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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi 
Başkanı Todor Jivkov'un davetlisi olarak 24 - 27 Şu
bat 1982 tarihleri arasında Bulgaristan'a resmi bir 
ziyarette bulunacak olan Devlet Başkanı Milli Gü
vendik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e, 
•Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin 
Ersin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi ile; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi ve; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
ısayılı IKanunla Değişik Ek Geçici 10 ncu Maddesinin 
(d) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rılarının; Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü mad
desi uyarınca, geri gönderilmesine dair Başbakan
lık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının madde
leri ve tümü kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Dev
leti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Ka
nun Tasarılarının maddeleri onaylandı, tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri 
bildirildi. 

25 Şubat 19t82 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 15.00'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1, — Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY 

ve 10 arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kurulu
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 
sayılı Kanunun İlgasına Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/13) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.2.1982) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1982) 

2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru. (1/28) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1982) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 25,2.1982) 

3. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
21.6.1927 Gün ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (2/20) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1982) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 25.2.1982) 

4. — Hava Küvetleri Komutanı ve Milli Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın, 13.5,1971 Gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 18 nci Madde (n) Bendinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporun. (2/21) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1982) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 25.2.1982) 

»-•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 60 ncı Birleşimi açıyorum^ 
Çoğunluğumuz varıdır, görüşmemene başlıyoruz^ 

ffl. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Süleyman Sırrı Kırcalı'nın, Habur Hudut 
Kapısında 20 Şubat 1982 Cumartesi günü meydana 
gelen üzücü olaya dair gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — Gündem dışı 'konuşma talepleri var. 
İlik ölaralk Sayın Kırcalı'nın talebini okutuyorum, 

Danışma MecıM Başkanlığına 
Genel Kurulda Halbur Hudut Kapısı ile ilgili kı

sa bir konuşma yapmalk istiyorum. 
Bugün (25 Şubat 1982 Pterşemlbe glünü) Genel Ku

rul müzakereleri başlarken, bana, bu klonuda gün
dem dışı söz verilmesine müsaadelerinizi rica ede
rim^ 

iSaygılariirrİa, 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

'BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

.SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, Danışma MedisilırMn sayın üyeleri; 

Bugün bir süredir isimlimi değişik nedenlerle sık 
sık işittiğimiz 'bir hudut kapısından kısaca bahset
mek için söz aldım; HaJbur Hudut Kapısı, 

Bu kapı, Mardin îlinün Silopi İlçesine bağlı, İl
çeye 15, Mardin'e 220 ıkilometre uzaklıkta bulunmak
tadır. Mardin'le ilişkisi hem Kuzeyden Midyat-Ciz
re ve hem de Güneyden Nusaybin' - Cizre üzerinden 
iki yolladır.. 

Habur Hudut Kapısı Türkiye - Irak Hududun
da bulunmaktadır; fakat Türkiye ve Avrupa'yı Or
ta Doğuya, Irak, Suudü Aralbistan, Kuveyt, Dakka 
igilbi erirliklere bağlayan tek kapıdır. Buraya bağ
lanan en önemli yol, iskenderun'dan Gaziantep, Urfa, 
Mardin üzerinden gelen karayoludur. 

20 Şübatt 1982 Cumartesi günü sabah saat 07.30ı' 
da bu Kapıda çok üzücü bir olay meydana geldi. 
Altında gümrük işlemlerinin yapıldığı peron çöktü 
ve Bağdat'tan İstanbul'a gefaekte dan M otobüs 
ile birlikte bir cip, M kamyon, bîr taksi çöküntü

nün altında kaldı. Bu olayda 23 ölü ve pek çok ya
ralı oldu. YaraÜıiarra bir kısmı Türkiye'deki hasta
nelere, bir kısmı Irak'a gönderildi Olay çok üzücü 
ildi. Tam memurların nöbet değiştirme saatine rast
ladığı için, en aşağı 150 ktişMn ölebileceği düşünü
lürse, olayın ağırlık derecesini anlamak zor değildir. 
ölenler otobüsler içinde olan yolcular olduğu ve 
otobüsler Bağdat'tan gelmeklte bulundukları için bü-
(tümüyle yabancı uyruklu ve büyük çoğunluğu Irak'lı 
'idi. Olaydan bültün Türk Millerinin ve Devletimin 
ibüyük üzüntü duyduğunu tekrara gerek yok. Bu hu
sus, Pazartesi günü olay yerine güden Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanımızca Irak makamlarına duyu
rulmuş bulunmaktadır. Buradan, bu kürsüden ben 
de Iralk Milletlinle ve Devletine üzüntülerimizi bildi
riyor, ölenlerin ailelerine bu düşünülemeyecek acı 
kaza sebebiyle kayibettdkleri yakınları için başsağlığı 
d'il'iyorum. 

Habur Kapısı, bu acı olay, bu çökme olayı ne
denliyle şu günlerde bir daha gözler önüme geldi. 
Aslında burası hiç unutulmaması, her an üzerinde 
durulması, geliştirilmesi ve Meclisimizce bilgi alın
ması gereken bir olay, olayı simgeleyen çok önemli 
ibir noktadır. Bugün burası çok az görülmüş olay
ların cereyan ettiği bir yer niteliği taşımaktadır. 

lîkÜ sene önce ismi nadiren duyulan bu Kapıda 
ibugün 200*ü aşkın gümrük memuru, pek çok emnli-
yet görevlisi yer almış bulunmaktadır. Bu insanlar 
buradan her 15 saniyede karşı tarafa bür araç gön
dermekte ve bu Kapıdan günde 3 000 • 3 500 araç 
geçmektedir. Ocak 1982 ayı, geçen ay bu kapıdan 
99 bin TIR kamyonu geçmiş bulunmaktadır. Kapı
nın her iki tarafında 3 5 - 4 0 kilometre (Düşününüz, 
günde 3 500 TIR, lO'ar metreden olsa 35 kilometre 
sadece bu edecek, günde 5 000 TlR'ın geçmesine ih
tiyaç var bu yerden, kuymkların uzunluğunu iki ta
rafta düşünmek bununla kabildir) kuyruklar oluş-
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ımalkta, bütün gayretlere rağmen, bir araç Mr gün I 
bdklemeden kapıyı aşamamalktadır. I 

Burası gerek Türküye, geretose Arap ülkeleri, Ya
kındoğu için büyük bir önem taşımıakltadir. İhracata 
açılan, dış ülkelere, Yakındoğu ülkelerinle bu kadar 1 
teknik bilgi, teknik eleman, işçi, ticari eşya ve mal 
gönderen Türkiye için ne" derece önemliyse bu Kapı, I 
Ibütün bunlara ihtiyacı olan o ülkeler için de o de- I 
rece önemidir. 

Bu ilkelerin hemen hepsi, bir ömre sığacak bir 
tarih içinde birlikte yaşadığımız, bugün Türkiye ile 
sorunları olmayan ülkeleridir. Bu ülkelerin karşılıklı 
olarak tutumları, en küçük ndktada bile biriblrlerin'i 
incitmeyecek şekilde olması gerekir. Bu düşüncelden 
gidildiğinde, ülkeler arasında ilk ilişikliyi sağlayan Ibu j 
kapıların ve bu ülkeleri bu noktalara ulaştıran yol
ların önemli ortaya çıkar. Bütün gayretlere karşın, I 
bugün ne ülkeyi bu noktaya bağlayan yollar ve ne I 
de Kapı İstenen düzeye gelmemiştir. 

Yolarım, Bayınidırlik Bakanlığı Bütçesli de konu-
şukırken bizzat Bayınıdınlıik Bakanı tarafından kalbul 
edildiği glilbi, durumu hiç özendirici değildir. Yol/to
naj kapasitesi dışındaki araçlar yolu çok köitü duru- I 
ma getirimıiştir. Çulkurlar ve al'çalk banket dlayı yer 
yer bülyük çapta tehlikeli 'boyutlarda ortaya çıkmak
tadır.; Tek yol işletilmektedir. Halbuki, ülkeye bü
yük yararlar sağlayan bu yolun biran önce hiç öl- I 
mazsa yer yer ferahlık sağlamak için çift yol ha- I 
l'ine getirilmesi, otopark yerlerinin yapıilması gerekli- I 
dir. Aslında daha önce de bu kürsüden duyurduğu
muz gibi, bu yolun paralı yol haline getirilmesi, bu
na kısa mesafelerle başlanarak yavaş yavaş artırıl
ması gerekmektedir. I 

Diğer yandan kapının ülkeye, devletimize yaraşır 
bir düzeyde en kısa zamanda ele alınması zorunlu- I 
dur. Aslında bundan bir sene önce görevlilerin yata- I 
cakları, yemek yiyecekleri kapalı bir yer bulunma- I 
dığı bu yerde, bugün prefabrik yapılar yapılmış ve I 
ihtiyaç bu bakımdan büyük ölçüde karşılanmış bu- I 
lunmaktadır. Bu ciddi bir başarıdır. Bununla birlikte 
15 saniyede bir TIR aracının işleminin tamamilandı- I 
ğını biraz evvel bildirdiğim bu kapıda, daha yapıla
cak pek çok iş vardır. I 

Giriş ve çıkış kapılarının ayrılması gerekmekte
dir. Çalışanların ve oradan geçenlerin acil sağlık ih
tiyaçlarının karşılanması, bir kaza anında hemen 
yardıma koşabilecek önlemler alınması zorunludur. I 
(ki, son kazada bir ambulansın dalhi bulunmadığı I 
söylenmektedir veyahut itilerek, zorla işletilmek is- | 

j tenmiş çalıştırılamamıştır) Bütün bunların hemen ya-
I pılması bir ihtiyaçtır. 
I Ben, bu ihtiyaçların ve yapılması gerekenileri daha 

uzun saymayacağım. Yalnız burada Türkiye için öne-
I mü tartışılamayacak olan bu kapının ve bizi oraya 

götüren yolların bugünkü durumuyla kısa ve uzun 
vadede yapılması düşünülen işlerin, alınması yararlı 
görülen önlemlerin açıklanması için olaydan hemen 
sonra oraya giden ve henüz yeni dönem Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanının Meclisimize bu konularda 
bilgi getirmesini rica edeceğim. 

I Bütün bunları söylerken ve isterken bir şeyin unu
tulmamasını, özellikle belirtmek isterim. Sakın ola kıi, 
bu ilişkilerin bazı olaylar nedeniyle Irak - Iran sa
vaşı gibi ortaya çıktığı, bunların ortadan kalkmasıy
la çok azalacağı inancı benimsenmesin. Bu ilişkiler 
coğrafyanın, tarihin ortaya getirdiği, coğrafya bakı
mından yüzlbinlerce, tarih bakımından binlerce yılın 

I oluşturduğu ilişkilerdir. Uyulması zorunlu doğa yasa-
I lan gibidir. Ona göre de ele alınması gerekir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

I 2. — Ertuğrul Alatlının, terörizmle mücadeleye 
I dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündem dışı ikinci söz talebi Sayın Ertuğrul 

I Alatlı'dan gelmiştir. Talebini okutuyorum. 

I Danışma Meclisi Başkanlığına, 
I Terörizmle mücadele konusunda gündem dışı 
I konuşmak istiyorum. Gereğini tensiplerinize arz ede-
I rim. 

Saygılarımlla. 
Ertuğrul ALATLI 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alatlı. 

ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Danış-
I ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
I Bütün çabalarınla rağmen, konunun önemine bi-
I naen konuşmalarımı 15 dakikanın altına sığdırama-
I dım. O bakımdan başlangıçtan bunu arz ediyorum; 

eğer Sayın Başkanım müsamaha ederlerse konuşma-
I ya devam edeceğim efendim. 
I BAŞKAN — Devam buyurun efendini, lütfen. 

ERTUĞRUL ALATLI — 12 Eyllül Kollama ve 
Koruma Harekatını zorunlu kılan ananedenlerden 
birisi, kuşkusuz terörizmdir. Eşit genişlik ve derin
likte olmamakla beraber, 27 Mayısı zorunlu kılan 

I anaetkenlerden birisi de hiç şüphesiz memlekeftimizin 
I içine düşürüldüğü anarşik ortam olmuştu. Gerçekten 
I Topkapı ve Uşakta tecavüzlere maruz kalan Mulha-
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lefet Liderimden sonra, Devletin Başbakanı da Baş
kentin ortasında saldırıya uğramış, linç edilmekten 
kıl payı farkla kurtulmuştu. 27 Mayıs Harekâtından 
sonra bu tecavüzlerin kıölkek'in'e inilerek, organiizaltör-
leri meydana çıkarılıp, teşhir edilebilseydi, teröriz
min 12 Eylül 1980 sabahı tırmandığı doruklara ula
şabilmesinin kolay olmayacağına olan itikadımı 
hâlâ muhafaza ediyorum. Daha o zaman bu noktaya 
işaret ederek uyarıda bulunmuş olduğumdan, bugün 
üzerinde konuşmaya hak kazandığıma inanıyorum. 

Gerçek'ten 8 Ağustos 1961 günü yayınlanan bir 
günlük gazetenin imzamı taşıyan başmakalesinde ay
nen; «şimdi ihtilale sebep olan iktidarın, büfcün ka
palı tarafları birer birer açılmış vaziyettedir. Herkes, 
istediği istikametten ortaya dökülenleri seytir ve tet
kik ederek gerekli tarih dersini ala'bilir; ama kapalı 
bir tarafın kaldığını görmezlikten gelmeye imkân 
yoktur. Çocuklarımızı sokaklara döken organizatör
ler kimlerdir?.. Çalışma şekilleri ve metotları neler
dir?.. Dün olduğu gibi, istikbalde de gençlerimizi 
kendi geyelerine yöneltmek isteyecekler yine buluna
caktır. Bunlara müsaade etmemek demokrasimizin 
geleceği bakımından hayati ehemmiyete haizdir. İk
tidarı birgün ötesini göremeyecek kadar körleştiren-
lerin kimler olduklarını, nasıl çalıştıklarını bu mille
tin öğrenmeye hakkı vardır.» diyerefk uyarıda bulun
mak istemiştim. 

Gerçeğin ta kendisi olduğuna bugün dahi inandı
ğım 'bu uyarımdan dolayı; karanlık imalarda bulun
mak, aklınca hesap sormaya kalkışmak, hürriyet mü
cadelesini küçük düşürüp lekelemek, iki yüzlülük, ah
laksızlık, dürüst olmamak, samimiyetsizlikle itham 
edilmiştim. Dahası; resmi bir tebliğde yer alan; ama 
benim hiç bir zaman ve yerde söylemediğim sözler 
bana mal edilmek suretiyle izlerini günümüze kadar 
sürdürebilen çirkin bir iftiraya maruz kalmıştım. Bu 
itham ve iftiralar beni elbetteki çok üzmüş ve etra
fımda hiç de layık olmadığım, bulanık bir atmosfe
rin oluşturulmasına yaramıştır; ama terörizmin 12 
Eylül 1980 sabahından önceki doruklara tırmanmasını 
önlemeye yaramamıştır. 

Şimdi, 20 küsur senelik acılarla dollu tecrübeye ve 
yakın tarihimizin ibret verici gerçeklerine yaslanarak 
diyorum ki, 12 Eylül 1980 Kollama ve Koruma Hare
kâtı, solda, sağda, bir başka yerde, neredeyse terö
rizmin köklerine kadar inerek, organizatörlerini ense
lerinden tutup, gün ışığına çıkarmalı ve teşhir etme
lidir. Bu ulaşmayı hedeflediğimiz gelecekteki demok
rasimizin vazgeçilmez .güvencelerinden birisini oluştu-
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racaktır. 12 Eylülün terörizmin bastırılmasındaki ba
şarısı tartışılamaz. Bunu sevinç ve iftiharla belirtmek 
isterim. 

iBunuhla beraber, terörizme karşı sürdürülmekte 
olan savaşın tam başarıya ulaşması ve başarının ge
leceğe sirayet ettirilmesinin yaşamsal önemi de tartı
şılamaz. Tam başarıya ulaşabilmemiz teröriste , olan 
nefretimiz ne kadar derîn olursa olsun, aklımızı duy
gularımızın önünde bulundurabilmekteki kabiliyeti
mize bağlıdır. Ele geçirilen terörist, terör organizatör
lerine ulaşan ipin bir ucudur. Hele lider takımından 
ise, organizatörlere ulaşan yol çok daha kısalmış de
mektir. 

iBu sebeple, ölüm cezasına hükümlü terörist hak
kında infaz, hayatının izalesi biçiminde uygulanma
malıdır. Bu tür bir infaz, terör organizatörlerine iliş
kin bilinmeyenleri teröristle birlikte, erişilemeyenin 
karanlığına gömer. Bu sonuç, teröristin beynini yıka
yıp eline silahı tutuşturan terör organizatörlerinin ay
dınlığa çıkartılıp ezilmelerini önler. 

IBunun içindir ki, organizatörler zaman zaman ken-
dli örgütlerine mensup teröristin idamına hükmedip, 
infazını örgüte bağlı bir diğer teröriste icra ettirirler. 
Öte yandan ölüm cezasının, hayatın izalesi biçiminde 
infazının terörist üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi de 
yoktur. Terörist, eline tutuşturulan silahın daha teti
ğine basarken, kendi hayatının da namlunun ucuna 
asılı olduğunu görür ve bilir. Organizatörler teröristin 
genç beynini öyle yıkamış ve proıgramlandırmışlardir 
ki, terörist için ölüm, şan, şeref ve ebedileşmek demek
tir. Ölüm cezasına hükümlü terörist, hayatın izalesi 
suretiyle kalhramanlaştırılıp efsaneleştirilmemıelidir. 
Bunun caydırıcı değil, özendirici etkisi vardır. Terö
rist için en ağır ve gerçek caydırıcı ceza, hayatını de
ğil, hayatının sonuna kadar özgürlüğünü yitirmektir. 

©u sebeplerle ölüm cezasına hükümlü terörist hak
kında 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinde yer alan «ölüm cezası, buna 
hükümlü olan kimsenin asılması suretiyle hayatının 
izalesidir» kuralı kaldırılarak yerine, «ölüm cezası, 
buna hükümlü olan kimsenin ölünceye kadar hapis 
edilmek suretiyle özgürlüğünün izalesidir.» kuralı ko
nulmalıdır. Sadece, ölüm cezasına mahkûm edilip ce
zası kesinleşen kimseye uygulanacak olan bu yeni in
faz türü infaz mevzuatımıza girmeli ve kendisine özgü 
caydırıcı kuralları inceden inceye saptanmalıdır. Hiç
bir af yasası ölünceye kadar özgürlüğü izale edilen 
hükümlüyü kapsayamamalıdır. Bedensel hastalıklar, 
ruhsal hastalıklar, akıl hastalıkları, kocamışlık ve reşit 
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olmamak dahil hiçbir sebep ve bahane ölünceye ka
dar özgürlüğün izalesinin infazını sekteye uğratma-
malı'dır. Bu gilbi durumlar infaz yerindeki tesislerde 
çözümlenmelidir. 

Ölünceye kadar özgürlüğün izalesinin infazı, Ya
sama Organının çıkaracağı af kanunlarının kapsamı 
dışında bırakılmasını teminat altına alacak olan ku
rallar anayasada yer almalı, dalhası anayasanın bizzat 
kendisini de fiilen ve hukuken kollayıp koruyacak 
organlar oluşturulmalıdır,. 

(Kanımca, önerilen bu tedbirler bir bütünün ayrı
lık kabul etmez parçaları niteliğindedirier. Bir tanesi 
ekstfk kalırsa tümünden vazgeçmek gerekir. 

Şunu açıkça ifade etmleliyim ki, kan dökücü terö
riste asla acıma hissi duymuyorum. Gönlüm, bu gibi 
canilere ana, baba, eş, evlat, arkadaş ve yakın olmak 
talihsizliğine uğramış masum bedbahtlarla beraberidir. 

Ölüm cezasının, buma hükümlü kimsenin 'hayatı
nın izalesi suretiyle infazı, hatadan dönülmesine im
kân tanımayan bir yola adım atmak demektir. Oysa, 
hatadan münezzeh alan sadece ve sadece Allah**1- * 
Hukukçu da olsa, subay da olsa, yargı ve iddia or
ganlarında görev yapanlar insandırlar ve hata insanını 
doğasında mündemiçtir. 

itn'faz (Kanununda yapılacak değişikliklerle, ölüm 
cezasına hükümlü teröristin özgürlüğü ölünceye ka
dar izale edilirse ve bu yeni infaz türü af yasalarınıni 
dışında bırakılıp caydırıcı kural ve tesislerle dona
tılan bir adada, mesela İmralı Adasında ciddiyetle 
uygulanacağı önceden bilinir ve buna inanılırsa, cina
yete sevkedilecek terörist bulmak terör organiza
törleri için çok zorlaşır. Canına kıyılan mağdurun 
akraba Ve yakınlarının öç almak tepkisi ve toplum
sal vicdan tatmin edilebilir. Tahkikat ve yargı organ
larında hizmet veren insanlar daha rahat davranabi
leceklerinden, terör organizatörlerine götüren yolda 
gönül huzuru içinde çok daha derinliklere inebilir
ler. Çünkü, katil, terörist de olsa önünüzde duran 
ve gözlerinizin içine bakan, çoğunlukla çocuk yaşta 
bir canlıdır. Onu, hayatının izalesine götürecek tas
hihi kabil olmayan akıbete sürüklememek için iddia 
ve yargı görevlisi insanların nasıl zorlandıklarını, bu 
organlarda hizmet veren biz askerler, hukukçular ve 
emniyetçiler yakından biliriz. IBu ise, terör organıiza-
törlerinıin işlerini kolaylaştırır ve nihayet modern 
'devlet, kanı kanla temizlemeye ihtiyaç duymaya
cak kadar güçlü ve âlicenap olmak zurundadır. 

Ayrıca, mensubu olduğumuz ileri medeniyet dü
zeyindeki devletler topluluğunda ölüm cezasını hü-
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kumlunun asılması suretiyle hayatının izalesi biçi
minde anlayan ve infaz eden başka bir devlet kal
mamıştır. Ölüm cezasının hayatın izalesi değil, bu
na mahkûm olan kimsenin hayatının sonuna kadar 
özgürlüğünün izalesi anlam'inda olduğunu kabul eder
sek, Ölümsüz Atatürk'ün «Yurdumuzu muasır mede
niyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.» özdeyişine uy
gun davranmış oluruz. 

ıSayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

"Buraya kadar olan maruzatımı makul ve geçerli 
bulacak arkadaşlarım İçin 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına ilişkin yasa teklifini ve gerekçesini imzaya 
açmış 'bulunuyorum. 9 'imza daha bulursam teklifi Da
nışma 'Meclisimizin iSayın Başkanına sunarak ivedi
likle ilgili komisyonlara şevkini ve gündemimize alı
narak müzakere edilmesini rica edeceğim. 

Amacım bellidir. Hukukçu olmadığımdan, teklifi 
hazırlarken teknik hata yapmış olabilirim. Varsa, bu 
gibi İhataların ilgili komisyonlarda ve de Genel Ku-> 
ruldaki müzakereler sırasında düzeltilebileceğine ina
nıyorum.ı 

Teklifin yasalaşacağına olan inancımı muhafaza 
ederek sözlerime son verir, saygılarımı sunarım. I(A1-
kışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alatlı. 
3. — Nuri Ozgöker'in, İktisadi İşler Komisyonu

nun çalışmalarında ve toplantı salonu bulmakta karşı
laşılan güçlükler, komisyonlar faraşı işbirliği, geçici kar
ma komisyonlar, Başkanlığın, ; komisyonlara havale 
ettiği dosyalar üzerindeki tutumu hakkında gündem dı
şı demeci: 

ıBASjKAN — Gündem dışı son konuşma talebi Sa
yın Nuri Özgöker'den gelmiştir, okutuyorum. / 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İktisadi tşler Komisyonunun çalışmalarında ve 

ve toplantı salonu bulmakta karşılaşılan güçlükler, 
Komisyonlar arası işbirliği, geçici karma komisyonlar, 
Başkanlığın komisyonlara havale edilmekte olan dos
yalar üzerindeki tutumu üzerinde görüşlerimi açıkla
mak amacıyla gündem dışı bir konuşma yapmak isti
yorum. Müsaade buyurulmasını arz öderim. 

(Saygılarımla. 
t. Nuri ÖZJGÖKER 

İktisadi İşler Komisyonu IBaşkanı 
BAŞKAN — Sayın özgöker'i rica ediyorum. 
(NURİ ÖZGÖtoBR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
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İktisadi İşleri Komisyonunun toplantı yeri ve Ça
lışmalarımda karşılaşılan güçlükler, komiisyonlarara-
sı işbirliği, kurulmuş bulunan geçici 'komisyonlar, esas 
komisyonlarla karşılaştırma ve (Başkanlığın komisyon
lar teşkili ve komisyonlara 'havale edilen dosyalarla il
gili tutumu üzerinde görüşlerimizi açıklamak mec
buriyetimi duymuş bulunuyorum. 

'Komisyonumuz, İktisadi İşler Komisyonudur. 
Esas fonksiyonlarım'iz; ticaret, sanayi ve teknoloji, 
enerji ve tabii kaynaklarla ilgilidir. Bu nedenle ilgili 
üç bakanlıktan Danışma 'Meclisine gönderilmiş 'bulu
nan kanun tasarılarının esas komisyon olmak üzere ko
misyonumuza havale edilmesi lazım geliyor. Bunun 
dışında diğer kanun tasarılarında Komisyonuımuz 
fonksiyonlarıyla ilgili 'hususlar ortaya çıkınca, (Komis
yonumuzun da görüşü alınıyor. Biz bu takdirde tali 
komisyon olarak iş görüyoruz. Öncelik ve ivediliğine 
göre tasarı üzerindeki çalışmalarımızı sonuçlandırı
yoruz. İçtüzüğümüz "hükümleri de çalışmalarımızı 
bu yönde yürütmemizi gerekli kılmaktadır. 

Hal 'böyle iken, Danışma Meclisi Başkanlığının tu
tum ve davranışına "müsaadenizle bir göz atalım. Bu 
durumu sizlere kurulmuş olan dört geçici karma ko
m'isyon örnekleriyle açıklamaya çalışacağım: 

/Birincisi: Tarım ve Toprak (Karma Komisyonu bir 
üyenin önerisiyle kuruluyor; bu Komisyona üç-dört 
komisyondan üye alınıyor. Bu 'Komisyona, (Komisyo
numuzdan hiç bir üye alınmıyor. 

(Acaba, tarım ve toprak reformu faaliyetleri içeri
sinde ticaret, sanayi ve teknoloji, enerji ve tabii kay
naklarla ilgili hiç ;bir husus yok mudur?.. tktisadilik 
dikkate alınmadan tarım ve toprak reformu düşünüle
meyeceğinden, 15 imzalı bir önerge vererek, bunun 
düzeltilmesini Başkanlıktan rica ediyorum. Cevap: 
«Genel Kurul bunu kabul etmiştir, bunu değiştirenle
yiz. Gelen yazılara bakıp, zamanında müracaat eteey-
diriiz» deniliyor. Yani, asıl olan bir hatayı düzeltmek 
değil, ısadece akıl almaz bir bürokratik ıdurum. Baş
kanlığının bu yazısını okuyanımı: 

•«İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığına 

İLGİ: 6 . 1 . 19182 (tarihli tezkereniz. 

Toprak ve Taran Reformu Kanunu Tasarısı 
3 . 12 . 19181 tarihinde komisyonlara Ihavale edilmiş 
olup, İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince bu havale
ye süresi 'içerisinde itiraz vuku bulmamıştır. Bilahara, 
verilen bir önerge ile adı geçen Tasarının geçici bir 
komisyonda görüşülmesi istenmiş ve havale olunan ko
misyonlardan alınan belli sayıda üyelerden oluşacak 

bir komisyonun kurulmasına Genel Kurulun 9J12.19&1 
tarihli 15 nci (Birleşim'inıde karar verilmiştir. Komis
yonlarca üyeler seçilmiş, 15 üyeli geçici komisyon te
şekkül ederek, Başkanlık Divanı seçimi yapılmış ve 
seçim sonucu 6 . 1 . 1982 tarihli 28 nci Birleşimde Ge
nel Kurulun bilgisine sunulırıuştur. 

(Bu aşamada, İçtüzük muvacehesince tezkerenize 
konu hususun yerine getirilmesine imkân bulunama
mıştır.»' 

IBunun hemen arkasından ikinci bir karma komis
yon teşkiline gidiliyor. Bu 'da, Atom Enerjisi Kuru
mu Kanun Tasarısı Geçici Komisyonu. Atom enerji
si, tamamen 'Komisyonumuz fonksiyonları arasında
dır. İktisadi İşler (Komisyonu esas komisyondur. Ko
misyon başkanları toplantısında, bu konuya işaret et
meme rağmen, (Başkanlık konu acele olduğu gerekçe
siyle 'geçici komisyon teşkiline başvuruyor; Genel 
Kurulda bu önerge üzerinde hiç bir görüş sormadan 
ve beklemeden «(Bir önerge okutuyorum» diyor, he
men arkasından «Oylarınıza sunuyorum» diyor. Daha 
komisyonun kuruluş amaoı ve kompozisyonu anlaşı
lıp, söz istemeye fırsat bulamadan oylanmış oluyor. 

Buna tepki gösteriyor, tekrar Başkanlığa müracaat 
ediyorum. Yine, «Genel (Kurul karar aldı, yapılacak 
bir şey yok» deniyor. 

(Bu Geçici /Komisyona, Komisyonumuzdan katılan 
üyelerden Tasarı hakkında bilgi istiyoruz. Hayretle 
görüyoruz ki, Genel Kurula ivedilikle görüşülmesi 
'isteğiyle gelen ve Geçici (Komisyonda ele alınması 
Başkanlıkça önerilen Tasarı, 1 yıl süre ile Milli Gü-1 

venlik Konseyi Genel Sekreterliği İhtisas Komisyo
nunda incelenmiş, üç defa geri çevrilmiş ve nihayet 
biraz düzeltilerek, esaslı bir şekilde ele alınmak üze
re Danışma Meclisine gönderilmiştir. Geçici Komis
yonda bu tasarı uygun görülmeyerek düzeltilmesi is
tenmiş; (Meclisimize, Konseye gönıderilen ilk şekliyle 
iletildiği saptanarak, bir iki defa da bu Komisyonda 
düzeltilmiş. 

Sayın üyeler, 
Burada Vicdanlarınıza hitap ediyorum, lütfen bu 

tutumu dikkatle izleyiniz. Konseyin İhtisas Komis
yonunda 1 yıl görüşülerek, üç defa geri çevrilen Tasa
rı, Danışma Meclisinde esas komisyonu olan İktisa
di İşler Komisyonuna havale edilmeyerek Geçici Ko
misyonda ele alınıyor. Asıl amaç, mali yılbaşına yetiş
tirilerek, kurulacak yeni teşkilatta ilgili personele bi
rer görev yeri tahsis etmekmiş gibi görünüyor-

Bu Komisyon üzerindeki yakınmalarımız devam 
ederken, Meclisimize Maden Kanununun sevk edildi-
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ğinıi haber alıyoruz. Komisyon 'başkanları toplantısın
da, bu tasarı Başkanlığa gelince, esas komisyonu ola
rak, fonksiyonu icabı İktisadi İşler Komisyonuna ha
vale edilmesi gerektiğine işaret ediyor ve bu dosyanın 
•geçici komisyona 'havale edilmesine tamamen karşı 
çıkacağımı belirtiyorum. ıBütün bu rica Ve önerilerime 
rağmen, bir de hayretle görüyoruz ki, pek Sayın OBaş-
kanlık Divanı, Sayın Adalet Komisyonu Başkanının, 
bir önergesini okutuyor: (Burada Sayın Adalet IKo-
misyonu Başkanı, «Maden Kanunu Tasarısının ivedi
lik arz ettiğini, incelemesinin zaman alacağını, bu 
nedenle üç komisyondan üçer, (iktisadi İşler Komis
yonundan da dört üye alınmasını ve geçici bir komis
yon kurulmasını» öneriyor. IBu önerge üzerinde de 
hiç bir 'görüş sorulmadan derhal oylanıyor ve yıldırım, 
hızıyla üçüncü bir geçici komisyon kuruluyor. IBunun 
üzerine iktisadi işler Komisyonundan 'Başkanlığa hita
ben şimdi ısizlere oikuyacağım yazıyı sunuyorum; üç 
üyemizin Atom Enerji Komisyonunda görevli oldu
ğunu, dört üyenin de Maden Komisyonuna verilince 
yedi üyenin asıl Komisyon toplantısına katılamayacak
larını, zaten iki üyemizin de d'iğer iki komisyonun asli 
üyesi olduklarını ve ikinci komisyon olarak (Komisyo
numuzu septiklerini, bu nedenle çoğunluğun bile sağ
lanamayacağını, Komisyonumuzun çalışmalarınım bü
yük aksaklığa uğrayacağını belirtmiş bulunuyorum. 
O yazımı da okuyorum: 

«Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
jUGil : 28 Ocak 1982 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü... sayılı yazıları. 
Bor, kömür, asfaltit, fosfor, dem'ir madenleriyle 

nükleer enerji hammaddelerinin işletilmesini düzenle
yen Kanun Tasarısını görüşmek üzere kurulması kabul 
edilen geçici komisyona üye seçmek üzere, Komisyo
numuzun 29 Ocak 19)812 günü yaptığı 10 ncu Birle
şimde Komisyonumuz aşağıda belirtilen hususların 
Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmasını kaibul 
etmiştir. 

'1, Kanun Tasarısı tamamıyla İktisadi İşler Ko
misyonunun asli fonksiyonları kapsamı içerisindedir. 
Bu gerçeğin Başkanlıkça da dikkate alındığı ve VComis-
yonumuzum esas komisyon olarak kabul edildiği, Baş
kanlığa verilmiş 'bulunan önergeden de anlaşılmakta
dır. 

2, Komisyonumuz üyelerinin birçoğunun ihtisas. 
dalları, bilgi ve tecrübeleri dolayısıyla Kamun Tasarı
sı üzerinde yararlı görüşler olması ve Tasarının en iyi 
bir şekilde sonuçlandırılması için katkıda bulunmaları 
gerekmektedir. 

3. Asli fonksiyonlarımızdan birini teşkil eden bu 
konu üzerinde, uzun yıllardan beri çalışılmakta ve ka
mu önünde tartışmalar yapılmış bulunmaktadır. 

4. Tasarı 'göüşülürken, ilgili kurum ve kuruluşla
rın görüşlerinin alınması da lüzumlu görülmektedir. 

5. Bir yıldan beri Milli Güvenlik Konseyi İhtisas! 
Komisyonunda etraflı bir şekilde incelendiğin1! öğren
diğimiz bu Tasarının, Danışma Meclisinde çok ivedi 
olarak görüşülmek istenmesinin nedeni bilinmemek
tedir. 

l6< (Komisyonumuz, bu Tasarıyı mümkün olan en 
kısa bir zamanda ve öncelik tanıyarak sonuçlandırma
ya hazırdır. 

l(Halen Komisyonumuzun 3 üyesi Geçici Atom 
Enerji Kurumu iKomisyonunda görev almıştır. 2 üye
miz aynı zamanda diğer iki komisyonda görevli bu-1 

lunmaktadır. Yeni Geçici Komisyona 4 üye daha ve
rince geriye kalacak olan 6 üyeyle salt çoğunluk sağla
namayacak; böylece Kom'isyonumuz normal toplantı
larını istediği zaman yapamayacak duruma düşecek
tir.) 

ı'7< (Maden Kanunu 'gibi çok önemli ve etki ala
nı ülke çapında çok geniş bir kanunun ilgili ihtisas 
Komisyonunda esaslı bir şekilde ele alınması gerekli 
görülmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Tasarının asıl sorum
lusu olan İktisadi işler 'Komisyonuna havalesi ve bu 
amaçla, yeni bir geçici komisyon kurulmasının uygun 
bulunmadığı hakkındaki görüşümüzün Danışma Mec
lisi Genel Kuruluna sunulmasını arz ederim.» 

Sayın üyeler, 
Bu yazı burada okunmamıştır. Başkanlığa hita

ben yazdığımız bu yazı okunmamıştır; onun için ben 
bunu burada okuyorum. 

Sayın üyeler; 
Tüzüğümüz, geçici 'komisyon kurulmasını istisnai 

hal olarak öngörmüştür. Bunu bir kural olarak ka
bul etmemiştir, istisnaları kural haline getirmeye ça-
iısmfck doğru bir davranış olmaz. Bu arada, geçen 
gün bir de ikinci bir Toprak ve Tarım Reformu Ko 
misyonu geçici olarak kurulup bir maddenin ivedi de-
£ 'çtirilmesi istenmiştir. 

Sayın üyeler; 
,11 teknik komisyonumuz vardır. Bunların belirli 

fonksiyonları vardır. Şimdi, bunlarım dışında 4 tane 
daha geçici karma komisyon kurulmuştusr. Hatırlaya
caksınız; bunun dışında 2 komisyon daha yüksek hu
zurlarınıza geUıruiştir ve siz bunları oylarınızla rcd-
detmişsinizdiîr. Kabıtf edilseydi, bu anda 6 tane geçici 
komisyon olacaktı. 

— 180 — 



Danışma Meclisi B : 60 25 . 2 . 1982 O : 1 

Bu arada, bazı komisyonlarımızın her gün top
lantı yapmayı gerektirmeyecek; fakat üzerinde araş
tırma yapılmasını ve ayrıntılı bilgi toplanmasını lü
zumlu kılacak işleri vardır. 

Başkanlığın iş havalesi! ve takibi kanaatimce doğru 
değildir. İki asli konuyu, temel konuyu esas komis
yon olan İktisadi İşler Komisyonundan alarak Geçici 
Komisyona vermiştir. Komisyonumuz, tali bir ko
misyon olarak görev yapmak için kurulmamıştır. As
li görevlerinin (kendisine bırakılması hem Tüzük, hem 
de iş teknikleri icabıdır. 

Şimdi, toplantı yerlerimize değinmek istiyorum : 
Başlangıçta aynı toplantı salonunu Tarım - Or

man- - Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu ile 
paylaşıyor, gün aşırı toplantılar yapmaya mecbur 
oluyorduk. Şimdi, aynı salonda Tarım ve Toprak 
Reformu Geçici Komisyonu, Maden Kanunu Geçici 
Komisyonu, İkinci Tarım ve Toprak Reformu Geçici 
Komisyonu aynı salonu kullanmak mecburiyetinde 
bırakıldık. Çalışamaz duruma sürüklendik. Bugün
den önümüzdeki haftanın günlerini kapsamak için 
gündem hazırlatıp astırdım. Salı gününün bütün gü
rünü Tarım ve Toprak Reformu Komisyonu almak 
isteğinde bulundu. Komisyon çalışmalarımızı devam 
ettirebilmek için Genel Kurul toplantısının erken bit
mesini bekliyor ve Genel Kuruldan hemen sonra bu 
salonları işgal etmeye koşuyoruz. 

Şimdi de kanun tasarlıları üzerindeki çalışmaları
mızı kısaca açıklamak istiyorum : 

Bize havale edilen tasarılar bazen, meri bir kanu
nun sadece bir madde ve bir - iki fıkrasının değiştiril
mesini öngörüyor; fakat çoğunlukla yeni kanun taşa
nları üzerinde çalışmak gerekiyor. 

Bir örnek vermek gerekirse, Bankalar Kanununun 
nir Maddesinin Değiştirilmesine Ait Tasarıyı göstere
bilirim. Bu madde, Komisyonumuzda 1 aylık bir sü
rede incelenebildi. Maliye Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü, Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Tica
ret Bakanlığı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanay^ Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcileriyle kendi 
çalışmalarımıza ek olarak birçok ortak toplantı yapıl
dı ve en sonunda maddeye sadece bir tek satır ek
lenebildi; 

Vatandaşların çok uzun bir süre ihtiyaçlarını kar
şılayabilecek olan, onları sıkıntıya sokmayacak, ileriyi 
gören ve kısa zamanda değiştirilmesi gerekmeyecek 
kanunlar hazırlamak mecburiyeti vardır. Genel Ku
rula raporlarımız geldiğinde üç - beş satırlık bir mad
de olarak görülür; fakat bu madde üzerinde en az 
bir - iki komisyonda haftalarca çalışılmıştır. Böylece, 

bu rapora bakarak «Üyeler hiçbir iş yapmıyorlar. Ge
nel Kurulda 1 saat çalışıp gidiyorlar» demek ya ko
nuyu ve işıin mahiyetini 'hiç bilmemek veya kasten 
öyle göstermiş olmayı istemekten ileni gelir. 

Komisyonlarda sonuçlandırılan tasarıların genellik
le Genel Kurulda ayrıntılarla elle alınması gerekmez. 
Ancak, komisyonlarda tam anlaşmaya varılamayan hu
suslar üzerinde Genel Kurulda daha bir süre görüşme 
yapılması gerekiyor. 

Buna benzer, örneğin; bir Kalite Kontrol Kanu
nu üzerinde 10 kişiden fazla Hükümet temsilcisiyle bir 
aya yakın zamandan beri toplantı ve çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Eldeki diğer kanunları açılkılamayaca-
ğım. Yalnız, şunu belirtmeye mecburum : Biz, Komis
yonumuzda saat 09.30'dan itibaren çalışmaya başlı
yor, bu çalışmayı saat 13.00'e kadar devam ettiriyo
ruz. Öğleden sonra da Genel Kurulda en az bir - iki 
saat, bazen de 19.00'a kadar olmak üzere 5,5 ile 8,5 
saat günlük çalışma yapıyoruz. Bu mesainin sadece 
Genel Kurulda geçen birkaç saati basınımızın gözü 
önünde bulunuyor. 

Hail böyle iken, bir - iki sayın basın mensubunun 
çok sayın gazetelerinde Danışma Meclisini ve çalış
masını karikatür konusu yapması ve «Günde bir saat 
çalışarak bu kadar ıpara alıyorlar» ıdiye Türk vatan
daşına çalışmalarımızı yanlış aksettirmesi, her türlü 
düşünce ve yazı (hürriyetinin çok ötesindedir. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) Kendilerine Meclisin en mutena 
yeri1 tahsis edilen, her türlü itibar ve saygı gösteri
len şerefli basınımızın mensuplarının, Basın Ahlak 
Yasasına ve ilgili kanunlara uyması gerekir. Herhan
gi bir kimsenin basın özgürlüğü adına bu Meclisi kü
çük düşürmesi, yanlış haber yayımlaması herhalde 
basının özgürlüğü ile ye görevleriyle bağdaşamaz, 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Başkanlık Divanı, bu Meclisin şeref ve haysiyeti
ni korumaya mecburdur. Zaman zaman bu Meclise 
haksız saldıran bir gazeteciye karşı haklarımızı ve şe
refimizi korumaya mecburuz arkadaşlar. Basımla ir
tibat kurmakla görevli odan Başkanlık Divanını hare^ 
kete geçirmeye davet ediyoruz. 

Basınla ilişkiler için bir de yönetmelik hazırlan
mıştır. Bu nasıl uygulamadır?.. 

Bir üyemiz, bir gün öğleden evvel komisyon çalış
maları devam ederken sayın basın temsilcilerini Mec
lis içinde bir gezdirse, kondisyonlara götürse ve sayın 
basın temsilcileri Danışma Meclisi üyelerinin nerede 
olduklarını ve ne yaptıklarını bir görseler, tahtada 
asılı gündemlere bir göz atsalar, herhalde, o u'yMyet* 
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li ve yüksek nitelikli basın temsilcisinin kanaatlerini 
belki paylaşmayabilirler. 

ıBir kanunun nasıl yapıldığını, fabrikasyon bir mal 
olmadığını, liki veya belirli günlerde bitirilmesi gere
ken ısmarlama bir iş olmadığını anlamak tiçin herhal
de çok büyük bir zeka, bilgi ve kültür gerekmez. 

Şerefli basın mensuplarını bu münferit olaydan ten
zih ederim. Meclis üyelerinin hak ve özgürlüklerine 
saygılı oldukları ümidini taşıyorum. 

«Basın» deyince bizim akılımıza, .şerefli, haysiyetli, 
kültürlü, vatansever ve hassas bir müessese geliyor ve 
basınımıza biz bu gözle bakıyoruz. 

Üyelerimiz mahviyyetlkâr olabilir, mütevazidirler, 
hoşgörülüdürler; fakat burada söz konusu olan, mil
let huzurunda »bir meclisin şeref ve haysiyetidir. Bunu 
da koırumak görevlerimiz arasındadır. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, müsaadenizle sözlerimi özetliyorum : 
Son olarak, çalışma yeri sıkıntısını ve Başkanlığı-

tmızın yeterli derecede bizimle ilgilenmemesini, çare 
ve tedbirlere gereken önemi vermeyişini, Tüzük gere
ği olan yardımları yapmamasını tekrar dile getirmek 
istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Hepiniz biliyorsunuz. Biraz evvel de bahsettim. 

Komisyonlara birer salon tahsis edilmemiştir; birkaç 
komisyona bir salon tahsis edilmişıtıiır. 

Komisyonlar çalışmalarını nerede yapacaklardır? 
Bir komisyon orada toplanırken, diğer arkadaşlar ne
reye gideceklerdir? Komisyon üyelerine hiçbir yer yok
tur. Komisyon başkanları nerede çalışacaklardır? Ya
ni belediye bile işportacılara yer gösterir sayın üye
ler. Burada Başkanlık Divanı bize bir -tek sandalye, 
bir tek masa bile vermiyor. (Alkışlar) Bunu komisyon 
başkanları toplantısında her defasında dile getirdim. 
Her iki Başkanvekilimizle görüştüm. Sayın Başkamla 
görüştüm. Her defasında rica çittiler Sayın Genel Sek
reterine; «Şu adama bir yer verin de çalışsın» dediler. 
Ben kendim yer 'buldum; Sayın Genel Sekreter hiç 
oralı değil. «Efendim, buraya verirsek öbürüne de la
zım. Yer yok.» diyorlar. 

Sayın üyeler; 
Tüzüğün bir maddesini okuyorum size. 15 nci 

madde, «Başkanım Görevleri» bölümünde, beşinci fık
rada : 

«Danışma Meclisi komisyonlarını denetlemek...» 
Sekizinci fıkrada : 
«Kendisine, Anayasa, kanunlar ve içtüzükler gere

ğince verilen görevleri yerine getirmek...» 

Dokuzuncu fıkrada : 
'«Danışma Meclisi üyelerinin çalışmalarının verimli 

olması yönünde her türlü idari ve mali tedbiri al
mak.» 

ıBuradaiki «İdari tedbir» nerededir efendim, bugü
ne kadar niçin alınmamıştır? Ben bu hususu size arz 
etmek istiyorum. 

Teşelkkür ederim efendim. {'Sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ekonomi Komisyonu Sayın Başkanınım daha geniş 

hizmet yapma arzusunu ifade eden bu samimi ve içten 
komuşmasını sevgi ile karşılıyoruz. Ancak, çalışma ko
şullarımızın ideal halde bulunmadığını bütün arkadaş
lar gibi, Başkanlık Divanımız da yakından ve üzüntü 
ile görmektedir, içinde bulunduğumuz şartlar bakımınT 
dan, çalışma şartlarımızın daha iyiye götürülmesi hu
susunda itimat buyurunuz ki, elimizde olan her teşeb
büsü yapmaktayız. 

İkinci nokta; Meclisin itibarı üzerinde her biri
miz diğerimizden daha hassasız. Buna itimat buyur
manızı rica etmek istiyorum. Yalmız, Türkiye bir de
mokrasi ülkesidir, bir özgürlük ülkesidir. Bu memle
kette tenkit hürriyeti vardır. Bunu herhangi bir suret
te kısıtlamayı biz Başkanlık Divanı olarak ve Yüksek 
Meclis olarak... 

ORHAN BAYSAL — Tedbir, tedbir... 
BAŞKAN — Elbette. 
Ancak, haksız olan tenkitler de yapılmıştır. Bun

ların da karşılık verme usullerini kanunlarımız, tü
züklerimiz göstermektedir. 

Bununla beraber kıymetli arkadaşımın konuşmala
rını samimi bir likaz olarak telakki edeceğiz ve b 
husustaki çalışmalarımızı daha da koyulaştıracağız. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakan* tlter Türkmen'e, Devlet Bakam İlhan Öz-
trak'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/89) 

BAŞKAN -<** Şimdi efendimi, Başkanlığınızın 
sunuşlarına sıra gelmiş oluyor. Bunları okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi 

Başkanınım davetlisi olarak 24 - 27 Şubat 1982 tarih
ileri arasımda Bulgaristan'a gidecek olan Dışişleri Ba
kamı lllter Türkmen'im dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığıma, Devlet Bakamı Prof. Dr. İlhan öztrak'ın 
vekillik etmesinin, Barbakanım teklifi üzerine, uygum 
görülmüş olduğunu, Mlıgierinjize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

;Devlet Başkamı 
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BAŞKAN — Bügtnizs sunulmuştur efendim. 
5. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 

Tasarısının Danışma Meclisi içtüzüğünün 73 ncü 
maddesi uyarınca, geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/92) 

Danışma MedlM Başkanlığına 
İlgi : 16.10.1981 tarihli ve lQl-93ı7/05682 sayılı 

yazıımıız. 
tlgjiıde kayıtlı yazımızla Mili Güvenlik Kıonıseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan «Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Ka
mumu Taısarıısii»'!ni'n yeniiden inoelıenmök üzere, Danış
ma Meclisli İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca 
geri gönıderitaesini ara, ©derim, 

Bülend ULUSU 
(Başbakan 

BAŞKAN — Tasarı iade sdıileoek'tlir efendim. 
6. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 

İlişkin Kanun Tasarısının, Danışma Meclisi İçtüzü
ğünün 73 ncü maddesi uyarınca, geri gönderilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/91) 

Danışma MedM Başkanlığına 
Ulgi : 7.9.1981 tarihli ve 101-905/04979 sayılı ya

zımız. 
İlgide kayııth yazümuzla Mili Güvenilü'k Konseyi 

Başkanlığına sunuJ'an ve Başkanlığınıza devredildiği 

.,.>.. 

anlaşılan «Biim ve Teknoloji Komitesi Kurufaıası-
ma tMşkin Kanun Tasarnsii '̂nm, yeniiden incelenmek 
üzere, Danışma MöcflM içtüzüğünün 73 ncü madde
si uyarınca geri gönderilmesini arz ederimi. 

IBülend ULUSU 
/Başbakan 

İBAŞK1AN — Bilginize sunulmuştur efendim. 
7. -~ Genel Kadro Kanunu Tasarısının, Danış

ma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca, 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/93) 

Danışma Meclisi ıBaışkanluğına 

İlgi : 19.1.1982 tarihli ve 18/101-812/07362 sayılı 
yazımız. 

İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla Başkanlliğı-
nıza sunulan «Geneli Kadro Kanunu Tasarısı »'nm 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uya
rınca geri gönderilmeslini arz ederim. 

'Bü'lend ULUSU 
•Başbakanı 

ıBAŞKAN — Gereği yapılacalkitır, bilginize sunu
yorum efendim. 

iBu surette (bugünkü Gündemimıiz tamamlanmış 
Ibulunuyoır. 1 Mart 1982 Pazartesi günü saat 14.00Ue 
ıtoplanmalk üzere oturumu 'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14.55 

...<.... » - Q - « 
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GÜNDEMİ 

60 NCI BÎRLEŞİM 

25 Şubat 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 


