farkında değil, bugün de 
değiller... Önümde 'bir ılsj.atı var, çok enteresan bir 
ispat. 

Gerek TemsiMler Meclisi Dış İlişkiler Komisyo
nundan ve gerek Senato Dış İlişkiler Komisyonundan 
dokunulmadan geçen karar tasarılarından bir tanesi
nin (b) maddesinde çok enteresan bir cümle var, şim
diye kadar belki dikkatlerden kaçmış; Amerikan 
Kongresi, bu paragraf ile Kıbrıs'ı NATO sahası için
de kabul etmektedir ve diyor ki : «Eğer Kuzey At
lantik İttifakının 5 inci maddesi gereği Türkiye Kıb
rıs'ı korumak durumunda kalırsa, silah intikali için 
Başkan müsaade verir.» 

Şimdi, kanunen bu kadar cehalet göstermek, doğ
rusu çok enteresan şey; ama bu önümüzde! Bu, bir 
realitedir değerli milletvekilleri. Binaenaleyh, buradan 
kalkıp da, böyle büyük cümlelerle, «Amerika şunu 
empoze etti, bunu empoze etti...» 

Her zaman 'bunlar doğru değil. «Efendim, yüzler
ce atom deposu var...» 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir sen biliyor
sun doğrusunu zaten! 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Canver... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu derece 'hafif

likteki takımlara cevap bilıe verilmez kardeşim. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Cevap vermiş 
oldun, ama.... 

KÂMRAN İNAN (Devamla)' — Şimdi, «Efen
dim, Türkiye'de şu var, 'bu var, tesisler var...» 

Var; Türk Devleti kendi hür iradesi ile kabul et
miştir. NATO'nun, hiçbir üye memlekete empoze 
edebileceği bir durumu yoktur; ancak üye memleket
lerin kendi hür iradesi ile vardıkları kararlar netice
sinde ölür ve nükleer başlıkların bulunduğu tek mem
leket Türkiye değildir, İskandinav memleketleri dı
şındaki bütün NATO ülkelerinde vardır; ama sistem 
nedir? Çift anahtar; birisi ev sahibi devletin hüküm
ranlığında, birisi Amerika'nın, 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bizim anahtar 
kayboldu, nerede bizlim anahtar? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Tek anahtar bu
lunan nerede biliyor musunuz? Tek anahtar bulunan 
yalnız Federal Almanya'dadır ve nükleer güçlerin en 
yoğun olduğu yerdir ve Federal Almanya, herhalde 
sizin kadar akıllı değil ki, hiçbir itirazı bulunmuyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, aslında, «Vay, Türkiye'ye 
kırmızı halı serdiler, 'bizden vazgeçemezler, Ortadoğu 
politikası için NATO'ya alınması şarttı...» 

Hiç öyle koliay değil. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın 
NATO'ya girmesinde -bilhassa Türkiye'nin- en uzun, 
çetin müzakereler olmuştur ve aradan bunca yıl geç
mesine rağmen, o gizli müzakere zabıtları halen ya
yınlanmış değildir, iskandinav memleketleri itiraz 
etmıiştir : «Türkiye tehlike bölgesindedir. NATO'ya 
üye olması ile, onun üstüne gelen bir tehlike dolayı
sıyla başımız belaya girecektir» diye. Binaenaleyh, bu 
kadar detaylar Randall Raporu, şu raporu, maden
ler, petrole girinceye kadar, biraz tarihi realiteleri... 
Ta'biî şey, işinize gelmiyor; Sovyetler Birliğinin, Tru-
man Doktrininin doğuşuna sebep olan hadiseleri. Bo
ğazlar üzerindeki üs ve kontrol hakkı ile, Kars'ı ve .Ar
dahan'ı talep etmesi, talbiî gelmez; çünkü o zaman, 
doktrine ters düşer. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri) 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Hiç yakıştı mı? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hiç 

beğendiniz mi? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Çok basit oldu ama, 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN '(Antalya) — Hiç 

yakıştı mı size (Sayın inan. 
.'BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen toparlayın efen

dim. 
KÂMRAN İNAN '(Devamla) — Değeriıi milletve

killeri, kongremin komisyonlarınca son alınan... 
Değerli arkadaşlarım, kuşum bakmayın daha faz

la girmek istemiyorum; ama 3,5 milyon metrekare 
toprağın millî hükümranlığının devredildiği iddiaları, 
'bugünün değil; çok eskiden ve muayyen kaynaklardan 
gedmektedir, Türkiye bunları çok dinledi; ama Tür-
'kiye çoğunluğu yoluna devam etti... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sizin kaynağınız 
neresıi? 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — ... ve Türkiye ço
ğunluğunun yoluna devam etmesinin haklı olduğu 
çıktı. 

Şimdi, insaf (buyurun, daha 18 Martta verilen öner
gede NATO'nun zayıflaması endişesini dile getirmek
ten endişe duyan ve korkan ihir siyasî parti, bu se
fer, NATO ve Türkive'niin onun içindeki yerin
den 'bahsettiğiniz zaman rahatsız olmakta. 

CÜNEYT CANVER (Adana) -r- Karıştırmayın, 
'bunu ayrı bir parti verdi, bunu DSP verdi. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — 18 Marttan söz 
ediyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Onu biz verdik, 
bunu biz vermedik. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ee, Türkçeyii de 
anlamıyorsanız, kusura bakmayın!.. 

BAŞKAN — Sayın inan, lütfen toparlayın efen
dim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Demagog olma
dığımız için anlamadık. 

HÜSEYİN AVNl GÜLER (istanbul) — Kars'a, 
Ardahan'a İsmet Paşa karşı çıktı. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Ağagil, par
lamenter sisteme yakışmayan sözler ifade buyurma
yın. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz bize, «komü
nist» dediniz oradan. 

BAŞKAN — Lütfen... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Parlamenter sis

teme yakışmayan ifadelerde bulunmayın Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz bize, «komü

nist» dediniz biraz evvel, size yakışır mı? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu kürsülere 
zatı âliniz de çıkarsınız, size çok daha kötü sıfatlar 
verirler o zaman. Müsaade buyurmayın, yapmayın, 
yapmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Karşılıklı 
konuşmayın. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, aslında bu önergenin araştırma için dahi 
olsa, verilmiş bulunmasından, şahsen itiraf edeyim, 
'başta memnuniyet duymuştum. Çünkü, bu vesileyle, 
Amerika Birleşik Devletlerine Türkiye'nin her şeyi 
kabul etmeyeceğini, hükümetin verdiği cevaptan baş
ka, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, ifade etmek 
imkânı bulacağını sanıyor, bekliyor, temenni ediyor
dum. Tatbikatımız o olmadı maalesef. Tatbikatımız, 
gördüğünüz gibi oldu ve eğer devam ederse üzülü
rüm ki, daha da üzücü manzaralar olur. Bunu yap
makta Türkiye'nin menfaati yoktur. Bu meselelerde 
bölünmüşlük manzarası gösterir, birbirimizin boğa
zına yapışırsak, kaybedecek olan, Türk Devletidir, 
Türk Milletidir. 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) — Anlaşma
yı imzalamayın. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu meselede bo
ğazına yapışılacak olan kuvvetler, Amerikan Kong
resini Türkiye üzerine süren kuvvetlerdir. Bu me
selede Türkiye'nin menfaatlarına gereği gibi saygı gös
termeyen Amerikan idaresi ve Amerikan Kongresine 
karşı yekvücut olmak lazım. 

Şimdi, Amerika Birleşik Devletlerine bu mesele
lerin savunulması için seyahat olduğunda yekvücüdüz 
da, burada, Türk kamuoyu önünde müzakeresine ge
lince iç politika yatırımı mı yapıyoruz? (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ben imzalama
dım. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sizi anlamak mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Sayın inan, lütfen bitirelim efen
dim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli m'illetve-
iiîleri, bugünkü tablo şudur: Mektup teati edilmiş
tir. Ancak, son gelişmeler üzerine, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, Bakanlar Kurulundan gerekli onay 
kararnamesini askıya almış; dolayısıyla, imzadan ön
ceki statüye, hukukî duruma dönmüş bulunmakta
dır. Dolayısıyla, eğer Amerikan Kongresinde bu baş
latılan süreç devam eder ve yardımlar yüzde 40 nis
petinde indirilir ve yine yardımlara geçmişte daha ağır 
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olmasına rağmen, hiç tepki görmeyen şartlar bağla
nırsa, Türk Hükümeti, kendi mükellefiyetlerini göz
den geçirmek hakkını mahfuz tutmuş ve bunu Ame
rikan idaresine en yüksek sesle ifade ve beyan etmiş
tir. Bundan sonrası?.. Bundan sonrası gelişmeleri ta
kip etmek, bundan sonrası?.. Bundan sonrası, Türk 
kamuoyunun, bu gelişmeler karşısında sağlıklı tepki 
göstermesi, Parlamento, siyasî güçler olarak tepki gös
termektir. 

Benim istirhamım, bu hassas meseleleri iç politika 
ve çekişme ve yatırım meselesi yapmayalım; bunda 
Türkiye kaybeder. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inan. 
Sayın Bürke!.. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın hatip, söylemediğimiz bir fikri bize izafe ettiler. 
BAŞKAN — Lütfen, hangi fikri efendim?.. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Söylemediğimiz 

bir fikri efendim. 
BAŞKAN — Yok efendim. 

. Buyurun Sayın Bürke. 
(Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke kürsüye 

geldi) 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

sataşma vardır. 

BAŞKAN — Sataşma nedir Sayın Canver? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sataşma vardır 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi konuda sataşma olduğunu lüt
fen bana bildirin efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
hem de söylemediğimiz bir konuda sataşma vardır; 
Edirne, Kars ve Ardahan'la ilgili herhangi bir şey 
söylemedik 'biz kendilerine; hem de yaşımızdan ötürü, 
aşağılayarak hakaret ettiler bize. Müsaade edin, bu 
konuda cevap vereyim kendilerine. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Canver... 
Sayın Bürke, buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

söylemediğimiz bir şeyi izafe ettiler bize; İçtüzüğün 
70 inci maddesine göre söz veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun yerinize. 
CÜNEYT CANVER ı(Adana) — İzah edeyim efen

dim, izah etmek istiyorum, biraz önce sataşmada bu
lundu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataşmada bulun
madı. 

Lütfen buyurun Sayın Bürken. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğün 70 inci maddesi gereğince söz veriniz. 
BAŞKAN — Efendim, ne olduğunu lütfen izah 

edin, zabıtlara bakalım efendim! 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğün 70 indi maddesi gereğince, sinirlenmeden, 
bana söz vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, buyurun 
yerinize oturunuz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
70 inci madde gayet açıktır; keyfî davranamazsınız, 

'bana söz veriniz. 
BAŞKAN — Efendim, sataşma nedir, tekrar so

ruyorum? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim, arz edi

yorum; Edirne, Kars ve Ardahan'la ilgili bizim söy
lemediğimiz bir konuda, bir başka doktrinin savunu
cusu gibi gösterdiler bizi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, alakası yok Sayın 
Canver, lütfen efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
başka bir husus daha var; bu sayın milletvekili, öte
den 'beri... 

BAŞKAN — Lütfen efendim müsaade ediniz, otu
run yerinize lütfen. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade ediniz konuşayım, bağıra bağıra canımız 
çıktı; dinleyiniz... 

BAŞKAN — Dinliyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, lütfen 'dinleyelim konuyu hal

ledelim efendim. 
Buyurun efendim. 
SALİM EREL '(Konya) — Sayın Başkan, usul hak

kında söz istiyorum. (SHP sıralarından, sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

bu sayın milletvekili, bir şeyi itiyat haline getirmek 
istiyor: İnsanların yaşlarıyla, insanların mevcut ko
numlarıyla âdeta - tabiri caizse - dalga geçmeyi siya
set sayıyorlar; hakaret ediyorlar; iade ediyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz hakaret ediyor
sunuz efendini; lütfen oturun efendim. (Gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Siz lütfen ayağa 
kalkın Başkan olarak o zaman, müdahale edin!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; söz veremi
yorum efendim. 
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AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, tek 
kişi Meclisi işgal ediyor; böyle şey olmaz! 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 70 inci maddesi açık efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... (SHP sırala
rından gürültüler) 

Efendim, ben, Sayın Canver'in, kendisine sataş
ma olduğu yolundaki iddiasını yerlinde görmüyorum 
ve bunu oylarınıza sunuyorum... (SHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, «Oylayamazsınız» sesleri) 

Lütfen efendim... 
Efendim oylarınıza sunuyorum... (SHP sıraların

dan «Oylayamazsınız» sesleri) 
SALİM EREL ,(Konya) — Konuşmacının konuş

ması ile ilgili, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

Sataşma olmadığı kanaatimi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Sataşma olma
dığı kabul edilmiştir. (SHP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Buyurun oturun. 

Buyurun Sayın Bürke. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Yazıklar olsun 
sana, yazıklar olsun... Sen iyi bir Başkan olamadın, 
doktorluk yap sen. Bundan sonra, ben de çıkıp haka
ret edeceğim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

/. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'e kınama 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Canver Başkanlığa 
hakaret ediyor; kendisine kınama cezası veriyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Yazıklar olsun, 

yazıklar olsun!.. 
BAŞKAN — Efendim, kınamaca cezasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Sayın 

Canver'e ben de katılıyorum. 
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında söz is

tiyorum. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Savunma hakkı 

verin; konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bürke, buyurun. (SHP sıra

larından gürültüler) 
Lütfen!.. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Savunma hak

kını ne zaman vereceksiniz? 
BAŞKAN — Savunma hakkınız var efendim; ve

receğim efendim; buyurun oturun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne zaman ve

receksin? 
BAŞKAN — Vereceğim, arkadaş konuştuktan son

ra vereceğim; buyurun oturun. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

Lütfen efendim; vereceğim... Buyurun oturun, ar
kadaş konuşsun; söz vereceğim size efendim. 

CÜNEYT. CANVER (Adana) — Onların başka
nısın; hepimizin başkam olun, hepimizin!.. 

BAŞKAN — Burada hepinizin başkanıyım ben. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — ANAP'ın Baş

kanısın sen. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... (SHP sıraların

dan gürültüler) Lütfen oturun efendim. (Gürültüler) 
Müzakereleri ihlal etmeyin, oturun efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
savunmasını yapsın. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında söz is

tiyorum. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Savunma hak

kımı istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Savunma hakkı vereceğim size efendim; buyurun 

oturun. 
Sayın Bürke, devam edin efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Konuşmacının konuş

masıyla ilgili usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, Sayın Bürke'den 

sonra vereceğim. 
Buyurun Sayın Bürke, devam edin. 
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında, söz 

[istiyorum. 
BAŞKAN — Kürsüden hatibi indiremem efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Emir mi aldın?.. 
BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım... 
SALİM EREL (Konya) — Konuşmacının konuş

masıyla ilgili usul hakkında söz istiyorum. (SHP sı
ralarından gürültüler) 
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BAŞKiAN — Arkadaşımız konuştuktan sonra, size 
de söz vereceğim, efendim. 

Buyurun Sayın Bürke. 
MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — Mü

saade ederseniz ve bana vekâlet venirseniz, hepimizi 
hakaret altında bırakan sözlerine ben cevap vereyim. 
(SHP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, niçin 
söz vermiyorsunuz? Usul hakkında söz istiyorum. Lüt
fen beni dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen oturun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkındaki talep

ler öncelik taşır. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim, oturun!.. 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'e kınama 
cezası verilmesi (Devam) 

BAŞ/KAN — Buyurun Sayın Bürke. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

olmaz!.. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, söz vereceğim; zabıtları 

tetkik ediyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, usul

le ilgili olarak söz istiyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Verdiğiniz cezayı 

kaldırın Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Sayın Bürke'nin 
konuşmasından sonra zaltıâlmize söz vereceğim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Oylamadan ön-
oe savunma hakkı vermelisiniz. 

BAŞKAN — Oylama yapmadık efendim. 
Buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, kürsüde hatip var
ken size nasıl söz veririm? Lütfen oturun! 

Devam edin Sayın Bürke. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Otur 

yerine. 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Ara ver. (SHP 

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Sayın 

Başkan, bu şartlar altında konuşmak mümkün değil. 
BAŞKAN — Müzakereler ihlal ediliyor. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Başkan istifa et! 
BAŞKAN — 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 18.36 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Bir defa şunu söy
leyin : Ceza var mı yok mu; ceza verdiniz mi ver
mediniz mi? 

BAŞKAN — Efendim, savunma hakkı vereceğim 
arkadaşımıza. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Şimdi verin Sa
yın Başkan, savunma haSkkı vermeden ceza veremez
siniz; ceza verdiniz mi, savunma hakkı vermek mec
buriyetindesiniz. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, ceza 

verdiniz mi? 
BAŞKAN — Efendim, ceza, kınama cezası değil; 

Başkanlığa hakaretten dolayı, dışarı çıkarma ceza-
sıydı; ben orada sürçü lisan ederek, kınama cezası 
verdim. Esasında, Başkanlığa yaptığı tarizden dolayı 
ceza vermek istedim. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, Kâmran Beye ceza vermelisiniz; nasıl, bize, 
«komünist» diyor? 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saoti: 18.50 

BAŞKAN: Baskanveküi Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Sttleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Arkadaşımızın I 
savunmasını almalısınız. 

BAŞKAN — Efendim, savunmasını alacağım, on
dan sonra ceza uygulayacağım. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Savunmasını al
mak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Alacağım efendim, lütfen... 
Buyurun efendim, savunmanızı yapın. (SHP sıra

larından alkışlar) 

SALİM ERBL (Konya) — Sayın Başkan, ben de 
usul hakkında söz istiyorum, konuşmacının konuşması I 
hakkında. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, şim
di de Meclisi tahrik eder. (SHP sıralarından, «Sus 
be!» sesleri, gürültüler) I 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Etmeyeceğim, 
etmeyeceğim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; şimdi, tartışmaya neden hak
sız yere sebep olunduğunu, neden hak etmediğimiz 
bir cümleyle karşılaştığımızı sizlere kanıtlayacağım. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Yaşın kaç se
nin, yaşın?.. I 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ona da cevap 
vereceğim. I 

Sayın milletvekili konuşmasında, «Talb'î, Sovyet
ler Biriiği'nin Edirne'yi, Kars'ı istemesine ses çıkar- I 
mazsınız; doktrininize uymaz!» dedi... 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Müsaade edin... 

(ANAP sıralarından gürültüler) j 
BAŞKAN — Sayın Canvef, bir dakika, ben zaptı \ 

getirttim, isterseniz okuyayım. j 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki, okuyun 
efendim. 

BAŞKAN — «Sovyetler Birliğinin Truman Dokt
rininin doğuşuna sebep olan hadiseleri, boğazlar üze
rindeki üs ve kontrol hakkıyla Kars'ı,-Ardahan'ı, ta
lep etmesi tabiî gelmez; çünkü, o zaman doktrine 
ters düşer.» Bu kadar efendim, «Doktrin© ters dü
şer» demiş. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Tamam efen
dim, bakın efendim... I 

BAŞKAN — Size bir itham yok efendim. (ANAP. 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET EKİCİ (Kütahya) — Doktrin o mu, 
onu mu savunuyorsunuz, o sizin doktrininiz mi? 1 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Müsaade edin, 
bakın aynen tutanaklara geçmiş; ben birinci sayfada 
bakın ne demişim: «Buna karşılık...» (ANAP sırala
rından gürültüler) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Bu doktrin sizin 
mi?.. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sen sus be!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Aynen şöyle 

söylemişim sayın üyeler: «Buna karşılık...» (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET EKtOl (Kütahya) — Sayın Sevinç, dokt
rin ,o mu, onu mu savunuyorsunuz, o sizin doktrini
niz mi? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ekici, lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — «Buna karşı

lık, Türkiyeyi ABD'ye yaklaştıran birtakım unsur
lar vardır ki, bunun başında, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası, Sovyetler Biriiği'nin Türkiye'ye yönelttiği 
tehditler yer almaktadır.» Söylemişim... 

Sayın konuşmacının böyle bir suçlama da, böyle 
hir haksız isnatta, yersiz isnatta bulunmasına gerek 
var mı idi?.. Yoktu. (ANAP sıralarından «İsnat de
ğil» sesleri, gürültüler) 

Bir başka husus daha var. 
Değerli Başkanım, bakınız, bu konuşmacı buraya 

her çıkışında bizi genç olduğumuz için itham eder. 
(ANAP sıralarından «Evet, daha çocuksun, tecrü
besizsin» sesleri) 

32 yaşında, milletvekili olunuyor; tesadüfen 32 ya
şında sizler gi'bi ben de milletvekili oldum. 

KEMAL IĞREıK (Bursa) — Tesadüfen mi!.. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Şimdi, biz de

neyimsiziz. Bakın, aynı konuşmayı, bu milletvekili ar
kadaşımız daha önce de yapmış, ona şu cevabı vermi
şiz : «Biz bu uyarıları, özenerek, sorumluluk duya
rak yaptığımızda, bir ANAP'lı üye (kendisini kaste
diyorum) bizleri deneyimsizlikle suçlamıştı; ama, biz 
deneyimli olanların göremediklerini önceden anlattık 
'burada. Doğrudur, deneyimsizdik; ama, hiçbir bağ
lantımız da yoktu. Üstelik, Türkiye Cumhuriyetinin 
çıkarlarını bir çok deneyimliye göre daha doğru sa
vunduk. Yakın tarihimizde de bu böyleydi sayın üye
ler; Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan önce istilacı dev
letlere Anadöluyu peşkeş çekenler de, sayın millet
vekili gibi deneyimli idiler.» {SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ANAP'lı milletvekillerini 
kutluyorum; yaptıkları en iyi transfer!.. (SHP sırala-
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rından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Canver. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Türkiye Cumhuriyetinin Yüce Meclisinde komünist 
yoktur. Bu lafı lütfen Sayın İnan geri alsın. Mecliste 
komünist yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, zabıtta... 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Olamaz da... 
BAŞKAN — Yok efendim, olması-da mümkün 

değil. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SOI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 

10 arkadaşının, Türkiye - {ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağ
ladığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/53) (Devam) 

BAŞKAN — Meclis araştırmasına kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Bürke. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

saydınız mı? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — 101 var mı, 101 var 

mı? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 101 yok! 
BAŞKAN — Karar yeter sayısı var efendim. 
Devam edelim Sayın Bürke. 
SALİM ERIEL (Konya) — Sayın Başkan, oyla

ma katakulliye geldi. 
BAŞKAN — İstirham ederim efendim... 
Lütfen, devam edin Sayın Bürke. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — 101 yok. 

BAŞKAN — Alakası yok efendim; var. (SHP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

Devam edin Sayın Bürke. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir ortamda Tür
kiye'nin en büyük meselesinin ve memleketimizin ka
deriyle ilgili olan bir konunun... (SHP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın İnan sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın İnan'ın zabıttaki sözlerini oku
yayım; bu sözlerde bir şey yok. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın İnan kür
süye çıksın, sözlerini geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın C?nver'in savunmasını dinle
diniz. 

Cezayı oylarınıza sunuyorum : Kınama cezasını ka
bul edenler... Etmeyenler... (SHP sıralarından «Sa
yın, sayın» sesleri) 

Kabul edilmiştir efendim maalesef. 

ŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 101 
yok. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Karar sayısı yok, 
101 oy olmadan ceza veremezsiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, oylama 
karambole geldi. 

BAŞKAN — Alakası yok efendim. (SHP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

TEVFÎK BİLAL (Hatay) — 101 yok. 
BAŞKAN — Var efendim. 
Devam edin Sayın Bürke. (SHP sıralarından gü

rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Lütfen efendim... (SHP sıralarından sıra kapakla

rına vurmalar) 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — ... bu 

şartlar altında görüşülmesine, hiç de gönlümüz razı 
değildir; ama, bir sayın milletvekili arkadaşımız btf-
rada çıkıp da Büyük Millet Meclisinin saygısına leke 
düşürecek şekilde konuşma yaparsa ve bu önergeyi 
verenleri cahillikle, bilmemezlikle, gençlikle, tecrübe
sizlikle ve vatana bağlılığının zayıflığıyla, neredeyse, 
itham ederse, bu Mecliste serbest bir müzakere ola
maz. 

TEVFİK BlLAL (Hatay) — Sayın Başkan, oyla
mayı yenileyin, 101 yok. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hâlâ 101 yok! 
(SHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen grubunuza sa
hip olun efendim. (SHP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Sayın Tutum, lütfen efendim... 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, taraflı davranmayın, lütfen sükûneti temin edin. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KÂM BÜRKE (Devamla) — Sayın 

Başkan, sükûneti temim edemediğiniz takdirde konuş
mamız mümkün değil. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bürke... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ka

rar alıyorsunuz; karar alırken, nisaba riayet etmeniz 
ve bunu resen dikkate almanız Anayasa gereği. Böy
le aceleye getirerek, sırf çoğunluk oyuna güvenerek 
bu şekilde davranmanız, tarafsizliğinizi ihlâl ettiği
nizi gösterir. Lütfen oylamayı yenileyin ve Anayasa
nın yoluna gelin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MÜNİR SiEVTNÇ (Eskişehir) — Oylamayı yeni
leyin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Kürsüde 
hatip var; şimdi oylama mı yapılır! 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — 101 yoktu, oylamayı 
yenileyin. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi nasıl itiraz edilir, aya
ğa kalkıp itiraz etseyd'iniz, elbette ki bunu yeniler-
dak. 

Mümkün değil efendim. 
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Duymu

yorsunuz ki Sayın Başkan. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — «Sayma

dınız» diye bağırdık. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — «Duymadınız» 

diye kaç kere bağırdık... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Oylamayı yenileyin. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oylamayı yeni

lemeniz gerekir. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Efendim, itirazınızı içtüzüğe göre yapsaydınız, el
bette ki, yeniden oylar, yeniden sayardık; ama, siz 
itirazınızı ayağa kalkarak yapmadınız Sayın Tutum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim, İçtüzüğe göre... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lütfen efendim, 

yetkiniz var; hata yapıldığında tekrarlanır. 

BAŞKAN — Hata yapmadım ki efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ka

rar nisabı yok efendim, kararınız yanlış efendim. 

BAŞKAN — Efendim, itiraz yok ki; itiraz etmedi
niz ki!.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, karar ni
sabı yoktu; anında itiraz ettik. 

BAŞKAN — O konu bitmiştir Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır efendim bit

medi; ama, Anayasaya aykırı, ben karar alabiliyorum 
diyorsanız, bitti tabiî. 

BAŞKAN — Efendim Anayasaya aykırı karar al
madık ki. İtiraz et'seyd'iniz sayıma. (SHP .sıralarından 
«Ettik» sesleri, gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anında ettik efen
dim. 

BAŞKAN — Etmediniz ki, efendim! Ayağa kalkıp 
itiraz et'seydiniz, elbet bir kere daha oylardım; sa
yardım da! 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, anında 
ettik; sıra kapaklarına vurma size neyi ifade ediyor? 
Bir yanlış anlama oldu. İtiraz ettik, siz bakmıyorsu
nuz ki. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sıra ka
pakları çok şey ifade ediyor, çok sey ifade ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, kalkıp da itiraz etseydiniz 
beş arkadaş, elbette ki, ben yeniden oylama yapar
dım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, Anayasa 
emridir, lütfen tekrarlayınız; eğer karar nisabı olur
sa, tamam. (SHP sıralarından gürültüler) 

Tekrarlayınız efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karar nisabı olur
sa, tamam efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — EVet Sayın Bürke, devam edelim. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın grup başkanVeikillerini grubuna sahip olma
ya davet ediyorum efendim, lütfen efendim,.müza
kereleri ihlal etmenin manası yok efendim. (SHP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

CAHİT TUTUM .(Balıkesir) — Efendim, grubu
muzun meşru bir talebi var; istirham ediyorum, far
kına vardığınız bir yanlışlığı düzeltmeniz için itiraz 
edildi karar nisabı yok diye; fakat duymadınız. 

BAŞKAN — Efendim, yanlışlık yok ki, ortada 
efendim. Ayağa kalkıp itiraz da etmediniz; burada 
arkadaşlarımız var efendim. (SHP sıralarından «Var, 
var» sesleri) 

BAŞKAN — Var mı?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kâtiplere sorun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkan istifa... Baş

kan istifa... Başkan istifa... 
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BAıŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Tutum, grubunuza sahip olun efendim; yok

sa... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Siz de Anayasaya 

uyun! 
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BAŞKAN — Efendim, birleşime 15 dakika ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Sat. ti : 19.15 

BAŞKAN : Başkan /eküi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoghı (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek umacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10153) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere Uçaklığımız veriden de
vam ekiyoruz., 

Sayın Bürke, buyuran efendimi. 
ıSURURl BAYKAL (Ankara) Sayıtı Başkan, 

zatoanımız kateadı galiba; konuşmayı ertelemen'iz 
mümkün mü ejf enıdim? 

IBAŞKAN — Efendin, 15 dakikamız var; gere
kirse süreyi uzatırız da. 

YILMAZ DEMİR (İBilecik) — Nereden biLtyor-
ısum uzayacağını, nereden biliyorsun? Niye kesin ko
nuşuyorsun? 

(BAŞKAN — Uzatılırsa biter efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Süreyi siz mi 

uzaıtıyansunuz, Meclis mi uzaltııyor Sayın Balkan? 

'BAŞKAN — Buyurun Saıynn Bürke. 
CA0HTT TUTOM (Balıkesir) — Bir dakiıkıa efen

dim, söz İşitiyorum. 
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Belikli belli bir sftrös alltında bazı hatalar yap
tınız, bunu kabulleniyorsunuz. (Zamanında 101 uya
rısını yapmadınız» dediniz, şahit olarak, şu anda ta
rafsız durumda olan diğer partili arkadaşlara, DYP' 
li arkadaşlara sorabilirsiniz, zamanında uyardık. Lüt
fen Anayasanın emrini hiçbir mülahazaya... 

BAŞKAN — Bfend'm, kefclkılilükle Anayasa em
rimi 'büz ayıak'alltı yapaırraaıyız, zaıten elimiızde değiıl 
efendim; mümkün değil. Ancak, siz usulüne göre 
ımüraoaalt eitseydinıiz, ellbatlte k'i biz yeniden sayım 
yapardık. 

Sayın Bürike, devaım ödecelk mMniz efend:m?.. 
SURURÎ BAYKAL (Anlkara) — Sayın Başkan, 

ulsu'l hakkında... 
IBIAŞKAN — Sayın Bürikıe, konuşma süreniz 30 

dakikadır; 10 dakika da... 

CtAHUrr TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz ^ü'ıyorum efendı:im. 

8URURİ BAYKAL (Ankara) — Usul hakkında 
efendim... 

YILMAZ DBMÎR (jBiledik) — Usul hakkında 
söz Miıyoriar Sayın Başkan. 

SAUM EROL (Koınya) — Sözünü geri alsın Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 30 dakika konuşma hakkınız var; 
aımâı, zamanımız az kaldı, ş/ilmdi olturuımu erteleye
lim bence... 
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SALİM BREL (Konya) — Kâmran kan her dev
rin, her parükıin sözcülüğünü yaptı, 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık olanak, zama
nımızın az kalmıası, konuşma süresinin de 30 dakika 
ollması sebebiyle Sayın B'ürke'ıye gelecek birleşimler
de söz vermek ve görüşmelere bıralkltığımıız yerden 
devam Sümek üzere..., 

AYHAN FIRAT (Malaıüya) — Sayın Balkan, usul 
hakkında bir şey söylemek isitiiyoruım efendim. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili, Durmuş Fikri Sağlar'in, 
10.3.1982 tarihli gazetelerde yer alan, Mersin Gümrü
ğünden kaçak mal sokan bir şebekenin yakalanması 
olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1616) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Fikri Sağlar 
îçel 

10 Mart 1982 tarihli gazetelerde, Kıbrıs'tan çıka
rılan 100 milyar liralık kaçak mallı, transit geçiriyo
ruz diyerek, Mersin Gümrüğünden zatü ev eşyası ola
rak sokan bir şebekenin yakalandığı haberleri yer al
mıştır. 

Buna göre; 
1. Bu şebekenin elemanları ortaya çıkarılmış mı

dır? Olay soruşturulmuş ve sonuçları alınmış mıdır? 
2. Olay hakkında dava açılmış mıdır, açılmış ise 

hangi aşamadadır? 
3. 1547 sayılı Yasa ile 1918 sayılı Kaçakçılığın 

Men ve Takibine İlişkin Yasalardaki Hükümetinizce 
yapılan değişikliklerden, bu kaçakçılar yararlanmış mı
dır? 

(1) NOT : Soru cevabına ekli soruşturma raporu 
yayınlanamamış olup, (7/1616) esas numaralı dosya
sındadır. 

TıEVFilK BİLAL (HalCaıy) — 101 oy... 

AYHAN FİRAT (Malaltya) — 101 oyun olma
dığı da bugün zabıtlara geçmiştir, 101 oy yoktur. 

iBAŞKAN — Efendim, kanun tasarı ve teklifle
rini görüşmek için 22 Nisan 1987 Çarşamba günü 
saat 14.30\la toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum., 

Kapanma Saati : 19.18 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 20 .4 . 1987 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Sayı : KAM : 3008232 -1449 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 5.3.1987 tarihli, 18/106-2341/01759 sa
yılı yazısı. 

'Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan-
dirılmaisı isteğiyle İçel Milletvekilli Sayın Durmuş Fik
ri Sağlar tarafından sorulan ve Sayın Başbakan tara
fından, tarafından cevaplandırılması uygun görülen 
ilgi yazıda belirtilen sorulara diskin cevaplarımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

10 Mart 1982 tarihli gazetelerde yer alan; Kıbrıs' 
dan kamyonlara yüklenen elektronik eşya, siigara ve 
viski cinsindeki eşyaların buradan Irak, İran ve Suri
ye gibi ülkelere transit olarak sevkedi'Miklerine dair 
haberle ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulundan 
bir uzmanın koordinatörlüğünde iki Maliye, üç Güm
rük Müfettişi ile 6 noı Kolordu ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığından bir yetkilinin katılmasıyla oluşturulan 
komisyonca yürütülerek sonuçlandırılan 7 Mayıs 1982 
tarihli 19 sayılı soruşturma raporu üzerine açılan da
vanın halen Mersin 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 
E : 1986/162 sayılı dava dosyasında derdest bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, ilişikte bir örneği gönderilen so
ruşturma raporunda bahsi geçen ve haklarjın'da Müfet
tiş Tuğrul Artan tarafından düzenlenen 13.7.1982 ta
rihli, 3 sayılı teklif raporu ile Mersin Yolcu Salonu 
Gümrük Müdürlüğünde görevli Gümrük Muayene 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Memurları Mustafa Gökçek, Zeynel Abidin Yolcu ve 
Bahriye Özkan halklarımda, anılan rapordaki teklif doğ
rultusunda Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kurulu Baş
kanlığının 20.5.1985 tarihli 1984/42 sayılı kararıyla 
657 sayılı Yasanın 131 inci maddesi mucibince 1920 
sayılı Yasanın 1 indi maddesi uyarınca işlem yapıla
rak memuriyetle alakaları kesilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Sir
keci Gümrüğünde görevli iken zimmetine para geçire
rek kaçtığı iddia edilen bir memurun yakalanıp yaka
lanmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/1626) 

Türkiye Büyük Millet Meclsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Saym Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

1. Sirkeci Gümrüğünde görevli Oruç Doğan Ku-
yulu adh memur, 50 kilo altın ve elektrik! cihazları 
satarak 100 milyonla kaçmıştır. Bu şahıs yakalanmış 
mıdır? Yakal'anmışsa gerekli cezası verilmiş midir? 
Yakalanmamış ise yakalanması için ne gibi bir çaba 
sarfedilmektedir? 

2. Malî Sulbe dedektiflerinin 14 Kasım 1981 tari
hinde Kapalı Çarşıda el koydukları 110 milyon lira
lık altınla, ilgili soruşturmanın sonuçları ne olmuştur? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 20.4.1987 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Sayı : KAM : 3008232-1449 

Türkiye Büyük Mildt Meclisi Başkanlığına 
1LGÎ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 5.3.1987 tarihli, 18/106/2332-O175O 
sayılı yazısı. 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması isteğiyle Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canıver tarafından sorulan ve Sayın Başbakan tara
fından, tarafımızdan cevaplandırılması uygun görü
len ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Malî Şube Müdür
lüğünce 1982 yılında İstanbul Satış Genel Müdürlüğü 
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ambarlarında ortaya çıkarılan kaçakçılık olayları üze
rine Isüanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünce tanzim edi
len 10/43149, 10/44314, 10/43317 ve 10/43316 sayılı, 
10.6.1982 tarihli müdahale müzekkereleri ile kamu da
vası açılmış olup, mezkûr da vanan halen İstanbul 
1 indi Ağır Ceza Mahkemesinde derdest bulunduğu an
laşılmıştır. 

Davanın ikamesinden sonra Satış Gümrük Müdür
lüğü ambarlarında yapılan sayım sırasında bazı olay
ların vuku bulması üzerine, Bakanlığımızca açılan so
ruşturma Kontrolör Yusuf Koç ve Sezali Ulukaya ta
rafından yürütülmektedir. Ambarlarda, yapılan sayım 
neticesinde ambar giriş defterinin bulunamaması ne
deniyle tam bir ayniyat tespiti yapılarak kesin bir so
nuca bağlanamadığından Oruç Doğan Kuyulu ve diğer 
ambar memurlarının ambarlarında bulunan eşyalar 
hakkında sorutturma neticesinin beklenilmesi gerek? 
imektedir. 

Diğer taraftan Kadıköy Kaymakamlığı Nüfus Mü
dürlüğünden yapılan tetiklikte Oruç Doğan Kuyulu'nun 
27.1.1984 tarihinde vefat ettiği anlaşknıştır. 

önergede bahsi geçen Malî Şube Müdürlüğünce 
14.11.1981 tarihinde Kapalıçarşıda el koyulan olayla 
ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube 
Müdürlüğünde yapılan görüşmede ele geçirilen altın
ların mezkûr tarihte, Adli Emanete teslim edildiği ve 
davanın derdest olduğu İstanbul Gümrükleri Başmü
dürlüğünün 1.4.1987 tarihli, 4204 sayılı yazısından an
laşılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe ATptemoçtin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tonaj tahdidinin bazı nakliye firmalarını (mağ
dur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı \ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet JCaya Erdem'in yazılı ce-
vabı{7/1708) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
16 Ekim 1986 tarihinde yürürlüğe güren, tonaj tah

didinden dolayı mağdur olan yüzlerce nakliye firma
larının durumu hakkında aşağıdaki sorularımın Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem 
tarafından yazrlı olarak cevaplanırılmasına delaletinizi 
saygı ile arz ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. 16 Ekim 1986 tarihinde yürürlüğe giren, to-
naj tahdidinden mağdur olan yüzlerce nakliye fir
masının eslki mukavelelerden dolayı 75 milyon lira 
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zarar edip, mağdur olmasının düzeltilmesi düşünül
mekte midir? Bu hususta ne gibi tedbir aldınız? 

2. Yüksek ekonomik kurulun, eski ihalelere yüz
de 30'u geçmemek kaydiyle fiyat farkı verilmesine 
karar alındığı halde, niçin uygulama yapılmamakta
dır? Nakliye firmalarının, fiyat farkından dolayı mağ
duriyetlerinin giderilmesi niçin tikip edilmemektedir? 

3. Büyük çoğunluğu fceşjkil eden Ziraî Donatım 
Kurumu, Söker Fabrikaları, Eti<bank Alüminyum 
gibi kuruluşlar söz konusu farkı niçin ödememek
tedirler? Zorunlu olan bu ödemelerin yapılması için 
ne gibi önlemler almaktasınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 16.4.1987 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/0766 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iLGt : 13.3.1987 tarih ve 7/1708-8087/31796 sa

yılı yazınız. 

İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması istenen 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sö'kmenoğlu'nun 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hatay Millettvekili Sayın Mustafa Murat Sökımen-
oğlu'nun yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Trafik Kanununun 
65 inci maddesini değiştiren 3321 sayılı Kanun 22 
Kasım 1986 tarihinde 19289 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3321 sayılı Kanun, 
araçların yüklenmesinde taşıma sınırı üzerinde yük 
ve yolcu alınmasına tahditler getirmekte olup, 2918 
sayılı Kanundan farklı olarak yük naklettiren kamu 
ıkurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzelkişileri de 
yük naklini yapan araçların azamî toplam ağırlık
larını dikkate alarak yükleme yaptırmakla zorunlu 
kılmıştır. Aksine hareket durumunda 'para cezaları 
sözkonusu olmaktadır. 

3321 sayılı Kanunla ayrıca, 2918 sayılı Kanuna 
geçici madde eklenımişitir. Geçici madde 7'ye göre, 
kamu Ikurum ve kuruluşlarınca 22 Kasım 1986'dan 
önce yük naklettirmek amacıyla yapılan mukavele
lerle ilgili fiyat farkı dahil hertürlü düzenleme yap-
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maya Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulu 
(EİYKK) yetkili kılınmıştır. 

BtYKK ise 10 Aralı'k 1986 tarihli toplantısında 
aldığı 86/31 sayılı karar ile, sözkonusu nakliye mu-
kavöleleriyle ilgili olarak ortaya çıkacak fiyat farkı
nın yüzde 30'u geçmeyecek şekilde verilmesi konu
sunda ilgili kuruluşların yönetim kurullarının yetkili 
olmasını hükme bağlamışltır. 

Fiyat farkı verme gereği o dönemde yeniden ta
şıma ihalesi açılmasından doğacak zaman kaybına 
tahammülü olmayan kuruluşlar düşünülerek ortaya 
çikmış olup, kuruluşların yönetim kurulları, önceki 
mukavelelere % 30'a kadar fiyat farkı verip verme
mekte serbest bırakılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan jlindeki sulama, kanallarının temizlenmesine ve 
arazi sahiplerinden ^alınan sulama ücretine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı %mail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/1731) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyiş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Erzincan'da sulama işleri, suyun yetersizliği 
nedeni ile, istenilen zamanlarda arazinin sulandırıl
ması mümkün olamamaktadır. Buna mukalbil, bir de
fa da sulamada dönüm başına 4 200 TL. alınmakta, 
ender zamanlarda ikinci sulama mümkün olabilmek
tedir. Garpta ise, dört beş defa sulanan araziye de 
dönüm başına bir defaya mahsus olmak üzere 4 200 
lira alınmaktadır. (30.4.1986 gün ve 19093 sayılı Res
mî Gazete) 

2. Regretor'a yakın olan köyler müstesna, diğer 
köyler bir veya iki defa sulamaya mukalbil, dönüm 
başına alınan 4 200 TL. na mukabil, Batıda iste
diği kadar sulanan araziden de dönüm başına bir de
faya mahsus olmak üzere 4 200 TL. sı alınmakta ve 
bu suretle arada çok büyük bir eşitsizlik görülmek
tedir. Bu yönden bir düzenleme yapılması düşünüle
mez mi? 

3. Su kanalları toprak vesaire ile dolduğundan, 
'bu kanalların tümünün, diddî şekSMe mahallinde in
celeme yaptırılarak temizlenmesi cihetine gidilemez 
mi? 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 26.3.1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-254 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müdürlüğünün 

17.3.1987 gün ve 7/1731-8140/31932 sayılı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un «Er

zincan İlindeki sulama kanallarının temizlenmesine 
ve arazi salhiplerinden alınan sulama ücretleri» hak
kındaki yazılı soru önergesi ilgisi nedeniyle Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 15.4.1987 

Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 

İşletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : lSTŞBMD/293.11/701/87 

Konu Erzincan Milletivekil/i Sayın Veysel Varol' 
un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İtgü : 17.3.1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1731-

8140/31932 sayılı yazılarınız. 
«Erzincan ilindeki sulama kanallarının temizlen

mesi ve arazi salhiplerinden alınan sulama ücretleri» 
konusunda, Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Va
rol'un Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüs
nü Doğan'a yönellttüği, ilgi yazınız ekindeki yazılı so
ru önergesinde yeralan konuların Bakanlıklarını il
gilendirmemesi nedeniyle Bakanlığımıza intikal etmiş 
ve konu incelenmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen 
ve işletilmekte olan Erzincan cazibe sulaması 10 975 
Ha, pompaj sulaması 4 700 Ha. dır. 1986 yılında ca-
zilbe sulama alanının 6 525 Ha'ı, pompaj sulama ala
nının ise 3 049 Ha'ı sulanmıştır. Diğer bir ifade ile 
9 674 Ha alan fiilen sulanmıştır. 

Erzincan sulaması ana kanallarına, 1986 yılında 
toplam 93 300 OOO m3 su alınmış, buna göre hektara 
düşen su miktarı 9 644 m3 olmuştur. Erzincan sula
masında yetiştirilen bitkilerin su ihtiyacının üzerin

de bir su kullanılmış olup, herhangibir kısıtlama ve
ya az su verilme uygulaması yapılmamıştır. 

6200 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlanan 
Sulama ve Kurutma İşletme - Bakım, Yıllık Yatırım 
Ücret Tarifelerinin Uygulamaya Esas Hükümleri kıs
mında da belirtildiği gibi, tüm sulama şebekelerinde 
İdaremize ait sulama tesislerinden sulama yapan çift
çilere, yetiştirdikleri bitkinin ihtiyacı kadar su ve
rilmekte ve bunun karşılığı olarak dekar üzerinden 
sulama suyu ücreti tahakkuka bağlanmaktadır. 

Erzincan cazibe ve pompaj sulama kanallarında 
yıllık programlara göre bakım onarım hizmeti ya
pılmış, kanatlardaki rûsûbattan dolayı sulama yapı
lamayan arazi bulunmamaktadır. 

DSl'ce işletilen sulama ve bataklık kurutma te
sislerine yapılan toplam işletime ve bakım masrafla
rının faydalananlardan her yıl geri alınması 6200 sa
yılı kanun hükümleri gereğidir. 

«1986 Yılı Sulama ve Kurutma İşletme-Bakım, 
Yıllık Yatırım Ücret Tarifeleri» 6200 sayılı kanu
nun 28 ve 29 uncu maddelerine göre Bakanlar Ku
rulunca 86/10588 sayı ile 15.4.1986 tarihinde karar
laştırılmış olup, 30.4.1986 tarih ve 19093 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarife 
ile fiilen yapılan işletme ve bakım giderinin Türkiye 
genelinde, yaklaşık % 78'i tahakkuka bağlanabilmiş-
tir. 

SuHama suyu ücret tarif elerindeki ücretler; sula
ma şebekelerinin bulunduğu yer, sulama sıistemleri, 
bitki çeşitleri, su tüketimleri, sulanan bitkilerden sağ
lanan net gelir artışları ve çiftçilerin su ücreti öde
me güçleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Buna 
göre Erzincan cazibe sulamasında; Hububat için 960. 
TL/Da, Bakliye için 1800 TL/Da, Şekerpancarı için 
2 240 TL/©a, Erzincan pompaj sulamasında ise; Hu
bubat için 1 680 TL/Da, Bakliye için 2 520 TL/Da, 
Şekerpancarı için 3 920 TL/Da işletme ve bakım üc
reti, ayrıca bu tesislerin inşaası için yapılan masraf
ların karşılığı olarak 450 TL/Da yıllık yatırım ücreti 
bitki çeşidi gözetilmeksizin alınmaktadır. Bu ücretler 
sulama ile sağlanan net gelir artışının cûz'l bir mik
tarını teşkil etmekte olup, çiftçileri ödeme gücü ba
kımından zorlamayacak düzeydedir. 

Sulama tesisleri inşaatı ile, bu tesislerden sulanan 
alanların değerlerindeki artışların yanında, sulu ta
rım ürünleri yetiştirilmesi ile kuru tarıma göre birim 
alandan elde edilen üretim değeri ortalama 4-5 katı 
artmıştır. 
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Bitki üretim maliyetlerinde sulama soyu ücreti çok 
düşük bir değeri teşkil etmektedir. Sulama yapan çift
çiler, suyun bitki verimliliğine büyük etkisi olduğu
nu ve dolayısıyla--gelirlerinim de arttığını çok iyi bil
mektedirler. 

Yukarıda da belirtildiği gibi «1986 Yılı Sulama 
ve Kurutma işletme - Bakım, Yıllık Yatırım Ücret 
Tarifelerbnde bir değişiklik yapılması mümkün gö
rülmektedir.. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve îskân 
Bakanı 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Kay
seri Şehir Stadyumunun genişletilmesi çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim [Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı {711751) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Mlillî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandınlması için gereğini arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kayseri Şehir Stadyumunun, Kayserisporun 1 in
ci ligde olduğu geçen yıllarda genişletilmesi çalışma
larından söz edilmekte- tfdii. Şehir içli nüfusu 400 000 
(DörtyÜzlbin) civarında olan şehriimizdeki sportif faa
liyetlere zaman zaman cevap veremeyen Kayseri Şe
hir Stadyumunun genişletilmesi çalışmaları hangi saf
hadadır? 1987 yılımda bu çalışmalar tamamlanabile
cek midir? 

T. C. 
Mfflî EğiUim, Gençlik ve Slpor 15.4.1987 

Bakanlığı 
Beden Teribiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
Dairesi : A.PJK.D. Bşk. 

Sayı : M-0-02/561 
Konu Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Milltet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızın 25.3.1987 gün ve 7/1751-8234/ 

32161 sayılı yazıları ekimde Bakanlığımıza intikal eden 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Kayseri Şehir 
Stadyumunun genişletilmesıi çalışmaları ile ilgili so
rusu incelenmiştir. 

Cevap 1. Genel Müdürlüğümüz 1987 yılı yatırım 
programında Kayseri Stadı tribün ikmal inşaatı, Ge
nel + Katma Bütçeden 20 Milyon TL. ödenekle yer 
almaktadır. 

Bakanlar Kurulunun 9.1.1987 tarih, 87/11293 sa
yılı Kararı gereğince de % 8 kesinti yapılmıştır. -

Kayseri Stadının tribün inşaatı, 1987 yılı yatırım 
programında yer almış, 1989 yılında bildirilmesi plan
lanmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, gümrük müfettişlerince 1984 - 1986 yılla
rında yapılan inceleme ve teftişlere ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7j 1763) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
(Edirne 

Soru 1. Gümrük müfettişleri tarafından 1984, 
1985 ve 1986 yıllarında yapılan inceleme ve teftiş
lerle ilgili bilgiler, aşağıdaki cetvele göre yıllar 'itiba
riyle ayrı ayrı nedir? 

Gümrük müfettişlerince yapılan inceleme ve teftişlerin: 
İnceleme 

DüizömBanıen ve teftişlerin 
Yıl Sayııısı rapor sayısı ifiaplam süresi 

1984 
1985 
1986 

Soru 2. Bu teftişler sonucunda, yıllar itibariyle 
ne gibi işlemler yapılmıştır? Sonuçlar nedir? 

Teftiş ve (incelemelerin mahiyetleri nedir? Nite
liklerine göre sayıları, yıllar itibariyle ayrı ayrı ne
dir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 17 . 4 . 1987 

TEFKU : 17 - 1391 
Konu : Yazılı önergesi 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
.İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 26.3.19S7 tarih 
ve 7/1763^261 /'32267 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üze-
I re Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgtıt Arıkan 
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tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara iliş
kin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Gümrük Müfettişlerinin 1984 - 1985 ve 1986 yıl
larında yapmış 'oldukları inceleme, teftiş ve soruştur
malara ilişkin bilgiler cetvel halinde yazımız ekinde
ki listede belirtilmiştir. 

iBuna göre; 
1984 yılında Gümrük Müfettişlerinde 1 005 adet 

iş mevcut olup, bu işlerle ilgili olarak 73 adet 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
ve 133 adette 1609 sayılı Bazı Cürümlerinden Do
layı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Mu
hakeme Usulüne Dair Kanun Hükümleri uyarınca 
yapılan soruşturmalar sonucunda toplam 206 adet 
rapor düzenlenmiştir. 

!Bu raporların 68 adedi, ilgili bulunduğu olay ve 
kişiler hakkında kovuşturma yapılması ve 138 adedi 
ise ilgili bulunduğu olay ve kişiler hakkında kovuş
turmaya yer olmadığı istemiyle Cumhuriyet Savcılık
larına intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca, aynı yıl içerisinde 623 adet teftiş ve in
celeme raporu düzenlemiş bulunmaktadır. 

1985 yılında ise, mevcut 858 iş dosyasından 38 
adedi ile ilgili olarak 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Talkıi'bine Dair Kanun Hükümleri ve 100 dosya 
ile ilgili olaraik da yine 1609 sayılı Kanun ve Me
murin Muhakematı Hakkındaki Kanun Hükümleri 
uyarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonun
da 138 adet rapor ve fezleke düzenlenmiştir. 

Sözkonusu 138 adet rapor ve fezlekenin 32 adedi 
ilgili bulunduğu olay ve şahıslar hakkında kovuştur
ma yapılmak üzere, 106 adet rapor ve fezleke ise kovuş
turmaya yer olmadığı istemiyle adlî ve idarî mer
cilere sevkedilmiştir, 

Yine, 1985 yılında ve mutad teftişler sonucunda 
559 adet inceleme ve teftiş raporu düzenlenip ida
relere tevdi edilmiştir. 

1986 yılında ise 759 adet iş dosyası mevcut olup, 
'bu işlerle ilgili olarak 190 adet soruşturma raporu 
ve fezleke düzenlenımiş bulunmaktadır. 

190 adet rapor ve fezlekenin 72 adedi 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun Hüküm
leri, 118 adedi ise 1609 sayılı Kanun ve Memurin 
Muhakematı Hakkındaki Kanun Hükümleri esasları
na göre yapılan soruşturmalara bağlı olarak düzenle
miş bulunmaktadır. 

Yine, bu 190 adet rapor ve fezlekelerin 53 adedi, 
ilgili olduğu olay ve kişiler hakkında kovuşturma ya
pılması ve 137 adedi ise ilgili oldukları olay ve kişi
ler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı istemiyle 
adlî ve idarî mercilere intikal ettirilmiştir. 

Aynı yıl yine mutad teftişler sonucunda 505 adet 
inceleme ve teftiş raporu düzenlenmiştir. 

Gerek teftiş ve incelemelerin ve gerekse bunlara 
ilişkin raporların mahiyetleri, Gümrük İdarelerince 
yapılan işlemlerin Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, 
İthalat ve İhracat Rejim Kararlan ile 1918 sayılı 
Kanun ve diğer Kanun ve Kararların Gümrük İda
relerine vermiş bulundukları görev ve yetkilerin bu 
kanun, Karar ve Yönetmeliklere uygun olarak yerine 
getirilip getirilmediği, gümrük vergi ve resimlerinin 
gümrük giriş tarife cetvelinde kayıtlı had ve esaslar 
üzerinde tahsil edilip edilmediği, Gümrük İdarele
rinin taraf olduğu davaların ne ölçüde takip edildiği, 
Gümrük ambarlarında eşyaların durumu, tas'fiye iş
lemleri, idarenin personel, demirbaş eşya durumları 
gibi hususlarla ilgili 'bulunmaktadır. 

Yıllar itibariyle ve mahiyetleri yukarıda 'belirti
len işlemlerin yasalara uygun olup olmadığı, idare
lerde görülen eksiklik, aksaklık ve ihtiyaçların neler 
olduğu ve bunların giderilmesi için alınması gerekli 
önlemlerin belirtildiği teftiş ve inoeleme raporları, 
Teftiş Kurulu Yönetımeliği Hükümleri doğrultusun
da işlem görmüş, eleştirilen hususlar idarelerce dü
zeltilmiş olup, 1987 yılına 331 atfet iş dosyası devre-
dûlmiştir. 

Teftiş ve incelemelerin süreleri her yıl düzenlenen 
yaz ve kış teftiş programlarında .belirtilmekte olup, 
bu süreler müfettişlerin durumlarına göre 1 ila 4 ay 
arasında değişmektedir. Ayrıca, tahkikatlarla ilgili 
bir süre kaydı bulunmamakta, bu süre işin niteliğine 
göre değişmelidedir. 

Yukarıda ve ekli cetvelde Gümrük Müfettişleri
nin teftiş ve incelemelerinin süreleri, mahiyet ve ni
telikleri, devreden, yıl içinde verilen ve bitirilen iş 
sayıları, teftiş edilen idare sayısı ile bunlarla ilgili 
olarak düzenlenen rapor miktarları yıllar itibariyle 
ayrı ayrı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Balkanı 
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7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, 1986 yılında kaç Türk sporcusuna ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin sorusu ve MilU Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ceva
bı (7/1766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 yılı 

bütçesinin, Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, Sa
yın Bakana yönelttiğim sorulardan birine yazılı cevap 
verileceği bildirildiği halde, bugüne kadar cevap ve
rilmemiştir. 

Genel Kurul tutanaklarının 19.12.1986 gün 46 
ncı Birleşiminde sayfa 684'de yer alan ve bütçe gö
rüşmeleri sırasında sorulan söz konusu sorumun ce
vaplandırılması konusunda, Anayasamızın 98 inci 
maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine tanınan 
denetleme yetkisinin sağlanması ve korunması için, 
Sayın Başkanlığınızca gereğinin yapılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Bütçe görüşmelerinde yöneltilen ve bugüne kadar 
cevaplandırılmayan sorum : (19.12.1986 gün 46 ncı 
birleşim sayfa 684) 

Soru 3. 1986 yılında kaç »Türk sporcusuna toplam 
ne kadar yardım yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim, Gençlik ve 14.4.1987 

Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü 
ve Spor Genel Müdürlüğü 

Dairesi : A.P.K.D. Bşk. 
Sayı : M. 0.02/560 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızın 26 Mart 1987 gün ve 7/1766-8266/ 

32276 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal .eden 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 1986 
yılında kaç Türk sporcusuna ne kadar yardım yapıl
dığına ilişkin sorusu incelenmiştir. 

Cevap 1. 1986 tarihinde öncelikle, 15 Mayıs 
1978 tarih ve 16288 sayılı Resmî Gazetede yayınlana
rak yürürlüğe giren «Türk Sporunun Geliştirilmesi 
ödeneğinin Harcama Esas ve Şekillerine İlişkin Yö
netmelik» gereğince başarılı sporculara antreman yar
dımı yapılmıştır. Ancak, başarılı sporculara 1983 yı
lından itibaren Genel Müdürlük bütçesinde ödenek ol

madığından yönetmelik gereği olan 1983 - 1985 yıl
larına ait ödeme yapılamamıştır. Türk Sporunu Teş
vik Fonundan sağlanan katkı ile 1982 - 1983 yılına ait 
'borçlar 1986 yılında ödenmiştir. 1986 yılında ise yö
netmelik, ödeneğinin olmaması nedeniyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. 1986 yılında geçmiş yıllardan alacağı 
olan 624 başarılı sporcuya toplam 75 000 000.- TL.'sı 
yardım yapılmıştır. 

163 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü mad
desine 3239 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile eklenen 
15 numaralı bentte «Yüz ve daha aşağı sayıda işçi ça
lıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların her yıl 
millî müsabalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve 
bu amatör sporculara ödenen ücretlerin (asgarî üc
retin iki katını aşmamak kaydıyla) Gelir Vergisinden 
müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. 1986 yılında 
bu haktan toplam 22 sporcu yararlanmıştır. (41 400 x 
2 = 82 000.-, 82 000 % 25 = 20 700.-, 22 x 20 700 x 
12 = 5 464 800.- TL.) 

Ayrıca 1986 yılı içerisinde uluslararası müsaba
kalarda dereceye giren başarılı 51 sporcumuza toplam 
13 600 951.- TL.'lık çeşitli ödüller verilmiştir. 

Bunlara ilaveten Türk Sporunu Teşvik Fonundan 
Ağrı'daki sporculara gıda yardımı olmak üzere Ağrı 
'Beden Terbiyesi ve Spor 11 Müdürlüğü emrine 
5 000 000 TL.'sı gönderilmiş olup, ayrıca spor tesis
leri için milyonlarca lira aynı fondan ödenmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

8. -—İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
kira sorununun çözümlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1771) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Ömer Necati Cengiz 

İstanbul 

1986 yılında; 624 sporcuya antreman yardımı ola
rak 75 000 000.- TL.'sı, 22 sporcuya Gelir Vergisi Ka
nunundaki istisna çerçevesinde 5 464 800.- TL.'sı ve 
51 sporcuya verilen ödüller için ödenen 13 600 951-
rTL.'sı ile birlikte 697 Türk sporcusuna toplam olarak 
94 065 751.- TL.'sı yardım yapılmıştır. 
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Kira sorunu hayatî bir önem taşımaktadır. Tür
kiye'de aile nüfusunun yüzde 60'ını kirada oturan
lar teşkil etmekte, kira ise kontrolsuz ve sorumsuz, 
alabildiğine insafsızca yükselmekte, kiracıların öde
yemeyeceği boyutlara ulaşmıştır. 

Bu nedenle, acil bir sorun olarak günlük hayata 
giren ve derhal bir çözüm getirilmesi beklenen; fakat 
hükümet tarafından uzun vadeli bir program olarak 
düşünülen kiracıların tasvip etmediği ve derhal bir çö
züm beklediği kira ile ilgili; 

1. Türkiye'de asgarî geçim için kabul edilen ay
lık gelirlerin çok üzerinde ödenen kira aileleri perişan 
etmekte, intiharlara yol açmaktadır. Hükümet olarak, 
kiraların gelire göre düzenlenmesi, hükümetin görev
leri arasında değil midir? Neden önlem alınamıyor? 
Halkın kangren olan bu yarasını sarmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Bu kadar düzensiz kira yükselmeleri, emekli, 
dul, yetim, dar gelirli ve asgarî ücret alan vatandaş
ları perişan etmekte, acil bir çözüm beklemektedir. 
Bu önemli sorunun hükümetçe acilen halledilmesi ge
reğini duyuyor musunuz? 

3. Uzun vadeli programa tahammülü olmayan ve 
hükümetçe arz -talep formülüne bağladığınız kiralar 
yüzde 60 nüfusun sorunudur. Bütün hırsızlıklar, pazar 
bozmacıları, çöpler arasında bir şeyler arayıp, acaba 
karnımızı doyurabilir miyiz diyenler, hep bu kira 
probleminin halline bağlıdır. Bu kadar önemli bir so
runu 3,5 yıldır çözememenizin sebebi nedir? 

4. Acil olarak ilk etapta yakacak yardımı gibi bir 
«kira yardımının» yapılmasını düşünmekte misiniz? 

5. Belediyeler, nasıl ki pazarların fiyat takdirini 
eldeki faturalara göre tespit ediyor, fazlasına müsaa
de etmiyorsa, kiralar üzerinde yörenin, yapının ve ge
lirin değerine göre fiyat takdiri yapmaları, yüksek 
kiraya müsaade etmemeleri ve hatta tüm kira işlevini 
bir büro vasıtasıyla yönetmeleri daha iyi olmaz mı? 
Bu husustaki düşünceniz nedir? 

6. Diğer ülkelerde olduğu gibi, kiraya verenler 
ile kiracılar, belediyeler kanalıyla bu ihtiyaçlarını gi
derseler; belediye, kendi yöresinin boş evlerini, yöre
nin özelliğine göre kira takdirini yapsa, müracaat 
eden aile nüfusuna göre kiralık evleri arz - talep işi 
olarak tek elden yönlendirse ve bu sayede yüksek kira 
isteyen ev sahipleri normal kira ile yetinse ve vatan
daş da rahat nefes alsa kötü mü olur Bu husustaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 20.4.1987 

Bakanlığı 
ÖKA : 310000/1103 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 8.4.1987 tarih ve 18/106-2501/03325 
sayılı yazısı. 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması isteğiyle İstanbul Milletvekili Sayın Ömer 
Necati Cengiz tarafından sorulan ve Sayın Başbakan 
tarafından tarafımızdan cevaplandırılması uygun gö
rülen ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevapları
mız aşağıdaki sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere hayatî bir önem taşıyan 
kira sorununun çözümü makro düzeydeki konut so
rununun çözümü ile doğrudan ilgili bulunmaktadır. 
Bu nedenle meseleye verdiğimiz önem ve öncelik Hü
kümet Programımızda açıkça ifade olunmuştur. Yine 
programımızda konut yapımı için her türlü imkân 
ve kaynağın seferber edilmesinin zorunlu bulunduğu 
da ayrıca belirtilmiş ve bir «Konut Fonu» kurulacağı 
açıklanmıştır. Toplu konut yapımını hızlandırmak için 
alınabilecek tedbirler de bu arada ana hatları ile ifade 
edilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda sürdürülen hazır
lıklar sonunda 17 Mart 1984 tarihli 2985 sayılı Ka
nunla «Toplu Konut Fonu» oluşturulmuştur. Fonun 
işlerlik kazanmasından sonra kredi açılan konut sa
yısında ve bu amaçla tahsis olunan kaynaklarda hızlı 
bir artış kaydedilmiştir. Nitekim 26 Mart 1987 tarihi 
itibariyle, kredi açılan konut sayısı 418 882'dir. Bu 
konutlara açılan kredi tutarı ise 1 trilyon 33 milyar 
70 milyon 967 liradır. Bu meblağdan ödenen kredi 
tutarı ise 607 milyar 839 milyon 111 bin liradır. 

Bilindiği üzere Kamu Konut Fonu kanalıyla, 1984' 
ten önceki üç yıllık sürede ödenen konut kredisinin 
tutarı 25 milyar 645 milyon 468 bin lira düzeyinde idi. 
Oysa. ki Toplu Konut Fonunun son iki buçuk yıl içe
risinde ödediği kredi tutarı bunun çok üzerindedir ve 
bu dönemde tamamlanan konut sayısı 150 OOO'i bul
maktadır. Halen inşaatı devam eden konut sayısı ise 
269 000'dir. 

Konut sorununun çözümüne katkıda bulunabile
cek bir diğer uygulama da memurlarımıza ve diğer 
kamu görevlilerine sağlanan faizsiz konut kredileri
dir. Çalışanlarımızın konut edinmelerini desteklemek 
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amacıyla belirli hizmet süreleri esas alınarak, 12.2.1987 
tarihli ve 19370 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 
bulunan yönetmelik esaslarına göre 750 000 .TL. tuta
rında faizsiz konut kredisi verilmektedir. 

Ayrıca memurlar ve işçiler ile bunların emekli
lerinin konut edinmelerinde yardımcı olmak amacıy
la 3320 sayılı Kanun uyarınca uygulama esasları be
lirtilmiş bulunan bir yardım planı da işlerlik kazan
mış bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanmış bulunan 
uygulama yönetmeliği 17 Ocak 1987 tarih ve 19344 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

IKira sorununu olumlu yönde etkileyebilecek proje
lerden birisi de, Hükümetimizce uygulamasına baş
lanılan kiralık mülk konut ile geri kalmış bölgeler 
için halk konutu yapımıdır. 

Ayrıca konut alt yapı faaliyetlerine ağırlık veril
mesini ve toplu konut üretiminin artırılmasının teşvi
kini de daha etkili bir yöntem olarak mütalaa etmek
teyiz. 

öte yandan konut kooperatiflerine, gecekondu ön
leme bölgelerinde tahsis edilen alanların artırılması 
suretiyle de bu soruna katkı sağlayacak bir adım atıl
dığı kanaatindeyiz. 

Açıkladığımız bu tedbir ve uygulamalar da göster
mektedir ki kiralara müdahale veya kiralan dondur
ma gibi yöntemler yerine; yönetim anlayışımıza ve 
ekonomik sorunların çözümündeki yaklaşımımıza da
ha uygun bir çözüm olarak konut arzının artırılmasının 
daha sağlıklı bir yol olduğu düşüncesindeyiz. Bunun dı
şındaki zorlayıcı müdahalelerin veya belediyeleri dev
reye sokmanın konut yapımına tahsis olunacak kay
naklar ve bu alandaki yatırımlar üzerinde olumsuz 
etkilere yol açacağı ve caydırıcı olabileceği düşünül
mektedir. 

Filhakika kira sorununun yasal düzenlemesine, 
ilişkin 6570 sayılı Kanunla yer alan sınırlamalar da 
bir çok ekonomik ve hatta sosyal soruna yol açtığın
dan, bu tahditlere ilişkin maddeler Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiştir. Yargıtay ise kira parasının 
tespiti gereken hallerde toptan eşya fiyatları endek
sindeki artışın kiraya yansıması esasını kabul etmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

9. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
Ülkemizde mevcut vakıflara ve bunlardan siyasî ama
ca yönelik faaliyette bulunan olup olmadığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı {Kâzım Oksay'ın yazılı ce
vabı {7/1786) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, ilgili Devlet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işle
min yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Günseli özkaya 
İstanbul 

1. Türkiye'de; 
a) 1950, öncesi 
b) 1950 - 1961 arası 
c) 1961 - 1983 6 Kasım arası, kaç vakıf bulun

maktaydı? 
2. 6 Kasım 1983 sonrası kurulan vakıfların ad

ları ile kurucularının kimlikleri ve amaçlarının ne ol
duğunun ve hangi kesimi kapsadığının bildirilmesi, 

3. Bu vakıflar içinde siyasî amaca yönelik faali
yette bulunan olmuş mudur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 17.4.1987 
Sayı : 2.02.2222 

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

2.4.1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1786 - 8338/32521 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın ülkemiz
de mevcut vakıflara ve bunlardan siyasî amaca yö
nelik faaliyette bulunan olup olmadığına ilişkin yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Türkiye'de 1950 yılı öncesi 632, 1950 - 1961 
yıllan arası 707, 1961 - 6 Kasım 1983 yılları arası 
1392 vakıf bulunmaktaydı. Ancak vakıf sayılarına 
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan va
kıfların yanı sıra 437 adet Mülhak Vakıflar ile, 165 
adet Azınlık Vakıflar sayısı dahil edilmiştir. 

2. 6 Kasım 1983'den günümüze kadar Türk Me
denî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıf sayısı 
245'dir. Bu vakıflara ait ayrıntılı bilgiler Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü arşivinde mevcuttur. Tescilleri Resmî 
Gazetede ilan edilmiştir. 
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3. Bu vakıflar içerisinde siyasî amaca yönelik 
faaliyette bulunanlar tespit edildiği takdirde, 903 sa
yılı Kanunun 74 üncü maddesi gereği vakfın dağıtıl
ması mahkemelerde istenilöbilmektedir. Mahkemenin 
de aynı kanaate varması halinde, yasa gereği, vakfın 
dağılması hususu gerçekleşebilmektedir. Şu ana kadar 

bu sebeple mahkeme kararıyla kapatılan bir vakıf 

mevcut değildir. 

Bilginize arz ederim. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

!>-•-<< 
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Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 

ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

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

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

4. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 

sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü ^oru önergesi (6/767) 

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

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

9. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata ayları olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

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

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

12. — Tunceli Milletvekili Ali Rüdvan Yüdırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/876) (1) 

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

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir^ 

ı 18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

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

20. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/838) 

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

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

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

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

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

.(6/883) 

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

27. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarımda yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

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



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

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

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

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

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

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menöğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

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

36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

37. —•• Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940)ı(l) 

40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

41. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

42. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezi'fin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan 'belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaymaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ım, Diyarbakır tliinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarıma ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/915) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 
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50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- [ 
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) I 

51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök- I 
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

52. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da- I 
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak I 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince (baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın (alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin I 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) I 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone- I 
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) I 

55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/970) (1) 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, I 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, I 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) I 

59. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin I 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) I 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

62. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

64. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

65. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (T) 

66. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

67. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

68. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «-sac» adı altında "Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

69. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangi bakan
lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
nutların kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1005) (1) 

71. — Kahramanmaraş Mlilletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 
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72. — Sinop Milletvekilli Barış Çan'ın, Sinop İli ve I 
teöylerinddki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve I 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

73. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

74. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, T.C. Ziraat Bankası ve Anadolu Bankasının 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Dev- j 
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
Önergesi (6/1008) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm, 
Türkiye Toprak ve Çimento Sanayii, Türkiye Gübre I 
Sanayi A.Ş. ve Petrokimya A.S.'nin 1980 - 1986 yılla
rında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1009) (1) I 

76. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, I 
rahatsızlığı nedeniyle HoustonMa bulunan Barbakan I 
Turgut Özal'm maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru I 
önergesi (6/1010) (1) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen I 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş I 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım I 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/935) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık- I 
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı- I 
gına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/936) 

79. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ- I 
cıhk Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da- J 
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği- I 
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/1011) (1) 

80. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
m, kamu iktisadî teşebbüsü statüsündeki bankaların 
1985 ve 1986 yıllarındaki plasmanlarına ilişkin Dev- I 
let Bakanı ve Başlbakan Yardımcısından sözlü soru I 
Önergesi (6/1012) (1) 

«1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından 1985 ve 1986 
yıllarında tasfiyesi, devri ve satışı yapılan ve işletme I 
hakkı verilen kamu iktisadî teşebbüsleri alt kuruluş- I 
larına ilişkin Devlet Bakanı ve^ Başbakan Yardımcı- I 
smdan sözlü soru önergesi (6/1013) (1) I 

82. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1014) (1) 

83. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1015) (1) 

84. — Edirne Milletvdkili Türkân Turgut Arıkan* 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin L9.1985 - 31.12.1986 
tarihleri arasında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans 
kurumlarına sattıkları mallara ilişkin Devlet Bakam 
ve Başlbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1016) (1) 

85. — Edirne Milletvdkili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Hazine tarafından görev zararı ve mahrum kalı
nan kâr payı olarak 1984 ve 1985 yıllarında özel şe
ker şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/1017) (1) 

86. -^ Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

87. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

89. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Af
yon - Merkez Erkimen Ortaokulunda görevli bir öğ
retmenin naklinin Burdur Hine yapılmamasının ne
denline ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

90. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

91. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala-
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rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

93. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si ,06/1020) (1) 

94. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

95. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
ısoru önergesi (6/1022) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başibakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

97. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

98. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) . 

99. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasuvın Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

100. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u tş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

101. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

102. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

103. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

104. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

105. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

106. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

107. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra ilçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

108. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/955) 

109. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazım alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin
dik! tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

112. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Mitetivdldilli Ekilip, Özlglemç̂ n, Arjoı'htk Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — İçdl Mitovelkilli Eletip Özgenç%, ipdklböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

4. —• S'ağhk HBZffrudtiLani Telmıell Kanunu T&sariisı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 

raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul MilIetvekiH Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerirtin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
taröhi: 13.4.1987) 

6. — Istan'bul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




