
D ö N E M : 17 C t L T t 37 YASAMA YILI : 4 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

)>m<( 

75 inci Birleşim 

11 . 3 .1987 Çar$am6a 

«m» 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

l. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 

447 

448 

449 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 449 
A) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So

ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 449,452 
1. — Niğde MMetvekili Haydar Özalp ve 

80 arkadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bulu
nan huzur ve güven ortamını bozmaya, millî 
birlik ve beraberliğimizi çözmeye yönelik ve 
özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan her türlü 
mevcut veya potansiyel yıkıcı, terörist, komü-
nis/t ve irticaî faaliyetlerle ilgili olarak Hükü 
metin çalışmaları ve alınan tedbirler konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 449:451 

2. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 
arkadaşının, Geneydbğu Anadolu'da meydana 
gelen olaylar ve nedenleri ile bu konuda alı
nacak önlemler ve soruna kesin çözümler ge-

Sayfa 
tireoek ulusal bir politika oluşturulması ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 451 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan ve 
15 arkadaşının, Hükümettin ekonomik politikası 
nedeniyle ikltidara yakın çevrelerin haksız ka
zanç sağladıklarına dair iddiaları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 452:453 

4. — Istanibul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hasttürk ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumunda mevzuata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen işlemleri ve sorumlu
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (101/45) . 453:454 

B) öneriler 451,455 
a) Siyasî Parti Grubu önerileri 451,455 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 

80 arkadaşının (8/20) esas numaralı genel gö
rüşme önergesinin öngörüşme gününe ilişkin 
ANAP Grubu önerisi 451:452 
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Sayfa 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 

11 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri 
ile imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik' \ 
İşbirliği Anlaşması konusundaki genel görüş- j 
me önergesinin (8/19) öngörüş/me gününe iliş- | 
kın SHP .Grubu önerisi \ 455:458 j 

C) Tezkereler ve önergeler 454 i 
1. — Bazı milletvekillerine izlin'verilmesine j 

ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1267) 454 I 
2. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kaya-

lar'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin S 
Başkanlık tezkeresi (3/1268) 454:455 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI 458 

A) öngörülmeler 458 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 

80 arkadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bu
lunan huzur ve güven ortamını bozmaya, millî 
birlik ve beraberliğimizi çözmeye yönelik ve 
özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan her türlü j 
mevcut veya potansiyel yılkıcı, terörist, komü- I 
nist ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak Hükü
metin çalışmaları ve alınan tedbirler konusun-

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Denizli Milletvekili ismail Şengün, Ermeni sorunu 

ile ilgili olarak, Avrupa Parlamentosu Siyasî îşler Ko
misyonunda kabul edilen karar tasarısıyla, Amerika 
Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisine sunulmak is
tenen karar tasarısı; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, 
Türkiye'ye karşı girişilen saldırılarla, içeride devam 
eden siyasî cinayetler karşısında bir millî politika oluş
turulmasıyla alınacak tedbirler ve 

izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir de, İstanbul' 
da Vakıflar idaresine ait imaret tarihî evleri yıktıran 
Eminönü Belediye Başkanının kanunsuz ve keyfî uy« 
gulamaları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Sajyfa 
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişjkin önergesi (8/20) 458:474 

2. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 
arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'da meydana 
gelen olaylar ve nedenleri ile bu konuda alı
nacak önlemler ve soruna keskin çözümler ge
tirecek ulusal bir politika oluşturulması konu
sunda Anayasanın 98 İnci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 458:474 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER ÎŞLER 475 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Ariaıs, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon 
Milletvekili Metin Balııbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Millet
vekili Fenni îslimyeli'ttin, Tüıikiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 
ve 344'e 1 inci Ek) 475:494 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in Di
lekçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
(6/910) numaralı sorusunu yazılı soruya çevirdiğine 
ilişkin önergesi okundu ve Başkanlıkça gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Mil
lî Eğitim Komisyonunda bulunan (2/411) sayılı Ka
nun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi okundu ve 
teklif geri verildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 arkada
şının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak 
olan Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşması Hak
kında bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/19) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; genel görüş-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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me önergesinin gündemde yerini alacağı ve öngörüş-
mesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Açık bulunan ve siyasî parti grubu mensubu ol
mayan milletvekillerine düşen l'er üyelik için yapılan 
seçim sonucunda; 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu 
üyeliğine, Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel ye 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Gru
bu üyeliğine de Antalya Milletvekili Ümit Halûk Bay-
ülken 

Seçildiler. 
İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arkadaşımn, 

işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden olduğu 
sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler konusunda 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/18) 
öngörüşmesi yapıldı ve genel görüşme açılması red
dedildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Kahramanmaraş - Afşin ilçesi Arıtaş Kasa
bası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje çalışma
larına ilişkin (6/842), sorusuna, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, vi
deo kaset doldurtulan küçük çocukların istismar edil
diği iddiasına ilişkin (6/917), 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okullara tav
siye edilen islam adlı dergide yer alan bazı görüşlere 
ilişkin (6/903), 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Gebze imam 
Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meydanındaki bir 
mitinge katıldığı iddiasına ilişkin (6/923), 

Sorularına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu; 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elektrik 
ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elektrik 
ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi için 
alınacak tedbirlere ilişkin (6/920) sorusuna, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa 
iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin (6/895) soru-
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suna Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan cevap verdi. 

(6/844), (6/879), (6/904), (6/916), (6/921), (6/924), 
(6/925), (6/934), 

Esas numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı bir
leşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 

(6/598), (6/610), (6/631), (6/696), (6/767), (6/833), 
(6/868), (6/876), (6/810), (6/813), (6/817), (6/824), 
(6/883), (6/890), (6/891), (6/892), (6/893), (6/894), 
(6/913), (6/939), (6/940), (6/911), (6/914), (6/915), 
(6/929), (6/930), 

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/742), (6/800), (6/838), (6/922), 
Esas numaralı sorular, soru sahipleri Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

(6/826), (6/781), (6/798), (6/881), (6/885), (6/902), 
(6/919), (6/899), (6/905), (6/907), (6/926), (6/927), 
(6/928), (6/932), (6/933), 

Esas numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/596), (6/778), (6/797), (6/812), (6/821), (6/888), 
(6/886), (6/898), 

(Esas numaralı sorular, soru sahipleri izinli bulun
duklarından; 

(6/845), 

Esas numaralı soru da soru sahibi görevli bulun
duğundan; 

Ertelendiler. 
(6/906), (6/909), 

Esas numaralı sorular, soru sahipleri ilki cevap 
gününde de hazır bulunmadıklarından düştüler. 

11 Mart 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanılmak üzere birleşime saat 19.07'de son verildi. 

Başkan 
iBaşkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Giresun 

Arif Ağaoğlu Yavuz Köymen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

11.3.1987 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

m, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 
10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/416) (Millî Eğitim Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10;3.1987) 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir. Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/417) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.3.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırmı'ın, 
31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun Mükerrer 116 ncı Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/418) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.3.1987) 

4. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 28.3.1985 Tarih ve 3176 Sayılı Kanunla 
Değiştirilen 12 nci Maddesinin Birimci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/419) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1987) 

Rapor 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hak

kındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) 
(S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) (GÜN
DEME) 

Genel Görüşme Önergeleri 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 ar

kadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve 
güven ortamını bozmaya, millî birlik ve beraberli-
fiimizi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Güney
doğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı hedef 
alan mevcut veya potansiyel her türlü yıkıcı, terörist, 
komünist, ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak Hükü
metin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/20) (Başkanlığa geliş tarihi : 1G.3.1987) 

2. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 arka
daşının, Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olay
lar ve nedenleri ile bu konuda alınacak önlemler ve 
soruna kesin çözümler getirecek ulusal bir politika 
oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.3.1987) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Tokat Milletvekili Enver özcan ve 15 ar

kadaşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniy
le iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladık
larına dair iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/44) (IBaşkanlığa geliş tarihi : 10.3.1987) 

2. — Istaribul Milletvekili Yılmaz İhsan Has'türk 
ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edi
len işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1987) 

MM« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekiti Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER ; Yavuz Köymen (Giresun), Arif Ağaoglu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulun
duklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Binigöl Milletvekili Hakkı Artükarslan'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere 'başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 ar
kadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur 
ve güven ortamını bozmaya, millî birlik ve beraber
liğimizi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Güney
doğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı he
def alan her türlü mevcut veya potansiyel yıkıcı, 
terörist, komünist ve irticai faaliyetlerle ilgili ola
rak Hükümetin çalışmaları ve alman tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzülün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/20) 

^BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2 adet, genel görüşme önergesi vardır; okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde teessüs etmiş 'bulunan huzur ve güven 
ortamını bozmaya, millî birlik ve beraberliğimizi 
çözmeye yönelik mevcut veya potansiyel her türlü 
yıkıcı, terörist, komünist ve irticaî faaliyetlerle ilgili 
olarak hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler hak
kında bilgi edinmek amacıyla Anayasanın 98 inci 
maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzü

ğünün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir 
genel ıgörüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 

Haydar Özalp 
»Niğde 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Eyüp A^ık 
Trabzon 

İsmet özarslan 
Amasya: 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Şükrü Yürür 
Ördü 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Ahmet Şamil Kazokoğlıı 
©olu 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Cengiz Dağyap 
Antalya 

Mustafa Rüştü Taşar 
Gaziantep 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Metin Yaman 
Erzincan 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Van 

Ali Rufikı Atasever 
Tekirdağ 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 
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Selim Koçaker 
Tokat 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir, 

Mehmet Yaşar 
Ağn 

Ahmet Şevket Gedik 
Adana 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel! 

Raf et İbrahinıoğlu 
Bitlis 

Abdurrabman Demirtaş 
Hatay 

Rıza Tekin 
Siirt 

Ziya Ercan 
Konya 

Tevfik Güneş 
Kırşehir, 

Hayrettin Elmas 
Ustanbul 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Abdullah Altıntaş-
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

A. Kurteebe Alptemoçin 
Bursa 

Necdet Naci Mimaroğlu 
Şiirli 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

Fuat öztekin 
Bolu 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

Mustafa Kemal Toğay 
İsparta 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Aziz Kaygısız 
Kara 

Fethi Çelikbaş 
Burdun 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

Hüseyin Şen 
Artvin 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Metin Balıbey 
Afyon 

Hamdi özsoy 
Afyon 

Mehmet Umur Akarca 
Muğla 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Kemal Iğrek 
Bursa 

Altınolk Esen 
Konya 

Lezgin önal 
(Hakkâri 

Nazmi önder 
Muş 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

'İsmet Ergül 
Kırşehir 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Yozgat 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Kadir Demir 
Konya 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Sait Ekinci 
Burdur 

Hamit Melek 
Hatay 

İbrahim Turan 
Gümüşhane 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Sabri Araş 
Kars 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya . 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

İlhan Aküzüm 
Kara 

Gerekçe 

Necip Oğuzhan Artukoğlu Fatma 'Mihriban Erden 
Burdun . İsparta 

Yurdumuz coğrafî konum itibariyle büyük bir 
jeopolitik öneme sahiptir. Jeopolitik durumunun 
Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü teşkil etme
si, petrol kaynaklarına yakınlığı Batı savunma ve 
demokrasi sistemimin son ve önemli halkasını oluştur
ması ve zengin yeraltı ve yer üstü kaymaklarına sa
hip olması gibi nedenler, tarihin hemen her döne
mlinde Türkiye'yi yıkıcı unsurlar yönümden hedef ha
line getirmiştir. 

Bu arada 50 milyonu aşkın bir nüfus potansiyeli 
ve hızla gelişmekte olian ekonomik gücü ise, söz ko
nusu yıkıcı unsurların Türkiye'ye daha da önem 
vermelerini gerektiren bir durum yaratmaktadır. 

Dünya güç dengesinde, çok hasas ve kritik bir ye
re sahip Olan ülkemizde, son yıllarda yaşanan huzur 
ve istikrar ortamını bozmak isteyenler hedeflerine 
ulaşabilmek için; her türlü insanlık dışı terör ve ci
nayet eylemlerini desteklerken, yüce milletimizin üze
rinde hassasiyetle durduğu millî ve manevî değerleri 
üzerinde de çeşitli tartışmalar ve kampanyalar başla-
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tarak, Türk Milleti ile Devleti ve Hükümeti arasını 
açmak için yoğun bir çaba sarf etmektedirler. 

Ülke menfaatini ilgilendiren her konunun nihaî 
çözüm yeri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini 
kabul eden Anavatan Partisi Grubu, her meselenin 
ancak bu yüce çatı altında konuşularak halledilebile
ceği inancı ile; millî birlilk ve beraberliğimizi tehdit 
etmeye yönelik, içte ve dışta fırsat kollayan yıkıcı, 
terörist, komünist ve irticaî unsurların bir uzantısı 
olarask bilinen ve özellikle Doğu ve Güneydoğu böl
gelerimizde yaşayan masum vatandaşlarımızı hedef 
alan katliamlar ve diğer yılkıcı faaliyetler konusunda 
Devletimizin istihbarat ve güvenlik güçlerince alınan 
ve gizli kalması gereken son derece önemli kararlar 
hakkında Yüce Meclisimize bilgi verilmesinin isa
betli bir karar olacağı inancı içerisinde bu Genel 
Görüşme önergesini hazırlamış bulunmaktadır. 

2. — izmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 arka
daşının, Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olay
lar ve nedenleri ile bu konuda alınacak önlemler ve 
soruna kesin çözümler getirecek ulusal bir politika 
oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz
de ulusal bütünlüğümüze, yöre halkının can ve ma
lına kasteden oidldî olaylar ve tertipler sürüp gitmek
tedir. 

Hükümet yetkililerinin, sık sık bölücü eşkiyanın 
inine girildiği, kökünün kazındığı ve gereken dersin 
verildiğini söylemelerine rağmen, her. defasında1 bu 
beyanları tekzip edercesine yörede yeni yeni vahim 
olaylar vuku bulmaktadır. 

Son haftalarda bölgede meydana gelen terör, 
katliam ve sabotaj eylemleri bu konuda anlamlı me
safe alınamadığını göstermektedir. Altı yıldır devam 
eden sıkıyönetime ve alındığı söylenen önlemlere rağ
men, olayların yeniden ve etkili biçimde ortaya çık
ması son derece düşündürücüdür. 

Buigüne kadar, Güneydoğu Anadolu somunlarının 
çözümü için hükümete istediği tüm yetkiler veril
miştir. Ancak, hükümet, • olayların mahiyeti ve boyut
larını teşhis konusunda hataya düşmüş ve başlangıç
ta olayı «Birkaç yüzü geçmeyen eşkiya» hareketi ola^ 
rak nitelendirmiştir. 

Oysa sorunun, Türkiye üzerinde oynanan oyun
ları da içeren çok yönlü ve kapsamlı olduğu görül

mektedir. Alınan önlemlerin yetersiz, konulan teşhis
lerim ve kullanılan yöntemlerin eksik ve hatalı oldu
ğu belli olmuştur. 

Güneydoğu olaylarının ardında siyasî, askerî, sos
yoekonomik bir dizi iç ve dış etkenler bulunmakta
dır. 

Olayların ve ardındaki nedenlerin kapsamlı bir 
şekilde Yüce Mecliste ele alınması, kısa ve uzun va
deli önlemlerin tespiti ve soruna köktenci çözümler 
getirecek ortak bir yaklaşımla «Ulusal bir politika» 
oluşturulması amacıyla, Anayasanın 98, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Erdal İnönü 
İzmir 

ıMehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Neriman Elgin 
Ankara 

VeciM Ataklı 
Şanlıurfa 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Oalhit Tutum 
Balıkesir 

Kadir Narin 
(Diyarbakır 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

ibrahim Ural 
'İstanbul 

Erol Ağagil! 
(Kırklareli 

Kenan Nuri Nebrozoğlu 
Mardin 

Tülay Öney 
İstanbul 

BAŞKAN — önergeler bilgilerimize sunulmuş
tur. 

Efendim, Adıyaman MilleHvekili Sayın Arif Ağa-
oğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmiş bir önergesi var; okuyorum: 

«Haydar Özalp ve arkadaşlarınca Başkanlığa 
verilen 8/20 No.'lu genel görüşme önergesine ben de 
katılıyorum. 

Gereğini arz ederim.» 
Gereği yapılmıştır efendim. 
B) ÖNERİLER 

a) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 ar

kadaşının, (8/20) esas numaralı genel görüşme öner
gesinin öngörüşme gününe ilişkin ANAP Grubu 
önerisi 

BAŞKAN — tik okunan genel görüşme önergesi 
üzerindeki öngörüşmenin yapılma gününe dair. Iç-
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tüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir grup 
önerisi vardır. Bu önerge kalbul edildiği takdirde, 
ikinci olarak okunan genel görüşme önergesinin ön-
görüşmesi de Genel (Kurul uygun gördüğü takdirde, 
kıonu birliğinden dolayı, birlikte yapılacaktır. 

Şimdi, grup önerisini okutup onayınıza sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 10.3.1987 tarihinde yaptığı 

toplantıda siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerişinim 
Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Haydar Özalp 
Grup Başkanvekili 

Öneri 
Bugün okunmuş bulunan, Niğde Milletvekilli Hay

dar Özalp ve 80 arkadaşının, ülkemizde teessüs etmiş 
bulunan huzur ve güven ortamını bozmaya, millî bir
ilik ve beraberliğimizi çözmeye yönelik ve özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde yaşayan vatan
daşlarımızı hedef alan mevcut veya potansiyel ıher 
türlü yıkıcı, terörist, komünist ve irticaî faaliyetlerle 
ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbir-
ler konusundaki genel görüşme önergesinin (8/20) 
öngörüşmenin 11.3.1987 Çarşamba (bugün) birleşim
de, daha önce kararlaştırılan içtüzük görüşmelerin
den evvel yapılması hususu önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, grup önerisini dinlediniz. 
Grup önerisi üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Efendim, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜ$ME MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ (Devam) 

3. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 15 ar
kadaşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniy
le iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladık
larına dair iddiaları araştırmak amacıyla Anaysa-
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/44) 

BAŞKAN — İki adet Meclis araştırması öner
gesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedi yıldan beri Türk ekonomisi, «24 Ocaöc karar

ları» adıyla bilinen önlemlerle soımütla,şan bir poli
tika doğrultusunda yönetilmektedir. 

Zamanın siyasal iktidarınca benimsenen bu ekono
mik politika, 12 Eylülden sonra ortaya çıkan sendi
kasız ve örgütsüz ortamla da birleştikten sonra, ül
kemizin sosyal ve ekonomik yaşamında son derece 
çelişkili, eşifeiz ve çarpık yapılaşmalar oluşmuş;.bir 
yandan halk kitleleri perişanlığa mahkûm edilirken, 
öte yandan da ayrıcalıklı bir azınlık, kamu vicdanı
nı ve sosyal barışı zedeleyecek biçim ve ölçülerde 
palazlanmıştır. 

Emeğiyle geçinmek durumundaki insanlarımızı 
yoksullıaştırırken ayrıcalıklı bir sermaye kesimi hiçbir 
ekonomik kuralla bağdaşmayacak ölçülerde büyü
ten bu çarpık gelişme, Hükümetin inatla izlediği po
litikanın doğal bir sonucudur. 

24 Ocak kararlarının başteknisyeni, 12 Eylül son
rasının ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yar
dımcısı, 1983 seçimleri sonrasının da Başbakanı Sayın 
Turgut Özal'ın, eşitsizliği ve çarpıklığı her geçen gün 
körükleyen ve «Liberalizm» adını verdiği bu politi
kayı halkın yoksullaşması pahasına ısrarla sürdüre
bilmektedir. 

Üretici olmayan sermaye kesiminin, son yıllarda, 
akıllara durgunluk verecek ölçülerde büyümesi, ve
rimsiz servete servetlerin katılması, bu arada da, Sa
yın Başbakanın yakın çevre ve akrabalarının ihya ol
ması, ister istemez kafalarda soru işaretleri oluştur
mak tadır. 

©unun en açık ve somut örneği., Başbakan Sayın 
özal'ın kardeşi Korkut özaFın, üç yıl gibi çok kısa 
bir süre içinde, şaşılası bir hızla zengileşmesi, mil
yonlarla değil, milyarlarla ifade edilen maddî bir gü
ce ulaşmasıdır. 

Dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullarda, bir hiçten hareketle, bu denli kısa sürede 
(böylesi görkemli bir zenginliğe ulaşan bir kimsenin, 
Başbakanın kardeşi olması, doğal olarak, kamuoyun
da kuşkulan da beraberinde getirmekte, bu kuşku
lar hükümet politikasında düğümlenmektedir. 

Söz konusu kişinin, ANAP çevreleriyle ve bu ara
da, özellikle de İstanbul ANAP 11 Başkanıyla çok sıkı 
işbirliği içinde olması, kuşkuları daha da yoğunlaş
tırmaktadır. 

Bu örnekleri çoğaltmak .mümkündür. Her dö
nemde iktidara yaklaşarak kendilerine haksız kazanç 
ve çıkar sağlayanlar görülmüştür; ancak yolsuzluk 
iddiaları hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar yay
gınlık kazanmamıştır. Bu tür söylenti ve iddiaların 
irdelenmemesi ve ortada bırakılması en çok de
mokrasiye zarar vermektedir. 
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Bu konularda, halkın bilgi edinmek hakkı var
dır. Kısa zamanda zenginleşen ve köşeyi dönenlerin 
iktidarla ne tür ilişkiler içinde bulunduğunu bilmek 
herkesin hakkıdır. Köşeyi dönme örnekleri ile ikti
dar ve Hükümet üyeleri arasında ne tür ilişkiler var
ıdır? Bu ilişkiler. içinde ailevî bağların, siyasî bağla
rın ve öteki bağlantıların yeri ve rolü nedir? Hükü
metin hangi karar ve uygulaması kimleri, nasıl zen
gin etmiştir? Tüm bu sorunların ortaya çıkarılması, 
kapsamlı bir Meclis araştırmasına bağlıdır. 

Yukarıda arzedilen nedenlerle, Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gere
ğince bk Meclis araştırması açılmasını saygılarımız
la dileriz. 

Enver Özcan 
Toldat 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Mubiittin~Yıldırım 
Edirne 

Kâzım İpek 
Amasya 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Paşa Sarıoğlu 
Ağn 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Erol Ağagil 
Kırklarel'i 

" Cüneyt Canver 
Adana 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Yusuf Demir 
Uşak 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergeye geçme

den önce; demin oyladığınız, güneydoğu olaylarının 
bugün görüşülmesine ilişkin ANAP Grubu tarafın
dan verilen önergeyle birlikte ele alacağınızı söyle
diğiniz önergemizi, Genel Kurulda oylamadınız efen
dim. 

BAŞKlAiN — Gelecek efendim; yeri gelince; şim
di gelecek. 

Efenfdirn, bilgilerinize sunduğumuz bu önerge 
gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapı
lacaktır. 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edi
len işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/45) 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 

ile teşkil olunan Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun üst düzey yetkililerinden bazılarının mevcut 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin dışına çıkarak ya
salar gereği suç teşkil edecek bazı icraatlarda bulun
maları ve bu icraatların basına uzun süredir intikal 
etmesine ra'ğmen, anılan kurumun adları bu tür de
ğerlendirmelere katılan ilgililerin hakkında gerekli 
yasal işlemlerin yapılmayışı ve bu konuda hüküme
tin ilgili üyelerinim yetkilerini kullanarak yasalara 
uygun bir şekilde denetimde bulunmamaları sonucu 
kamuoyunda ve vicdanlarda çok oiddî tereddütler 
ve olumsuz değerlendirmeler doğmuştur. 

TRT Genel Müdürünün Ankara Gaziosmanpaşa 
semti Arjantin Caddesi 6 numaralı apartmanın 8 nu
maralı dairesini kendisine Genel Müdür lojmanı ola
rak satın, aldırdıktan sonra, burayı Kamu Konutları 
Kanununa göre çıkarılan Kamu Konutları Yönetme
liğinin 27 noi maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırı ola
rak 20 milyon lira ödetmek suretiyle tefriş etmesi 
ıson derece ilgi çekicidir. 

Öte yandan 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırı ola-. 
rak 4 adet makam arabası kullanması, bu araçlardan 
06 H 1484 plakalı aracın Etimesgut çevresinde bir 
trafik kazasına sebep olması ve tamiri için kurum 
bütçesinden 1 milyon 740 bin Türk Lirası harcama 
yapılması son derece ilgi çekicidir. Adı geçen kuru
mun birçok üst düzey yetkilisi 237 sayılı Yasaya ay
kırı bir şekilde birden fazla hizmetlerinde resmî 
araç kullanmaktadırlar. 

öte yandan, ikinci kanalın açılışı sırasında çeşit
li yolsuzlukların yapıldığı TRT Kurumu bütçesin
den (bazı ayrıcalıklı kişi ve kuruluşlara ödemeler ya
pıldığı iddia edilmektedir. İkinci kanalın açılış deko
runun 26,5 milyon liraya paravan bir firmaya ihale 
edildiği, bu firmanın bu iışi yaptıktan sonra, kendi 
kendini kapattığı ve ilgili vergi dairesine bir tek işçi 
çalıştırmadım diye beyanda bulunduğu ileri sürül-
mektedr. Bu firmanın 24 Eylül tarihinde kurulmuş 
olması ve gerekli faturayı Istan/bul Televizyon Mü-
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dürlüğü adına kestikten sonra yapılan incelemeler, 
ihalemin tescil edilmemiş bir firmaya verildiğini gös
termektedir. İkinci kanalın açılışına katılan Amerika
lı şarkıcı Laura Brenigin'in özel bir sözleşme ile 4 
kişilik bir grup olarak gelmelerine rağmen, 6 kişilik 
uçak ve otel masraflarının TRT Kurumu tarafın
dan karşılanması ve ikinci kanal açılışı için 2 yaban
cı şarkıcıya 60 milyon liraya yakın para ödenmiş ol
ması son derece ilgi çekicidir. 

Ayrıca, bir TRT görevlisinin, usulsüz para har
camaya ilişkin, hakkında son derece ciddî İddiaların 
basımda yer almış olmasına rağmen, bu konuda her
hangi bir işlem yapılmayışı son derece düşündürücü
dür. Bazı satın almalarda suç teşkil edecek ödeme
ler yapıldığı gene basınımızda yer almasına rağmen, 
bu konuda da ciddî bir değerlendirme yapılmayışı 
son derece üzücü ve düşündürücüdür. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, TRT Genel Mü
dürlüğünün muhtelif kademelerdeki elemanlarının 
ve yetkililerinin isminin karıştığı savurgan ve hatta 
suç teşkil eden bir tarzda kurumun parası heba edil
mekte, bu işlemi, yapanlar hakkında da, şu ana ka
dar herhangi bir ciddî araştırma ve değerlendirme 
yapılmamaktadır. 

Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele 
alınmasında, var ise, suçluları hakkında gerekli yasal 
iışlemlerin yapılmasında yarar görmekteyiz. 

(Bu nedenle gerekli inceleme ve değerlendirmenin 
yapılabilmesi için, Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğü
müzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul* 

Sümer Oral 
Manisa 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Turgut Sera TiraU 
Giresun 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ahmet Süter 
İzmir 

Koksal Toptan 
Zonıguldak 

Cemal Öztiemir 
Tokat 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Mustafa Çorapçıoğlü 
Balıkesir 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştır

ması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —• Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin 

Başkanlık tezkeren (3/1267) ^ 
BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin 

veriflmesiJne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sayılma
ları, Başkanlık Divanının 10.3.1987 tarihli toplantı-
'sın/da uygun görülımüşt/ür. 

Genel kurulun onayına sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Başkanvekii 
Arif Ş. Biljgin 

Yozgat Mıiılletvekili Lütfullah Kayalar, 61 gün 
hastalığı nedeniyle, 3.1.1987 tarihinden eçerli- olmak 
üzere, 

. Diyarbakır Milletvekili Cevdet Karakurt, 17 gün 
hastalığı nedeniyle, 23.2.1987 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

Kastamonu Milletvekili Erol Bülent Yalçınkaya, 
20 gün hastalığı nedeniyle, 24.2.1987 tarihinden ge
çerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

Yozgat Miletvekili Lütfullah Kayalar, 61 gün 
hastalığı nedeniyle, 3.1.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Cevdet Karakurt, 17 gün 
hastalığı nedeniyle, 23.2.1987 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekilli Erol Bülent Yalçınkaya, 
20 gün, hastalığı nedeniyle, 24.2.1987 tarihimden ge
çerli olmak üzere. 

BAŞIKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'a 
ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/1268) 
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(BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline ödemek ve 
yoltuğunun verilmesine dair Türkiye Büyük Millet 
İMeclisi Başkanlığının biir başka tezkeresi vardır, oku
tup onaylınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedenliyle ıbu yasama yılında aralıksız 

olarak ıiki aydan fazla izin alan Yozgat Milletvekili 
ıLutifulMı Kayalarla ödenek ve yolluğunun verilebil
mesi, İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel 
Kurulun onayına sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

Arif Ş. Bilgin 
iBAŞKIAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
B) ÖNERİLER (Devam) 
a) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

(Devam) 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 

arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzala
nacak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşma
sı konusundaki genel görüşme önergesinin (8/19) ön-
görüşme gününe ilişkin SHP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — SHP Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesine glöre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
10.3.1987 tarihinde yapılan Danışıma Kurulu top

lantısında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşma
sı ile ilgili genel görüşme istemiımizin öne alınması hu
susundaki tatebıiim'k üzenin/de mutabakat sağlanama
dığından, isteğimizin doğrudan Genel Kurula sunul
masını saygıyla dilerim. 

Cahit Tutum 
Grup Başkanvekili 

Öneri : Genel Kurulun 10.3.1987 tarihli 74 üncü 
Birleşiminde okunmuş bulunan Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver ve 11 arkadaşının, Amerika Birleşik 
Devletleri ile imzalanacak olan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşması konusundaki genel görüşme 
önergesinin (8/19) ongörüşmelerinin; 12.3.1987 Per
şembe günkü bıVleşiiminde, daha önce kararlaştırılan 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinden evvel 
yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneri lehinde Sayın Cüneyt Can
ver ve Sayın Erol Ağaigil söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Canver. (SHP sıralarından alkış
lar). 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri1; biraz önce Anavatan Grubu
nun Önergesi görüşülürken, buraya not ettiğim bir 
cümle var. Önergenizin biır bölümünde diyorsunuz ki: 
«Her mesele, Ibu çatı altında konuşularak halledil
meli ve yüce Meclise bilgi verilmeli». Biz de, Savun
ma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasıyla ilgiJli olarak, 
bu aniîajşmanın imzalanmasının, özellikle Ermeni so
rununa bağlı olarak durdurulmasını talep ederken, 
bu düşüncelerle doluyduk ve önergeyi bu amaçla ver
dik. Ancak, Danışma Kurulunda, bu konunun hükü
metçe konuşulduğu ve kabul edildiği, tekrar görü
şülmesine gerek olmadığı belirtilmiş. 

Arkadaşlar, önce şu hususu vurgulamak istiyo
rum: Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasıyla 
ilgili olarak bu Mecliste ne görüştük? AfBDtye ne 
(verdik, neyi aldık; güvencemiz var mı? İçinizde bu 
anlaşma metnini bilen var mı? Bu sorulara hiç, kim
senin olumlu'yanıt vermesi mümkün değil Yani, içe'-
rijği hakkında hiçbir ciddî bilgiye sahip olmadığımız 
bir anlaşmayı, daha önce parafe ettiğimiz gerekçesiy
le imzalayacağız. 

Sayın milletvekilleri, SE1A Anlaşması binbir söz 
verilerek hazırlanmış bir anlaşmadır. Daha geçenler
de bu tür sözler de verilmesine karşın, Amerika Bir
leşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının iki numaralı 
yetkilisi olan Denvinsky'nin, anlaşmayı kongrede sa
vunması gerekirken, aksine, verdiği masajda, «Ca
nım, siz Türkiye'ye yardımı istenseniz kesensiniz. Za
ten, Türkler de tounıa alıştı; üstelik 7/10 oranı da ha
yatın bıV gerçeğidir» demilştir. Her ne kadar, bu söz
ler sonradan düzeltilmeye çalışılmış ise de, Amerika 
Birleşik Devletlerinin bize karşı politikasını, bundan 
sonraki tavırlarının da ne olacağını açıkça ortaya koy
maktadır. 

Reagan yönetiminin, «Kongreyi ikna için bu an
laşmayı kullanacağız; bu nedenle bunu biır an önce 
imzalayalım» sözleri ise, asla güvenilmeyecek sözler
dir. Yakında, Ermeni tasarıları ABD Kongresinde 
görüşülecek; kendimizi aldatmayalım; geçen defa 
büyük çabalarla engellenen tasarıların, bu defa onay
lanma şansı çok fazladır; zira son engellemeyi yapan 
güçlü Reagan yönetimi artık Amerika Birleşik Dev
letlerinde yoktur, trangate olayı ile, Reagan tüm gü
cünü yitirmiş biır durumda. SEİA'yı onaylarsak, eli
mizdeki en önemli caydırıcı nitelikteki kozu kaybet
miş olacağız... 
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IBAHRIİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Neyle 
uğraşıyorsunuz Allah aşkına? 

CÜNEYT GANVBR (Devamla) — Bunlarla uğ
raşıyoruz. Çok önemli, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
CÜNEYT ÇANVER (Devamla) — Amerika Bir

leşik Devletlerinde yönetim sallanır ve güç, Kongre
ye kayarken, başkanlık seçimleni yaklaşırken, Erme
ni tasarısı gündemdeyken,, Yunanistan ile aramızda 
Ibir di'zi sorun varken ve Amerika Birleşik Devletleri 
yakında -Yunanistan ile, 'bizden .sonra, yeni bir üsler 
anlaşması pazarlığına girmefk üzere ilken bu anlaşma
yı onaylamak, Türkiye'nin çıkarlarını açıkça ihlal 
etmektir. 

Şimdi, dostlar.. (ANAP sıralarından gürültüler, 
gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, özür dilerim... (ANAP sı
ralarından gürültüler). 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Yoldaş/yoldaş, 
öyle değil m'ü? 

BAŞKAN — Efendim, özür dilediler; lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki,, dos

tum ıdeğilsinıiız; öızür dilerim. 
ÜSMAİL SARUHAN (Ankara) — Biz ne arka

sınız, ne de dostunuz. 
CÜNEYT GANVER (Devamla) — Bakınız ne

lerle .uğraşılıyor: Sayın Cumhurbaşkanı, «Eğer Er
meni tasarısı Amerika (Birleşik Devletlerinin kongre
sinde onaylanırsa, gitmeyeceğim» diyor. Ne kadar 
onurlu bir davranış,, değil mi arkadaşlar? Pekii, aynı 
görev 'bize düşmüyor mu? Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresinde Ermeni tasarısının onaylanma şansı 
bu kadar yüksekken, biz de, «ISEfcA'nın imzalanma
sını Meclis olarak durduruyoruz» diyemez miyiz? 
(SHP sıralarından alkışlar). 

Diyemeyiz. 'Niye diyemeyiz? Çünkü, Başbakan 
orada mutabakata varrnişitir çoktan. Peki, Başbakan 
İkim? Meclis, özal'dan mı ibaret?, öyleyse, herkes is
tifa dilekçesini versin; Türkiye de, zaten Houston' 
dan idare ediliyor, oradan ifdare edilmeye devam edil
sin.. (ANAP sıralarından gürültüler ve sıra kapakla
rına vurmalar). x 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Et bakalım, 
edebiliyor musun? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, hükümet, Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasını imzalamayı, Türkiye'nin çıkarları için, 
en azından belirsiz bir süre ertelemelidir. Bu şekilde 
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davanırsa, Yunanistan'a karşı ve ilk seçimlerde artık 
değişeceği belli olan Reagan yönetimi yerime geçecek 
iyeni yönetime karşı Türkiye'nin elinde ciddî bir koz 
olacaktır. Yine, bu anlaşmanın imzalanmasının erte
lenmesi ile Ermeni sorununu aleyhimize kullanmak 
liisteyen çevrelere ve Amerika Birleşik Devletleri Kong
resine karşı ileri sürdüğümüz savlara destek sağlan
mış olacaktır. SBİA'nın bu haliyle imzalanması ise, 
ulusal çıkarlarımıza aykırı hareket etmek demek ola
cak ve sorumlular tarih önünde b'ırgün mutlaka yar
gılanacaklardır. 

önerim: Türkiye, elindeki bu kozu kullanmalıdır. 
SEİA Anlaşmasını bu Mecliste görüşmeliyiz. Bakan 
buraya çıkıp bu anlaşma metnini yüce Meclise açık
lamalı, milletvekillerini bilgilendiinmeli ve bu anlaş
manın imzalanması ertelenmeli. Ne zamana kadar 
ertelenmeli? Bakalım, önce bir Ermeni tasarısını gö
rüşsünler, bekleyelim; bir de Yunanistan'la üsler pa
zarlığını yapsınlar, onu da bekleyelim; eğer bu ta
sarılar sonucu (SHP sıralarından alkışlar) aleyhimize 
biır husus görmezsek ondan sonra imzalayalım. Tür
kiye'nin çıkarlarını korumaya var mısınız yok mu
sunuz? Karar sizin. 

Gündeme alınmasını saygılarımla talep ediyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar). 

HAYDAR ÖZİALP (Niğde) — Zaten gündemde. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Ağaigfil, buyurun. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; 12 Aralık 1986 tarihinde 
Türkiye 1de parafe edilmiş olan Türkiye ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasındaki askerî işbirliği anlaşma
sının, basından izlediğimiz kadarıyla 19 Martta; dün 
de Dışişleri Bakanlığından, gayrî resmî olarak, bel
ki de daha önce, (16 veya 17 Mart tarihlerinde) 
Amerika Birleşik Devletlerinde imzalanmasının ka
rar altına alınmış olduğunu öğreniyoruz. 

12 Aralık 1986 tarihinden önce de, 1987 yılının 
bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bu SEİA Anlaşmasının parafe edilmeden 
evvel Türkiye Büyük Miıllet Meclisine getirilmesini 
ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin görü
şünden ve onayından geçirilmesini ısrarla talep et
miştik. Bu isteğimiz hükümet tarafından o zaman da 
dikkate alınmadı. 12 Aralık 1986 tarihinden bugüne 
kadar geçen süre içerisinde ise, bizim taleplerimizi 
ve endişelerimizi kuvvetlendiren çok olaylar var
dır. Bir tanesi, «irangate» denilen olaydır. Bugün, 
Reagan yönetimi, İrangate olaylar» dolayısıyla b't-
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zkn bu anlaşmaıyı parafe ettiğimiz tarihten bugüne 
kadar geçen süre içerisinde, bizatihi Amerika Birle
şik Devletleri kamuoyunda çok şey yitirmiştir, kud
retinden çok çok şey yitirmiştir, kendi halkının gü
veninden çok şey yitirmiştir. Kendi halkının güvenin
den bu kadar çok şey yitiren bir idareye ve belki de 
kalan birbuçulk yılda başkanlığını dahi sürdüreme

yecek olan bir idarenin sözlü güvencesine, Türk Dev
leti olarak niçin biz güven duyalım? Bunu büze nasıl 
terhin edecekler? (SHP sıralarından alkışlar). 

Ben beklerdim ki, oraya anlaşma imzalamaya 
girmeden evvel, Dışişleri Bakanlığı, hükümet, getir
sin bu olayı buraya; ger ekiyorsa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayını arkasına alarak gifeiin ve 
kuvvetli olsun ve ne şekilde hareket edilmesi gerekti
ği tarzında kendini daiha güçlü hissetsin. SEİA bugün 
benim elimde bir kozldur. 

Bakınız, daha geçtiğimiz günlerde, Avrupa Par
lamentosu Siyasî işler Komisyonunun Ermeni olay
ları hakkında kalbul ettiği bir tasarıyı, Anavatan İk
tidarının siyasî işlerinden sorumlu Genel Başkan Yar
dımcısı ve hemen ilki gün sonra, arkasından da, Genel 
Başjkanvekiİleri Sayın Keçeciler, Sovyetler Birliği'ne 
mal ettiıîer. Elimizde hiçbir somut delil yokken, en 
uzun hududa sahip bir NATO üyesi olarak, Sovyet
ler Birliği/'ni durup dururken karşımıza aldık ve he
men arkasından Sovyetler Birliği, cumhuriyet tarihıi-
rriizde ilk defa olarak Ermeni olayları hakkında aley
himize beyanatlar vermeye ve yayınlar yapmaya baş
ladı. Halbuki, ülkesimde Ermeni anıtları diken Sov
yetler Birliği değildir, Amerika'dır. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu hesabı onlardan so
ramıyoruz. 

Ülkesinin parlamentosunda, son parlamento se
çimleri (Kongre seçimleri) dolayısıyla değişen Kong
re üzerinde de yeterliliğini ve etkinliğimi kaylbetmiş-
tk o Reagan. Yani, geçen sene Kongreden geçir
mediği Ermeni tasarısını bu sene durdurma gücü de 
yoktur. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde konuşacaktı... 

EROL AGAGİL (Devamla) — Dolayısıyla, - de
min de Sayın Ganver'in söylediği gibi - Yunanistan' 
la ve [ispanya Me aynı mealde yapacağı askerî anlaş
ma için Amerika'nın eline bir koz vereceğiz; ama 
karşılığında ne alacağız? Bugün Amerika Birleşik 
Devletlerinin, Türkiye'de bulunan askerî üslerinden.. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bunların öner
geyle ne alakası var? 

11 . 3 . 1987 O: 1 

! EROL AĞAGİL (Devamla) — Önergemiz, SEİA' 
I nın buraya getirilmesiyle ilgilidir. Sayın Özalp. 
I {SHP sıralarından «O anlamaz, o bilmez» sesleri, 
I gürültüler). 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 

EROL AÖAGİL (Devamla) — Muhterem mil-
I letvekilleri, bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Tür-
I kiye'de ikili anlaşmalarla bulunan askerî üslerden el-
I de ettiği istihbarat bilgilerini - NATO da dahil - bü-
I tün dünya ülkelerine korkunç paralar karşılığı sat-
I maktadır, bize ise, karşılığında bir kırıntıyı, SEİA 
I diye vermeye kalkmaktadır; bunun neresinde eşfolik 
I vardır. SHP sıralarından alkışlar) Gelin, bu konu-
I lan Türkiye Büyük Millet Meclisinde inceleyelim. 
I Gerçekten, bu Amerika Birleşik Devletlerine karşı 
I somut olarak kullanmamız gereken, elimizdeki tek 
I bir jokerdir; bunu hükümete bu kadar hovardaca 

'harcatmayalım. 
I Sayın milletvekilleri, eğer bu kozu hovardaca 
I harcatırsanız, bundan sonra Amerika Birleşik Dev-
I letlerine karşı kullanacak hiçbir kozumuz kalmaya-
I çaktır. 
I Yüce kurulu saygılarla selamlarım. (SHP sırala-
I rından alkışlar). 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

I Efendim, önergenin lehinde 2 arkadaş konuştu; 
I aleyhinde konuşmak isteyen var mı? 

M. TURAN BAYEZİT . (Kahramanmaraş) — 
I Vardı efendim. (Gürültüler). 
I BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza su-
I nuyorum: 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — ,Yok 
I mu, hükümet yok mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (SHP sıra-
I tarımdan gürültüler). 
I Efendim, oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 
I edenler... (SHP sıralarından gürültüler). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hü-
j kümet yok mu? Konuşun, konuşun; haberimiz yok. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın 
I Başkan, korkmayın da, çıkın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayamı-
I yoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ni-
I ye korktular, niye söz ifsteımediler, niye bilgi verme

diler? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu 

I nasıl hükümet? 
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DURİMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Milliyetçi I 
olduğunuzu gösterin; haydi bir fbıv yapın. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Ermeni meselesi
nin ardımda Rusya'nın olduğuna dair yazılar 1980 
Eylül'ünde Hürriyet Gazetesinde yayımlandı. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Söyleyin 
bunları kürsüden; niye korkuyorsunuz? j 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SC 

A) ÖNGÖRÜŞMELER I 
/. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 ar- I 

kadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve 
güven ortamını bozmaya, millî birlik ve beraber
liğimizi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı 
hedef alan her türlü mevcut veya potansiyel yıkıcı, 
terörist, komünist ve irticaî faaliyetlerle ilgili olarak \ 
Hükümetin çalışmaları ve alınan, tedbirler konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/20) 

2. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 ar
kadaşının, Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen 
olaylar ve nedenleri ile bu konuda alınacak önlem
ler ve soruna kesin çözümler getirmek ulusal, bir po- [ 
litika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, I 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

BAŞKAN — Biraz önce alınan karar gereğince, 
Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 arkadaşı
nın, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve gü- | 
ven ortamını bozmaya, millî birlik ve beraberliği
mizi çözmeye yönelik ve özellikle doğu ve güneydo
ğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı hedef 
alan, mevcut veya potansiyel her türlü yıkıcı, terö
rist, komünist ve .irticaî faaliyetlerle ilgili olarak hü
kümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi üzerinde öngörüşmeye başlıyoruz. I 

Hükümet?.. Burada. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Bu önergenin konusu ile, biraz evvel okunan, 
İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 arkadaşının, | 
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I 'BAŞKAN — Kabul etmeyenler... <SBP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar (!) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Mem
leketi, Amerika'nın kucağına atıyorsunuz. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Anlaşmanın 
hesabını siz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Öneri kabul edilmemiştir. (SHP sı-
ralanndan, «Bravo» sesleri, alkışlar (!)) 

SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

I Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylar ve 
1 nedenleri ile, bu konuda alınacak önlemler ve soru

na kesin çözümler getirecek ulusal bir. politika oluş
turulması hususundaki önergesinin konusu aynıdır. 
Genel Kurul uygun 'gördüğü takdirde, bu önergele
rin öngöRişmelerini birlikte yapacağız. 

Her iki önergenin öngörüşmelerinin birlikte ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılma
ması hususunda hükümete, siyasî parti gruplarına 
ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya on
ların göstereceği diğer İmza sahiplerine söz verile
cektir. 

Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım 
Akbulut; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, önergeleri tekrar okutmanız gerek
mez mi efendim? 

BAŞKAN — Önergeleri okuttuk Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

j Ama bu ilk okuma, ön görüşme için, tekrar okun
ması gerekir. 

BAŞKAN — Hayır, aynı birleşim efendim, va
kit geçmemişki. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; millî birlik ve beraberliğimize yönelik yıkı
cı, terörist, komünist ve irticaî faaliyetlerle ilgili 
olarak verilen genel görüşme önergesi hakkında hü
kümet adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
yüce Meclisi saygı Me selamlarım. 

Mevcut anayasal rejimimizi yıkmak ve ülkede 
anarşi ve terör yaratarak, kendilerine göre bir dü
zen kurmayı amaçlayan odaklar, 12 Eylül sonrası 

I dönemde, ülke genelinde yürütülen operasyonel ça-
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lışmalarla başarılı ve sonuç alıcı darbeler vurula
rak çökertilmişlerdir. Hareketleri kontrol altına alı
nan aşırı mihrakların militan kadrolarının önemli 
bir kısmı yakalanarak, faaliyetleri büyük ölçüde 
önlenmiştir. 

Ülkemizi iç savaşın eşiğine getiren terör faali
yetleri bastırılmış, nifak mihraklarının büyük bir bö
lümünün yurt içindeki faaliyetlerine son verilmiş, 
müessiriyetleri asgarî seviyeye indirilerek huzur ve 
güven ortamı yeniden 'tesis edilmiştir. 

12 Eylül sonrasında güvenlik kuvvetlerimizin 
kontrol ve denetiminden kurtulan aşırı odaklara 
mensup militanlardan bir kısmı Avrupa'ya kaçarken, 
büyük bir kısmı da Ortadoğudaki terörist yetişti
ren kamplara sığınmışlardır. 

Eylül 1982 tarihinden itibaren, bu kamplarda eği
tim gören teröristlerin büyük bir bölümü, İran - Irak 
arasında yedi yıldır devam eden savaş dolayısıyla, 
özellikle Irak sınırlarımıza mücavir bölgelerde mey
dana gelen otorite boşluğundan istifade ile, anılan 
bölgeye yerleşerek eğitim kampları kurmuşlardır. 
Eylül 1982 tarihinden sonra buradaki eğitim çalış
masını tamamlayan dirijanlar, arazi yapısından ya
rarlanmak suretiyle ülkemize sızabilmiş, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerim'izdeki kırsal alanlarda, 
özellikle eğitim ve propaganda faaliyetlerini sürdür
müşlerdir. Gittikçe artan bu faaliyetler, 15 Ağustos 
1984'ten itibaren, katliamlara varan eylemlere dö
nüşmüştür. 

Terör ve anarşi ile mücadelede alınan müspet 
sonuçlara rağmen, yurt dışına kaçabilen yıkıcı un
surlar, dış mihrakların da destek ve teşvikinden isti
fade ederek, gerek ülke bütünlüğümüz ve gerekse 
rejimimize karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdürebil
mek için her türlü fırsat ve imkânı değerlendirebil-
mişlerdir. 

Terörü, eylem ve faaliyet biçimi olarak benim
seyen gruplar, yedikleri darbelerin etkisinden hızla 
kurtulabilmek için toparlanma çalışmalarını yoğun
laştırmışlardır. Nitekim, son üç ay içerisinde; 

22 Ocak 1987 günü Hakkâri tli Uludere İlçesi 
ortabağ köyündeki Nasır ve Sait Yakup isimli va
tandaşların evlerinin bacalarından atılan el bomba
larının patlaması sonucu; 8 kişi ölmüş, 7 kişi de 
yaralanmıştır. 

23 Ocak 1987 günü Mardin İli Midyat ilçesi 
Dağgeçit Bucağı Başyurt köyüne bağlı Efeler Mez
rasına gelen bir grup terörist, iki ayrı köy korucu

sunun evine silahlı saldırıda bulunarak, her iki aile
den 10 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardır. 

18 Şubat 1987 günü sat 19,30 . sıralarında Siirt 
İli- Eruh İlçesi Çimencik Köyü korucusunun evine 
saldırıda bulunan bir grup bölücü eşkiya, 2 sivil va
tandaşı öldürüp, 2 köy korucusu ile 2 vatandaşı ya
ralamışlardır. 

12 Şubat 1987 günü saat 19.00 sıralarında Hak
kâri İli Uludere İlçesine bağlı Taşdelen Köyüne ge
len bir grup bölücü eşkiya, köy korucuları Abuzehir 
Cengiz ve Kasım özer'in evlerine silahlı ve bombalı 
saldırıda bulunarak, 14 sivil vatandaşı öldürmüş ve 
6 sivil vatandaşı da yaralamışlardır. 

TÜLAY ÖNEY {"İstanbul) — Sayın Bakan, bun
ların hepsini gazetelerden okuduk. 

SALİM ERıEL (Konya) — Sayın Bakan, gazete 
kupürlerini mi okuyorsunuz? 

'İÇİŞLERİ! BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — 2 Mart 1987 günü saat 20.30 sırala
rında, Diyarbakır Dicle baraj şantiyesinde nöbet 
değiştirmekten dönen bir jandarma aracına pusu ku
ran bölücü eşkiya ile jandarma arasında çatışma 
çıkmış, olayda jandarma onbaşısı şehit olmuştur. 

4 Mart 1987 günü saat 22.00 sıralarında Şanlı
urfa Ceylanpınar İlçesi Devlet Üretme Çiftliğine ait 
tralktör park yerine gelen bir grup terörist, görevli 
bekççileri bağlayarak park yerinde bulunan 35 adet 
traktörün üzerine mazot dökmek suretiyle yakmış
lardır. 

7 Mart 1987 günü saat 21.05 sıralarında Mar
din İli Nuseybin İlçesine bağlı Açıkyol Köyüne 
saldırıda bulunan bir grup bölücü eşkiya, muhtar 
dahil, köy halkından 8 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de 
yaralamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki mevcut ana
yasal düzeni yıkarak, yerine Marksist - Leninist bir 
rejim getirme amacını güden, devlet yönetimini dinî 
esaslara dayandırma gayesi taşıyan, ülkemizin bü
tünlüğünü ortadan kaldırmayı hedef alan aşırı mih
raklar, amaçlarını gerçekleştirmek için, şiddeti ve 
kanunsuz hareketleri eylem ve faaliyet biçimi olarak 
benimsemekte ve ülkemiz için tehdit unsuru oluş
turmaya devam etmektedirler.. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde 
vuku bulan olayların bir diğer cephesi ise, bölgede 
yapılan yatırımlarla ve uygulanmakta olan ekonomik 
tedbirlerle sağlanmakta olan sosyal denge ve eko
nomik refah, yıkıcı örgütlerin amaçlarının gerçek
leşmesine engel olmakta ve bu nedenle onları düş
manca davranışlara sürüklemektedir. 
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Ekonomik tedbirlerin yanında, bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile terör odak
larına karşı mücadele açısından gerekli her türlü 
tedbir alınmıştır. Terörle mücadele amacıyla yetiş
tirilen birlik ve özel harekât timlerimiz, kritik nok
ralarda konuşlandırılarak, bu bölgede mevcut kuv
vetlerin takviyesi cihetine gidilmiş, yeterli ölçüde 
araç - gereç temin edilmiş, yeni taktik ve strateji
ler uygulanmaya çalışılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yıkıcı faaliyetlerin her 
alanda olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek ve 
tesis edilen devlet otoritesinin devamı 'için, demok
ratik hak ve özgürlükleri zedelemeden, güvenlik 
kuvvetlerimizi, terör ve yıkıcı faaliyetlere "karşı, oto
ritenin etkin bir aracı olarak kullanabilmek, tek 
amacımızdır, ülke ve millet bütünlüğümüzü hedef 
alan terör mihrakları ile mücadelenin kararlılıkla yü
rütülmesinin millî bir görev olduğunun idraki için
de olan hükümetimiz, yüce Meclisin bütün üyeleri
nin de aynı görüşleri paylaştığı inancındadır. 

•Bu itibârla, devletimizi tehdit eden her türlü faa
liyetlerin ve bunların meydana getirdiği terörün bir 
bütün olarak ele alınması maksadıyla genel görüş
me yapılmasının isabetli olacağı inancındayız. Bu 
suretle, devletimizi ve milletimizi tehdit eden faali
yetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlan, bugüne kadar 
alınmış olan tedbirler ile - değerli görüşlerinizle -
ilave olarak alınması gereken tedbirlerin neler ola
bileceği 'belirlenmiş olacaktır. 

Bu nedenle, genel görüşme önergesine katıldığı
mızı belirtir, yüce Meclisin değerli üyelerine saygı
larımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Murat 
iSökJmenoğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
ISÖflCMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Türkiye'nin millî 'birlik ve beraber 
ligine yönelik saldırıların uzun bir müddettir planlı 
bir şekilde sürmesi karşısında, muhalefetin de çağ
rıları istikametinde, millî mutabakat sağlayacağını 
ümit ettiğimiz, 'bölücü olaylar hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önerge üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için söz 
almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi şahsım ve gru
bum adına saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin doğusunda ve 
güneydoğusunda olup biten hadiseler gerçekten tır
manış göstermektedir. Bu tırmanış, iki yılı aşkın bir 

süreden beri bölgedeki olayların durmayişından kay
naklanmaktadır. Çeşitli tedbirlere rağmen, hadise!••-
durmuyor, giderek büyüyor, cephe değiştiriyor, yön 
değiştiriyor, nitelik değiştiriyor. O nedenle, siyasî 
partilerimizin, parlamentomuzun ve hükümetimizin 
meseleye çok ciddî bir şekilde ve birlik içinde bak
maları gereğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü hükümetin iki-
buçuk yıl içinde bu hadiseye bakış açısındaki yan
lışı, Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Hükümet, 
meseleyi bir zabıta ve asayiş meselesi olarak görüp 
gelmektedir. Hadisenin ezilip geçilecek bir hadise 
olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin bunu kısa za
manda bertaraf edeceğini söylemekte; ama yapma
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, bazen teokratik, bazen ko
münist mihrakların desteklediği bölücülerin amaçları 
tektir ve bellidir. Bunları bir avuç eşkıya sayıp hafife 
almak, ileride daha büyük felaketler doğurabilir. îçte 
ve dışta, silah ve kuvvet kullanılarak dahi çözümle
nemeyecek noktaya' gelmeden, bir millî politikanın çi
zilmesi ihtiyacı da 'bugün ortaya çıkmıştır ve bu ko
nuda geç kalınmadan tedbir alınması gerekir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olup bitenler bir 
asayiş meselesi değildir; bu, bir siyasî meseledir. Bu, 
Türkiye'den toprak ayırma işidir. KeUmelerin ardına 
gizlenmekten vazgeçelim. Türkiye, doğusundan ve gü
neydoğusundan toprak ayırma işini benimsemiş bir 
örgütün eylemleriyle karşı karşıyadır. Uzun yıllardır 
sürüp giden bir bağımsızlık isteğiyle karşı karşıyayız. 
îçte ve dışta bu hareketi tahrik edenler, teşvik eden
ler ve planlayanlar vardır. O nedenle mesele siyasî
dir. Bu hareketin militanları Türkiye'de eylem yap
maktadırlar; ama bu hareketin teorisyenleri yurt dı
şında - birtakım ülkelerde - enstitüler kurmuştur ve 
oralarda bu hareketi planlamaktadırlar, bu harekete 
teori üretmektedirler,, bu hareketin gerekçelerini siyasî 
platformlarda propaganda meselesi yapmaktadırlar ve 
sanki Türkiye'de bir azınlık meselesi varmışcasına, 
Türkiye, bu meseleyi her siyasî toplantı ve platform
da, karşısında bulmaktadır. O nedenle, hükümetin 
beyanları- gerçekçi olmadığı için, geçerli de olma
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü kavga, yurdun bir 
köşesini Türkiye'den koparma kavgasıdır. Bu kavga
yı yapanlar bunu açık seçik ilan etmişken, siz buna 
nasıl başka bir yorum getirip de, «Aman biz bu
nun dışında kalalım, dengeli bir politika ile mesele
nin yatışmasını bekleyelim» dersiniz? Derseniz, um-
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madik bir zamanda yara kanamaya başlar ve o ka-> 
dar insan hayatını kaybeder. Birtakım bölücülerin yurt 
içinde cirit atmasına mani olunamıyorsa, teşhiste hata 
olduğu ortaya çıkar. Teşhiste hata, tedbirde de hata 
yaratır. 

Sayın milletvekilleri, Suriye, Irak ve Filistin kamp
larında eğitilen ve Libya, İran ve Yunanistan'dan des
tek görüp Rus silahlarıyla donatılan teröristlerin sal
dırılarına devam etmesine karşı alınacak tedbirler ko
nusuna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koyması 
şarttır. Komşu ülkelerin içerisinde bu hareketi teşvik 
edenler vardır, komşu ülkelerde bu hareketin militan
larını eğitenler vardır ve ülkemizin çevresi içerisinde, 
çözümlenmesi giderek güçleşen bir meseleyle karşı 
karşıya kalmışızdır. Yurt dışında barınan bu fikrin or
ganizasyonlarının üzerine gitmek zorundayız. Türki
ye, dost ülkelerde, müttefik ülkelerde bile bu hare
ketin planlamasını yapan fikrî hareketlerin ve kuru
luşların karşısında, meselesini anlatmak zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, komşularımızın olaylara ba
kış açıları ve bu eşkıyalara verdikleri destekle, cani
ler, bölgedeki vatandaşlarımıza baskı kurmak iste
mektedirler. İşledikleri cinayetleri katliamlara dönüş
türmekte, masum çocuk ve kadınlara dahi acımamak-
tadırlar. insanlığa karşı giriştikleri vahşi kıyım ha
reketleriyle dikkatleri üzerlerine çekip propaganda 
yapmak istedikleri de ,bir başka gerçektir; ama bu 
gerfekle meseleyi hafife almak, bize yüzlerce şehit 
veniirtmiştir. Cumhuriyet döneminde verilmeyen şe
hit bu katliam hareketleri sırasında verilmiş; 140'ı 
aşkın subay ve erimiz bu hainlerce öldürülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin bu konudaki tav
rı, son derece tutarsız ve yanlıştır. Bu vahim olaylar 
«Canileri ezer geçeriz, olaylar önemsizdir» teşhisle-
leriyle geçiştirilemez. Olayları tırmandıran sebep ve 
boşlukların, hızla gerçekçi tespitlere kavuşturulması 
şart olmuş ve millî mutabakata ihtiyaç zarureti doğ
muştur. 

Sayın milletvekilleri, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi meseleye el koymalıdır» derken, bunu ifade et
mek istedik. Türkiye'de, eğer bu meselenin çözümün
de iktidar bu başarıyı tek başına sağlayabilseydi iki-
buçuk yılda sağlardı; ikibuçuk yıldır her hadiseden 
sonra İçişleri Bakanının söyledikleri aynıdır; «Ezece
ğiz başlarını, kırıp geçireceğiz, asacağız, keseceğiz...» 
ve iki'buçuk senedir Sayın Başbakan da aynı şeyi 
söylemekte, «Türkiye Cumhuriyeti bunu ezecek güç
tedir» demektedir. Eğer bu metotla ezecek güçte ise, 
niçin ezmemiştir? Ezebiliyorsa, hadiseler niye her gün 
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tekerrür etmektedir? O zaman, meselenin teşhisinde 
biz haklıyız, hükümet haksızdır. 

Sayın milletvekilleri, köy korucularının silahlandı
rılması çözüm getirmemiş, aksine cinayetleri artır
mıştır. Devletin, vatandaşına sahip çıkması, onu ken
di kuvvetleriyle koruması gerekir. Devleti tarafından 
korunamayan vatandaşlarımızın geleceğe kuşkuyla 
bakması, istihbarat kaynaklarının zayıflamalarına yol 
açar, devletinden şefkat bekleyenleri tedirgin eder. 
Bugünkü manzara, olayların istihbarat halkalarının 
kopukluğundan kaynaklandığını ispat etmektedir. Ko
ruculuk kurumu geçmişte başka ülkelerde denenmiş, 
'başarıya ulaşmamış bir yöntemdir. Türk Devletinin, 
milis gücü oluşturmaya ihtiyacı yoktur. Cumhuriyeti
mizin ilk günlerinde bu yöntem denenmiştir; ama o 
zaman Türkiye Cumhuriyeti bu güçte değildi. Bugün, 
Türkiye Devletinin gücü, milise ihtiyaç bırakmaya
cak derecede yukarı seviyededir. Korucu organizas
yonlarının yeniden düzenlenmesini, gözden geçiril
mesini ve belli bir süre içerisinde bu tatbikattan vaz
geçmesini diliyoruz. Korucuları koruyacak bir güç 
oluşturacak isek, koruculara gerek yoktur. Kaldı ki, 
korucu ailelerinin, çocuklarının ve masum insanların 
soykırımı niteliğine getirilmiş bulunan bugünkü kat
liamı, bir devlet anlayışıyla bağdaştırmak da mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bunları tam bir vatanseverlik' 
içinde söylüyoruz. Türkiye bir bütündür, bölünmez 
bir bütündür. Cumhuriyet dönemimizde, millî var
lığımızın teminatı, millî birliğimiz olmuştur. Osman
lı millet ve devlet yapısından bize geçmiş olan birta
kım mirasları, Türkiye Cumhuriyeti kendi içinde bir
leştirmiş, özleştirmiştir. Misakı Millî sınırları içinde, 
özleşmiş bir millet topluluğuyuz. Bizim içimizde bir 
bölünme eğilimi yoktur. Doğunun ve güneydoğunun 
vefakâr evlatları, Türkiye Cumhuriyetine, demokra
tik rejime bağlıdır. Bu bir büyük hazinedir. Bu ha
zinenin kıymetini bilelim. Hadisenin siyasî boyutları ve 
siyasî tahrikler önlenirse, güneydoğuda ve doğuda hu
zur ve güveni tekrar sağlamak mümkün olur kanaa
tindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, askerî başarıları çağdaş 
usullerle geliştirerek, zaman zaman hortlayan Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu meselesini uzun vadeli bir plan 
ve program içinde çözümlemeye mecburuz. Çok par
tili demokratik hayata geçişle beraber, bölgeye önem 
verildiği, hizmetler götürülmeye başlandığı herkesin 
malumlarıdır. Doğunun kalkınması fikri ve ihtiyacı, 
devletin imkânları ölçüsünde bu devirlerde başlamış ve 
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uzun müddet asayiş sağlanmıştır. Sızmaların, telkin
lerin, ekonomik tedbirler sayesinde etkisi olamamıştır. 
İstikrarlı dönemlerde,' eşkıyanın etkinliği sözkonusu 
değildir. Ne zaman istikrar bozulmuşsa, olaylar tır
manmaya başlamıştır. 

Konu, 500 - 600 eşkıya meselesi değildir ki, onlar 
imha edilince sona ersin. Türkiye Cumhuriyeti, eş
kıyalarla değil, bağımsız devlet kurmak isteyen, kö
kü dışarıda, Türk topraklarının bir kısmını kopartmak 
isteyenlerle mücadele etmektedir. Bu gerçeği ortaya 
koymamakla, sadece kendimizi aldatmış olmuyor mu
yuz? Devlet, bölgeye uygarlık, ekonomik canlılık, iti
mat ve şefkat götürmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, teşhisteki yanlışlıklar, 
olayların devam etmesine sebep olmakladır. Konulan 
teşhiste bir yanlışlık olduğunu, giderek değişen ve 
gelişen olayların büyümesiyle, bunun bir kere daha 
kendirti gösterdiğini vurgulamak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hadisenin siyasî kısmı, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin uzun vadeli, etraflı ve 
hukuka dayalı ve içeride millî birliğin pelkiş'tirildiği 
foir ^antitezle halledilebilir; bu yapılmalıdır. İçerideki 
meselenin çözümü ise, mutlaka, Türkiye Cumhuriyeti
nin yeni bir metot oluşturmasıyla mümkündür. 

Güvenlik güçleri hareketlerinde, bölge halkına kar
şı şefkatli olmalıdır. Bölge halkı bu harekete karış
mamıştır, hu hareketi benimsememiştir, destekleme
miştir. O zaman, bölge halkını karşımıza alan bir 
bastırma hareketi fevkalade yanlış olur. Bölge halkı
mızın 'bugüne kadar Cumhuriyete olan sadakati ödül-
lendirilmelidir. Bölge halkını kötü muameleye tabi 
tutan, onlardan devlet şefkatini esirgeyen her türlü 
bastırma hareketine karşıyız. 

Bölgede, hızlandırılmış bir hizmet paketi devre
ye sokulmalı; bilhassa ulaşım, eğitim ve sağlık hizmet
leri çabuklaştırılmalıdır. Bölge halkının üretiminin hız
landırılması temin edilmelidir. Bölge balkına güven, 
bölge halkına inanç, 'bizim güvenlik kuvvetlerimiz ve 
devlet tarafından sağlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca, hükümetin, dış 
politikada, Dışişleri Bakanlığını devre dışı bıraktığı
nı, dış politikanın çeşitli odaklar ve şahıslar arasın
da 'bölüşüldüğünü tekrar vurgulamakta fayda görü
yorum. 

Cumhuriyet yöneıtimi, güneydoğudaki terörün dış 
destekleyicisi devletlere karşı, ticaret gerekçesiyle san
ki etkisiz kalıyor intibaını vermektedir. Teröristleri 
barındıran ve onları yöneten kuruluşlara imkân sağj 

layan kampları görmemezlikten gelen devletlere kar
şı müeyyide kullanmakta geç kalınılmaktadır, 

Hükümet, Ortadoğu'da sürüp giden bir savaşın ve 
karışılıklığın seyircisi durumundan sıyrılmalıdır ki, 
komşumuz tran, kin kusmaktan ve radyolarından, 
bölücü eşkıyayı kahraman ilan edip masum göster
mekten, destek vermekten vazgeçsin. Çünkü, Irak sı
nırında başı ezilen eşkıyanın, dikkatlerin hava hare
kâtımıza çevrilmesinden yararlanarak, eskiden oldu
ğu gibi, Suriye sınırlarımızdan sızmaları başlamıştır. 

Bu terörün merkezi olan Suriye'ye karşı takınma
mız gereken tavrı takınmamamızın, sadece yumuşak 
uyarılarla işi geciktirmemizin bedeli gün geçtikçe ağır
laşmaktadır. Suriye'nin, terörist eğitilen kampları sı
nırımızdan sadece biraz aşağıya taşımasını memnuni
yetle karşılamak gaflettir. 12 Eylül öncesi Türkiye'ye 
giren silahların büyük bir kısmının Suriye'den gir
diği nasıl unutulmuştur, onu da anlamak mümkün 
değildir; çünkü değişen hiçbir şey yoktur. 

Sayın milletvekilleri, olayların ilk başladığı sıra
larda, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Hafız El Esat' 
in başkanlığında Talabani ve Barzani'nin bir araya gel
diğini, bunlara Papandreu'nun verdiği desteği, Mit-
terrand'ın Suriye ziyareti sırasında aynı güçlerle be-
ralber olmasını bu kürsüden şahsen ifade ettiğim ve 
hükümetin uzun vadeli planlara dikkatini çekip, çö
züm için geniş plan yapılması gerektiğini vurguladı
ğım halde, olaylar basite alınmış ve bugünkü duru
ma gelinmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bölücü eşkıyanın sığındığı 
Suriye'deki kamplardan bir tanesi de Merge Köyün-
dedir. Bu köy, Türk sınırının dibindedir. Suriye'nin 
sınır karakolunun bulunduğu bu köyle aramızda sa
dece Fırat Nehri vardır. Suriye ikili oynamaktadır. 
Türk topraklarından çıkan, Suriye'ye hayat veren Fı
rat'ın suyunun kesilmesinden çekinen Suriye Devleti, 
ikili görüşmelerde, Türlk sınırları içinde eylem gerçek
leştiren bölücü eşkıyaya yardım etmediklerini söyle
yip, Ermenilerle iç içe olan yıkıcılara kucak açarak, 
topraklarında kamp kurulmasına izin vermektedir. Er
meni terör örgütleri, silahlı eylemlerini, PKK mili
tanlarını destekleyerek sürdürdüklerini birkaç ay ev
vel alenî ilan etmişler; kendileri, dünya platformun
da bölücülüğün politik cepheayle uğraşırken, Türk 
pasaportu taşıyan 'bölücülere de cinayet şebekesi kur
durup, destek vermektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bölücü militanların son ola
rak gerçekleştirdikleri tahrip ve kıyım olayları, Suri
ye'yi suçüstü yakalatmış, Suriye'nin çeteleri himaye 
ettiği Ibir kere daha kanıtlanmıştır. Suriye'deki kamp-

} larda, Doğu Avrupalı uzmanlar tarafından eğitilen 
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ve sözde Türk olan bu bölücüler, İran ve Libya ta
rafından da desteklenmektedir. Milletlerarası hukuk 
gereğince, Suriye, kendi ülkesinden Türkiye'ye yapı
lan saldırıları durdurmak, kan kusan cinayet kamp
larını dağıtmak zorundadır. Durduramıyorsa, o za
man Türkiye'nin kendi ülkesini ve halkını korumak 
içlin gerekli tedbirleri almasına kimse karşı çıkamaz. 
Çünkü, Suriye'nin tutumu, Türikiye'nin toprak bü
tünlüğünü ihlal etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, işte bütün bu gerçeklerin gö
rüşülmesi gereğinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul görmesi sevindiricidir; ancak, «Ben, istersem 
malumat veririm, istemezsem sorulara dahi cevap 
vermem veya anlayabildiğim 'kadarıyla cevap veririm. 
Millî mutabakat sadece benimle, benim desteğimle 
olur» zihniyeti yanlıştır. Hür ve demokrat olmayan 
bir zihniyetle, bir idare ile, vahşet olaylarının üstesin
den gelmek de mümkün değildir. 

Onun için, sayın milletvekilleri, komünizmi ken
dilerine bayrak yapan bölücülere, Avrupa'da üsle
nen ve teşkilatlanan yıkıcılara karşı tedbir alınması 
için, genel görüşme açılmasını destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dün, anarşik olayların mili
tan kadrolarında yerlerini alan bölücülerin, 5 5C0 ki
şinin öldürülmesinde rol oynadıklara gibi, bugün de 
güvenlik kuvvetleri, köy korucuları ve masum 550 
civarındaki insanımızın katledil meşindeki vahşetin teş
his edilmesi için, genel görüşme açılmasını talep edi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetimizin bekasını ve 
demokrasimizin devamını alakadar eden, bölücü ve 
yıkıcı güçlerle birleşen Humeyni tehlikesinin boyut
larının ortaya çıkması ile, «ibadet eden, namaz kılan, 
oruç tutan, diniıbütün vatandaşlarımızın ayırt edil
mesi için de genel görüşme açılsın» diyenlere iştirak 
ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gücünü Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden almayan hükümetlerin ve güvenlik 
kuvvetlerinim başarısız olacağına inandığımız için, ge
nel görüşme açılmasını destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın da biraz ev
vel ifade ettiği gibi, yüce Meclis üyelerinin gazete sü
tunlarına yansımayan bilgilere sahip olması için, ge
nel görüşme talebini destekliyoruz. (SHP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, millî politikaların, Cumhuri
yetimizin ve demokrasimizin bekası için tespit edil
mesi gereğine inandığımızı bir kere daha vurgula
mak istiyorum. Millî mutabakat olmadan olayların üs

tesinden 'gelmenin mümkün olmadığını savunan Doğru 
Yol Grubu olarak, genel görüşme açılmasını destek
liyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğu ve gü
neydoğu bölgelerinde yaşayan masum vatandaşları
mıza karşı girişilen her türlü baskı ve katliamların 
son bulmasr, olayların doğru tespit edilip, müşterek 
çare bulunması için, genel görüşme açılmasına müspet 
oy kullanacağımızı bir kere daha ifade ederek, yüce 
heyetinizi şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına 
saygıyla selamlıyorum. (DYP .sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Soısyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Erdal 

İnönü; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (izmir) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu 
Anadolu'da meydana gelen bölücü terör olaylarının 
bütün boyutlarıyla Büyük Millet Meclisinde bir ge
nel görüşme çerçevesi içinde ele alınması maksadıyla 
vermiş olduğumuz önerge hakkında, SHP Grubunun 
görüşlerini sizlere sunmak için huzurunuzdayım. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, son günlerde, »bölücü çetele
rin Güneydoğu Anadolu'da giriştikleri yeni katliamlar 
hepimizi derinden yaralamaktadır. Hakkâri'nin Taş-
delen Köyünde, çoğunluğu çocuk ve kadın olan 14 
vatandaşımız, en vahşi şekilde öldürüldüler. Daha 
sonra Nusaybin'in Açıkyol Köyünde, gene çoğu ço
cuk olan 8 vatandaşımız saldırıya uğradı; insafsız bir 
şekilde öldürüldüler. Bölgede görev yapan erlerimiz
den şehit olanlar oldu. Taşdelen Köyüne baskın yar 
pan çetelerin yuvalanmış oldukları yerleri, Irak sınır
ları içinde Hava, Kuvvetlerimiz bombaladılar. 

Bütün bu olaylar, değerli milletvekilleri, Güneydo
ğu Anadolu'da dört yılı aşkın bir süredir devam et
mekte olan terörist eylemlerin hâlâ kontrol altına alı
namadığını, bugüne kadar alınmış olan önlemlerin 
yetersiz ya da yanlış olduğunu gösteriyor. Onun için 
Büyük Millet Meclisinde konunun en geniş şekilde 
ele alınarak bütün boyutlarıyla incelenmesini zorunlu 
görüyoruz. Genel görüşme önergemizin maksadı bu
dur. 

Sayın Başkan, sayını milletvekilleri; güneydoğudaki 
bölücü terör olaylarını bu iktidar başından beri 
küçümsemiş,, olayları basit zabıta vakaları sek
ilinde göstermeye çalışımıştır. «Sayıları birkaç yüzü 
geçmeyen eşkıyayı muhatap alarak heyecanlanmayı 
doğru bir politika olarak görmüyoruz» denmiştir. Bö
lücü eşkıyanın inine girildiği, kökünün kazındığı, ge-
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reken dersin verildiği söylenmiştik; ama bütün bu de
meçlere karşın, yörede, yeni, vahim olaylar meydana 
gelmeye devam etmiştir. 

Altı yıldır devam eden sıkıyönetime ve bugüne 
kadar üç defa sınır ötesi harekât yapılmış olmasına 
rağmen, hâlâ yeni saldırılarla karşılaşmamız çok dü
şündürücüdür. Olayların ardında, siyasî, askerî, sos-
yo - ekonomik bir dizi iç ve dış etkenin bulunduğu 
açıktır. Kısaca, ülkemizi bölmek isteyen uzun vadeli 
bir planını uygulamaları karşısındayız. 

Bu planı uygulayanlar en büyük desteği dışarıdan 
alıyorlar; ama, iç politikadaki yanlış ve haksız uy
gulamalardan, yöreyi kalkındıracak sosyal ve ekono
mik girişimlerin zamanında yapılmamasından da, güç 
aldıkları 'bir gerçektir. (SHP sıralarından alkışlar) Ül
kemizi bölmek isteyenlerin, milletçe kınadığımız 
amaçlarını, ancak, ulusal bir politikayı kararlılıkla 
yürüterek önleyebiliriz. İşte böyle bir politikanın oluş
masına hizmet edeceği umuduyla Büyük Millet Mec
lisinde genel görüşme istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, balkınız bizim, Anamuhalefet 
Partisi olacak konuya yaklaşımımız, başından beri, 
hep bu geniş kapsamlı ulusal açı içinde olmuştur. Da
ha 15 Ağustos 1984 tarihinden itibaren Eruh'ta, Şem
dinli'de bölücü'teröristlerin-eylemlere girişmeleri üze-
rine çatışmalar çıktığını, silaihlı kuvvetlerimizden şe
hitler verdiğimizi, birçok teröristin öldürüldüğünü ve 
yakalandığını hatırlarsınız. O zaman grubumuz adına 
bölgede bir heyet inceleme yapmıştı, dönüşte Meclis
te açıklama yapan Sayın Genel Başkan Calp o za
man özetle şunları söylemişti: «Türkiye bu olaylarla 
çok ciddî, çok önemli, çok boyutlu bir manzarayla 
karşı karşıyadır. Yörede gördüğümüz hadiseler mün
ferit, birbirinden bağımsız eşkıya hareketleri değildir. 
Aksine, planlı, programlı, özel usuller kullanan, eği
tilmiş, hedefleri belli disiplinli hareketlerdir. Mahal
linde edinilen bilgilere göre, bunlar Türkiye dışında 
eğitilmiş kimselerdir. Dış güçler tarafından desteklen
diği, beslendiği ve eğitildiği söylenmektedir. Ortada bir 
yangın başlangıcı vardır. Bunun mümkün olan sü
ratle söndürülmesi gereklidir. Olayın hafife alınacak, 
küçük görülecek yanı yoktur. Türkiye üzerinde oyna
nan oyunların fiilî bir teşebbüsüyle karşı karşıya bu
lunduğumuz gözden uzak tutulmamalıdır. Olayın yal
nız zabıta ve askerî tedbirlerle önlenmesi güçtür ve 
kesin olmayacaktır. Bu önlemlerin yatımda, diğer bir
takım sosyo - ekonomik önlemlerle, kısa ve uzun va
deli planlar çerçevesinde hiç gecikmeden gerekenler 
yapılmalıdır. Güney sınırlarımızdaki devletler arazi-
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sinde bulunan eğitim kamplarının da kurutulması yol
ları aranmalıdır. Yöre halkımızın devlete bağlılığı ar
tırılmalı ve mutlaka desteği sağlanmalıdır.» 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki partimiz da
ha, başlangıçta olaylara doğru teşhis koymuştur. Alın
ması gerekli önlemleri de işaret ederken, ciddî, ya
rarlı bir görev yapmıştır. 

Daha sonraları, 15 Ağustos 1986 tarihinde yeni bir 
terörist saldırısı karşısında gerçekleştirilen askerî ha
rekât hakkında bilgi sunmak için hükümet, Büyük 
Millet Meclisinde bir genel görüşme istemişti. O za
man da, grup sözcümüz Sayın Oktay, genel görüş
meyi askerî harekâtla sınırlandırmanın yanlış olaca
ğını, konunun bültün boyutlarıyla ele alınması gerek
tiğini dile getirmişti; ama bu önerimiz o zaman dik
kate alınmadı. 

Şimdi, bu defa yapılacak olan genel görüşmede 
artık konunun hakkının verilmesini istiyoruz. İkti
dar olsun, muhalefet olsun bütün parti sözcülerinin, 
bütün uyarılarını yaparak ulusal bir politikanın sağ
lıklı oluşmasına katkı yapmasını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güneydoğuda
ki olaylara, huzursuzluğa, «yerel bir huzursuzluk» di
ye bakmak büyük hatadır. Oradaki vatandaşlarımı
zın çektiği huzursuzluk, rahatsızlık, derece derece he
pimizi etkilemektedir. Nasıl, vahşi saldırılara kurban 
giden yurttaşlarımız için gözyaşı döküyorsak, orada 
güvenliği ve 'huzuru sağlamak maksadıyla alınan ön
lemler yanlış olduğunda, haksız baskılara yol açtığın
da, bu haksızlık ülkenin başka yerlerinde oturan va
tandaşları da rahatsız etmektedir. Bütün ülkedeki hu
zur havasını bozmaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Vatanın bölünmez bir bütün olması, sınırlarımızı 
korumak için hep birlikte savaşa her zaman hazır ol
mamız anlamıyla bidikte, ülkenin en uzak köşelerin
de yaşayan bir vatandaşımızın can ve mal güvenliği
nin tehlikeye düşmesinden ya da haksız bir işleme, 
'bir baskıya uğramasından hepimizin rahatsız olaca
ğımız anlamını taşır. Güneydoğu Anadolu'da huzu
ru, ancak böyle bir yaklaşımla sağlayabiliriz. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şüphesiz, olayların, önce can ve mal güvenliğini 
sağlamak bakımından askerî bir yanı var. Görüyoruz 
ki, bölgede bir gerilla savaşı hüküm sürüyor. Bu sa
vaşı en kısa zamanda ve en az kayıpla sona erdir
mek için, özel olarak eğitilmiş bir savunma gücüne 
ihtiyaç vardır. Silahlı Kuvvetlerimizin bu ihtiyacı kar
şılayacağına inanıyorum. Sınır bölgesindeki dağınık 
yerleşim birimlerinin, ani saldırılara karşı zaman za-
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man savunmasız kaldığını 'görüyoruz. Onun için, bu 
yerleşim ıb'ir imlerin in aynı yörede, biraz içeriye alınıp, 
büyük köyler halinde bir araya toplanmasının birçok 
bakımdan yararları olacağını sözcülerimiz birçok kez 
ifade ettiler. Yöre halkının istediği bir önlem olarak, 
bunun da genel görüşmede de alınmasını öneriyorum. 

Son saldırılar, sayın milldtvekilieri, köy korucuları
nın gerilla savaşında kendilerini savunamadıklarını 
göstermiştir. Köy korucuları gerilla savaşında yeter
siz bir güç olmaktan başka, vatandaşlar arasında ye
ni hıızursuzlulklara kaynak olmaktadırlar. Aşire'tlier 
arasındaki özel anlaşmazlıklarda, hafta kan davala
rının sürdürülmesinde bazı köy korucularının olum
suz rol oynadığı görülmektedir. Genel görüşme için
de, Jcöy koruculuğu 'kurumu üzerinde birçok şey söy
leme fırsatı bulacağız. Bizim gözlemlerimiz, bugünkü 
şekliyle bu kurumun faydadan çok zarar getirdiği 
şeklindedir. 

Sayın Başkan, sayın mil'letvekiller;; bugün, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da en büyük sorun, yıllar
dır devam eden terör olaylarının, vatandaşlarla devlet 
arasındaki karşılıklı güven duygularını tahrip etmiş 
olmasıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Vatandaşlarımız, devlet güçlerinin kendilerine şüp
he ile bakmasından son derece rahatsızdırlar, örnek
lerini gördükleri hatasız 'baskılardan ürkmüştürler ve 
'bu durum, devletin etkinliğini azaltmaktadır. 

Bölücü çetelerin saldırıları sonunda, suçluları ya
kalamak için (geniş soruşturmalar yapılıyor. Zorunlu 
olarak yapılıyor; ama zaman zaman kişisel suçlar 
için toplu suçlamalara gidilmesi, bir suçluyu bulmak 
için birçok masuma baskı yapılması, birçok kimseye 
işkence yapılması, günümüzde başvurulmaması gere
ken bir yöntemdir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bunların sonucunda halkın devlete güveni kalmı
yor, (halk devletten kopuyor. İşte bu en tehlikeli so
nuçtur. Baskının, işkencenin, soruşturma yöntemi ola
rak yaygın hir şekilde kullanılmasının bizi nereye ge
tirmiş olduğunu açıkça görmeliyiz. Hem güneydoğu
da, hem bütün ülkede aradığımız huzur ve güvenliği 
sağlamanın ilk ve önde gelen şartı budur. 

Gerilla savaşını ,bir an önce sona erdirmek, as
kerî gücümüzü en etkin şekilde kullanırken, halkın 
devlete içtenlikle yardımcı olmasını sağlamakla olur. 
Genel görüşmede, açıklıkla ve bütün ayrıntılarıyla tar
tışmamız gereken bir konu budur, en önemlisi bu 
dur aslında; çünkü, hükümetlin dört yıllık icraatı bu 
bakımdan hep yanlış yolda olmuştur, halka bir türlü 

güven vermemiştir ve, bu hareketleriyle ister istemez 
ayrılıkçı güçlerin ekmeğine yağ sürmüştür. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün özellikle güneydoğuda, muhalefete eğilim 
gösteren vatandaşlar, devlet güçleri tarafından her za
man şüphe karşısındadır. Her fırsatta, soruşturmalarla, 
işkenceye varan baskılarla onlara hayat zindan edil
mektedir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Bu yaklaşımı kökünden değiştirmeden, ne güney
doğuda huzuru kurabiliriz, ne de Türkiye'de demok
rasinin var olduğunu söyleyebiliriz. (SHP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Demokrasi olmasa sen 
orada olur ımusun? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milleltjvekilleri; buraya kadar sözünü etitiğim so
runlar ve önlemler, hemen önümüzde olan konular
dır. Uzun vadede, böllgenin sosyal ve ekonomik kal
kınmasını gerçekleştirecek bir yaklaşım gereklidir, zo
runludur. Zaten bu ihtiyacı her siyasetçi sürekli dile 
getiriyor; ama gereken yapılmıyor. 

Bugünkü iktidarın, bölgenin kalkınmasına yakla
şımı hiç gerçekçi değildir. Sadece özel sektörü özen
direcek teşvik tedbirleriyle bir sonuç alınmadığı mey
dandadır. Devletin öncülüğünü temel alan biır yakla
şım artık .gecikmemelidir. Sosyal bir örnek olarak söy
leyeyim; Hakkâri'de yüze yakın okul yaptırmak iste
yen vali ancak üç okul için para alabildiğini rnillet-
vekillerimize söylemişitir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Öğretmen açığı var 
mı, sen onu söyle. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bütün bölgede, 
eğitim, sağlık hizmetleri, ulaşım, haberleşme, elektrik 
götürme, hızla, en ileri düzeylere getirilmelidir. İşsiz
liği azaltmak için özel yöntemler uygulanmalıdır. Sa
nayiin gelişmesinde devlet sorumlu kalmalıdır. Ge
nel giel'işme içinde, uzun vadeli bir kalkınma planı 
muhakkak yer almalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sol terör olaylarının, güney
doğudaki bazı illerimizde sıkıyönetimin kaldırılması
nın ya da süresinin uzatılmasının konuşulacağı günlere 
yakın karşımıza çıkması, ayrıca kaygı vericidir. Altı 
yıldır süren sıkıyönetimin artık kaldırılması zamanı
nın geldiğini düşünüyoruz. Teröristlere karşı savun
mayı, gerilla savaşında eğitilmiş güçlere bırakırken, 
Silahlı Kuşetlerimizin, sıkıyönetim görevlerinden ay
rılarak esas savunma görevlerine dönmeleri, en sağ
lıklı yoldur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
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kıllar) Bu konuda, genel görüşme içinde türlü ola
sılıkları iele alimak ve en doğru karara birlikte var- • 
mak mümkün olabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genel görüşme 
içinde, .bölücü çetelerin dışarıdan aldıkları destek» üze
rinde geniş şekilde durmalıyız. Bu destek, dbğu ve 
güneyimizde cereyan etmekte olan savaşların doğur
duğu karmaşa ortamından maddî güç alıyor; Avru
pa ve Amerika'da birçok çevreden de, bazen Türk 
Devleti düşmanlığı olarak, bazen de etnik grupların 
'kültürlerinin desteklenmesi olarak manevî güç alı
yor. Bu manevî desteği, içeride demokrasimizi güç
lendirerek, dışarıda ise etkili bir tanıtmayla önleye
biliriz. Komşularımızdan gelen maddî desteği ise or
tadan kaldırmak, dış politikamızın önde gelen amacı 
olmalıdır. 

Komşularımıza, herhangi bir şekilde, içişlerimize 
karışılmasını kabul etmeyeceğimizi her fırsatta gös
termeliyiz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ticarî ilişkilerin zarar görmesi kaygısı, bizi, bu 
konuda yavaş davranmaya, tepkimizi saklamaya gö-
(türmemelidir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) iktidarın böyle ihmalkâr davranışlarının nasıl 
fena sonuçlar verdiğini görüyoruz. 

Öte yandan, Ortadoğu'daki savaş ortamına bizi 
de bulaştırmak isteyen aklatıcı tahriklere kapılma
mak için, soğukkanlılığımızı her zaman korumalıyız. 
Ulusal sınırlarımız dışında macera aramamalıyız; ama 
bize yapılan haksız suçlamalara anında cevap verme
yi de ihmal etaernel'iyiz. Ulusal bir politika olarak 
yürütülen kararlı' bir tutum, sonunda komşularımız
dan gelen sızmaları önleyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; karşı karşıya 
bulunduğumuz ciddî sorunlara köktenci çözümler 
getirecek bir ulusal politika oluşturmak maksadıyla, 
genel görüşme açılmasını diliyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (SHP, DYP ve Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN ,— Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
DSP Grubu adına, Sayın Nuri Korkmaz. (DSP 

sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA NURİ KORKMAZ (Ada

na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidar 
partisi tarafından verilen, bölücülük, irtica ve ko
münizm hakkındaki genel görüşme önergesi üzerin-
da, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime baş
lamadan evvel, grubum ve şahsım adına Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Cumhuriyet 
dönemi içerisinde geçirdiği tehlikeli dönemler var
dır. Bu tehlikeli dönemlerin bu denli büyük kıskaç 
altında bulunanları sayılacak kadar azdır. Çok 
yönlü dış politik sorunlarla meşbu bulunan bir ülke
yiz. Bu arada, ülke bütünlüğümüze yönelmiş ciddî 
'bölücülük faaliyetleri vardır. Yine, iktidarın, uzun 
zamandır getirmekten kaçındığı ve fakat bir noktaya 
kadar kaçınmasını gizleyemediği, genel görüşme öner
gesiyle bile olsa huzurlarınıza getirmek zorunda bu
lunduğu irtica olayları vardır. Öyle görünüyor ki, 
bu sorunlar, genel görüşme önergesiyle geçiştirile
meyecek kadar köklü sorunlardır. Çünkü, genel gö
rüşmeden sonra oturumu kapatacağız; gizli bir otu
rumda havanda su döveceğiz. 

Mesele; kamuoyu her gün, dikkatle, televizyon
ları başında, Güneydoğu sınırlarımızda öldürülen 
insanların sayısıyla meşgul: Mesele; siyasî faaliyet
lerin yasaklandığı devirlerde yurt dışına kaçanların 
ve o boşluklardan yararlanan belli maksatlı tarikat 
odaklarının, irtica odaklarının yönlendirdiği gayret
ler vardır. (ANAP sıralarından, «Komünistler de var» 
sesleri)( 

Çevremizde cereyan eden Ortadoğu savaşının içe
risine itilme tehlikesiyle karşı karşıyadır ülkemiz. 

MUSTAFA KEMAL TÖĞAY (İsparta) — Ko
münist yok mu? 

NÜRt KORKMAZ (Devamla) — Merak etme
yin, onu da söyleceğim. Elbette ki bu bölücü eylem
leri yapan örgütleri, Marksist - Leninist ideolojiyi 
benimseyen örgütleri bilmeyecek kadar saf değiliz; 
akıllı insanlarız, büz. 

Evvela, şu kürsüden, bir birlik içerisinde bulun
mamızın gerekliliğini vurgulamak istiyorum: Sayın 
Bakan çıkıyor, «Doğru ve Güneydoğu Anadolu di
yor, 251 milletvekili Anavatan Partisinden önerge ve
riliyor, «Doğu ve Güneydoğu Anadolu» deniyor... 
Elinizi vicdanınıza koyun; Doğu Anadolu ile Gü
neydoğu Anadolu'nun tümünün, olayların cereyan et
tiği bölgelerle ne ilişkisi var? Kars'tan... 

HAYDAR ÖZAUP (Niğde) — Hakkâri'de yok 
mu? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim! 3 ilde olay cereyan ediyor, «Doğu 
Anadolu» diyorsunuz; içinde 22 il var. Bunu nasıl 
söylersiniz? Herhalde, yabancılar isteseydi, bunları, 
bu denli söyletfciremezdi. Bunları kürsüden söyler
ken, lütfen dikkatli olalım. «Doğu Anadolu» diyor
sunuz; çok büyük bir bölge. Biz olayı çözmek için 
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perspektifi daraltma gayretleri içinde bulunurken, 
sorumlu makamları işgal eden insanların bunları çok 
dikkatle kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyo
rum. (DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, bi
raz evvel iki önerge okundu; ikisi aynı şey diye, bir
likte görüşülmesi oylamaya tabi tutuldu. Bunların 
neresi aynı şeyler? Taktik bakımından aralarında bir 
dayanışma olsa bile, her biri başlı başına, ayrı ayrı 
ıkonular. İrticaın, Türkiye'den toprak koparılma is
teği ile, taktiksel yakınlaşmanın ötesinde ne beraberli
ği olabilir? Yani, böylesine farklı şeyler, aynı şey
lerdir diye oylayan Başkanın bu tutumunu, bu kür
süden kınıyorum. (DSP sıralarından, «'Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi iktidarı, 
böylesine önemli üç sorunu bir torbaya koymuş, 
huzurlarınıza getirmiş. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aylarca önce ha
zırlanmış önerge idi. 

iNÖRt KORKMAZ (Devamla) — Bu önerge, 
biraz evvel, de ifade ettiğim gibi, üç ayrı konuyu ih
tiva ediyor, üstelik üçü de Türkiye'nin gündemin
de başyeri işgal eden meseleler. 

Burada dikkatimizi çeken bir olay var ve bu 
olay şu: Böyle ulusal sorunlarda iktidar partisiyle 
.•anamühalefet partisi yarış yapıyorlar, önerge veri
yorlar, önerge alıyorlar ve bu önergeleri verirken, 
sanki ulusal sorunlar, bu işler, sadece onların elin
de, bunu önceden verirsek, bu işleri hemen çözece
ğiz ve bu işin kahramanı, şampiyonu olacağız zan
nediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, evvela, bu tutumdan vaz-
jüfeçelim. Böylesine aceleye getirilmiş araştırma öner
gelerinden, genel görüşme önergelerinden sağlıklı bir 
sonuç alacağımızı sanıyorsak, aklanıyoruz. Bir defa, 
sanmıyorum ki şu önergeler hiçbir partinin yetkili 
kurullarında tartışılarak huzurlarınıza getirilsin; 
hiçbir parti grubunda ciddî bir şekilde tartışılarak 
getirilsin. (DSP sıralarından alkışlar; SHP ve ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — önceden hazırlandık 
'biz; takip de ediyoruz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) —.Efendim, bel
ki sizin kadar biz de bunları her gün takip ediyo
ruz, izliyoruz; ama verdiğiniz önergenin hudutları 
İçerisinde meseleyi inceleyeceksemiz, onu partilerini
zin yetkili organlarına... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Günlük olmuyor bu 
îşler, önceden hazırlanmıştık biz. 
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NURİ KORKMAZ (Devamla) — Önceden- ha-
zırlanmışsanız, çoğunluğunuza da dayanarak günde
me egemenseniz, size zaten söyleyecek sözümüz 
yok... 

İSMAİL SARÖHAN (Ankara) — Tabiî ki öy
le, hâkimiz. 

INURİ KORKMAZ (Devamla) — Tabiî önce
den hâkimsiniz; istediğinizi yapıyorsunuz, o güven
le yapıyorsunuz; ama sayın milletvekili söylediniz 
mi siz genel başkanınıza, sayın bakanınıza bu konu
larda alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını. Araş
tırma imkânını; gönlünüzce, rahatlıkla sorup cevap
larını alabildiniz mi? (ANAP sıralarından «Aldık, 
aldık» sesleri) Nereden aldınız efendim? Bırakın; 
gazeteden öğreniyoruz söylediğiniz sözleri... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) —'Grupta , İçişleri Ba
kanı çıkıp, konuştu, 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen efendim... 

'NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Bakanı 
biz de dinledik burada; jandarma karakolunun ra
poru gibi rapor sunuyor... (SHP, DYP, DSP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

iMBHMET ALİ DOĞUIŞLU (Bingöl) — Grupta 
aldığımız kararları size bildirmek mecburiyetinde de
ğiliz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Evvela, böyle
sine önemli konuların bir genel görüşmeyle sonuçlan
dırılacağını sanmıyorum. (ANAP sıralarından «Çare 
ne?» sesleri) 

ATİLLA SIN (Muş) — Önerinizi söyleyin, öne
riniz nedir? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade bu
yurun; eğer arzu ederseniz, fikirlerimizi beğenmi
yorsanız söz alırsınız; nasıl olsa, Başkanlık Divanı 
istediğiniz zaman kabul ediyor, söz veriyor; çıkarsı
nız burada onları anlatırsınız. Müsaade ederseniz 
şimdi ben anlatayım. 

Şimdi, konu ülke bütünlüğüne yönelmiş bir bö
lücülük konusu. Ne yapacağız biz şimdi? Şimdiye 
kadar hükümetin aldığı önlemlerin faydalı olup ol
madığı, yaşanan olaylarla gözümüzün önünde. O 
istihbarat örgütlerinin verdiği raporlarla, yapılan ey
lemlerin sonuçları orta yerde. Eğer başarılı olsaydı, 
bu olaylar dinerdi. Demek ki, bir eksiklik var, bir 
noksanlık var. Bu noksanlığı ancak bir araştırmay
la çözebiliriz. Sizden de olacak insanlar, bizden de 
olacak, diğer muhalefet partilerinden de olacak; dev-
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letin bütün imkânlarını kullanacağız. Kimin sorum
lulukları varsa, kimler nerelerde neler gizlemişlerse 
onları çıkaracağız yurt içiyle yurt dışıyla. İşte ulu
sal sorunun çözümü, anahtarı burada. Biz Ulusal 
Kurtuluş Savaşında da, bundan dana büyük kıskaç
ların altında yeni bir devlet yarataca'k imkânları bul
duk; ama o Mecliste her şey tartışılmıştı, her türlü 
araştırmaya imkân verilmişti. Şimdi siz, kolunuz ka
nıyor, «'Bunu örtelim» diyorsunuz. Kangren olursu
nuz. Yalnız kangren olmanız yetmez, ülkeyi kangren 
edersiniz. Bunun sorumluluğunu siz taşıyamazsınız. 
'Bu, 5!2 milyon insanın sorunu. O bakımdan araştıra
lım diyorum, irticai da bölücülük faaliyetlerini de 
araştıralım. 

Sonra, bir denetim erozyonu doğdu. Tabiî, Ana-
rnuhalefet Partisi, haklı haksız birtakım genel görüş.-
me ve araştırma önergeleri veriyor; haklı olanları da 
var, gündemi işgal etmek için verilenleri de var. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hiç 
«hayır» demediniz, 

'NURİ KORKMAZ (Devamla) — Ama sizler ise, 
«Şu önemli, şu değil» diye hiç ayırt etmeden hep
sini transit yolcu ediyorsunuz. Bunu da şimdi bir 
genel görüşme önergesi ile göz ardı etmenin yarışı 
içindesiniz. 

. (HÜSEYİN AVM SAÖESEN (Ordu) — Fazla 
konuşma, keserler paranı. 

(NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu genei görüşmede, dört 
parti de aynı şeyleri söyleseler, belli noktalarda gö
rüş birliğine de varsalar, sorun yine çözülmez. Çün
kü, burada, karşılıklı, iyi bir tartışma ortamı açı
labilir; fakat «uzlaşma» dediğimiz, «teşhis», dediği
miz olayı sağlayamayız. Hepiniz matematik okudu
nuz, bilirsiniz, matematik hocaları, «Problemi teşhis 
etmişseniz, o problemi çözersiniz» demişlerdir; ama 
öyle sanıyorum ki, bizler, başta iktidar partisi ol
mak üzere, karınca kararınca, değerli basının yazdık-
larıyla, TRT'nin söyledikleriyle, yabancı ajanslar
dan dinlediğimiz bilgilerle huzurlarınıza çıkıyoruz. 
Bu, acı değil mi değerli arkadaşlarım? Neden; bu 
devletin imkânları sınırlı mı? Gelin bu imkânları 
'beraber kullanalım; çünkü tehlike hepimize yöne
liktir, yalnız sizin bizim tehlikemiz değildir. 52 mil
yonluk bu ülke bunların bedelini ödemiştir; çünkü 
dünya, iç isyancılarına, irticacılarına ve dış emperya
list güçlere karşı ulusça savaş verip kanla yazdığı 
bir devleti az gösterebilir. (DSP sıralarından alkış
lar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıntılarını 
genel görüşme esnasında söyleyeceğimden, konulara 
anabaşliklar halinde değinmek istiyorum ve öncelikle 
de irtica konusunu ele alacağım. 

Türkiye'de irtica'sorunu var mıdır, yok mudur 
tartışması, sanıyorum lüzumsuz; çünkü, iki aydır 
kamuoyunda tartışılan, konuşulan, yarattığı sorunla
ra çözüm aranan, aile meclislerinde bile herkesin 
gündeminde olan bir -konu hakkında, var mıdır yok 
mudur tartışması yapılmaz. Eğer bir konu kamuoyu
na mal olmuşsa, eğer bunlar Meclisin dışında da her-
yerde tartışılır hale gelmişse, o sorun vardır. Hatta 
isterseniz, bir yabancı ile karşılaşsanız, Türkiye'nin 
sorunlarına değinseniz, size soracakları ilk sorular

dan bir tanesi, «İrtica meselesi ne oluyor? Güney
doğudaki bölücülük faaliyetleri nedir? Yunanistan'la 
aranız nasıl? Bulgaristan'daki Türklere yapılan işlem
ler nedir? A'ET'ye giriyor musunuz, girmiyor mu
sunuz?» olacaktır, Bunlar, zaten Türkiye'nin günde
minin başsırasında yer alan sorunlardır. 

Kimine göre, ülkemizde, dinine 'bağlı olan insan
ları mürteci ile eşanlamlı sayanlar var; kimine göre 
irtica tehlikesinden söz etmek din düşmanlığıdır. 
Demokratik Sol Partiye.göre ise, irticaın, - özünde -
dinle, dindarlıkla doğrudan ilgisi yok. İrtica, bizim 

- açımızdan, Türkiye'yi laiklikten ve demokrasiden 
uzaklaştırıp, Osmanlı döneminin karanlığına itme 
olayıdır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bra
vo!... 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Ama biz «Bu 
konu araştırılsın» derken şunu kastetmek istiyoruz 
değerli arkadaşlarım: Genç yaşında, üniversitedeki 
insanlar gelecekten umut beklemeyip de geçmiş özen
tisi içerisine düşmüşse, bir sorun vardır. Yani, ge
riye dönük bir özlem içerisinde iseler, o insanların 
sorunları vardır; eğer yurt dışında belli odaklarla 
bu işin kotarılması yapılıyorsa ve komşularımızdan 
bazıları bunları destekliyorlarsa ülkemiz aleyhinde 
sorunlar vardır. 

Biz, demokrasiyi korumak açısından, demokrasiy
le laikliği birlikte korumak açısından, Cumhuriyeti 
ıkoruma'k açısından bu konunun üstüne gitmek ve bu 
konuyu araştırmak zorundayız, detaylarıyla araştır
mak zorundayız, eğitim kurumlarıyla araştırmak zo
rundayız; nerede başlamıştır, ne zaman başlamış
tır, niçin çoğalmıştır; sebeplerini, neticelerini birlikte 
ele almalıyız. 

iSayın arkadaşlarım, şimdi bakın, Türkiye ne za
man demokrasiden uzaklaşırsa, böyle karanlık odak-
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ların istismar alanı olmaya başlıyor. 12 Eylülde de
mokrasiye kesinti verildikten sonra, gerek 12 Ey
lül döneminin yönetimi, gerekse sizin iktidarınızın 
uyguladığı dış politikanın ana hatları, Türkiye'yi de
mokrasiden uzaklaştırıcı niteliktedir. O zaman ne 
oluyor; ülkemizde demokrasiyi istemeyenler ya da 
demokrasiyle idare edilmemizden korkan çevre ül
keleri, bu sefer, Türkiye'nin belli konularını kaşıma
ya başlıyorlar ve oraları Türkiye'nin istismar alan
ları haline dönüştürmek istiyorlar. O zaman - bugün 
olduğu gibi - Türkiye, dış politikasında dengeleri
ni kaybediyor, Amerikan - Arap ağırlıklı dış poli
tikanın ağırlığı altında Türkiye'nin sorunları - sanı
yorum - bugünkü noktaya buradan gelmiştir sevgili 
arkadaşlarım. 

Çevremizdeki bazı ülkeler, özellikle, laik ve de
mokrasiyle idare edilen Türkiye'den ürkmektedirler. 
Şu bakımdan ürkmektedirler. Eğer laiklikle, demok
rasiyle, Müslüman bir ülke güçlenir, kuvvetlenirse 
'kendi toplumlarını ayakta tutabilmenin zorluğunu 
duyacaklardır ve çağdışı rejimleri bir bir uçacaktır; 
onun için 'bu konudan çekinmektedirler ve irtica olay
larıyla ülkemizde bölücü eylemlerin dış destekleri 
konusunda çevre ülkelerin gayretlerinin temelinde de 
bu olaylar vardır. 

Türkiye, yine laikliğe aykırı bir biçimde, İslam 
konferanslarına 12 Eylül 1980'den önce de katılır
dı; ama laikliği zedeleyecek karar tasarılarına oy kul
lanmazdı. Peki, Türkiye 12 Eylülden bu yana geçen 
süre içerisinde bu oylan kullandı da bundan kazanç
lı mı çıktı değerli arkadaşlarım? İsterseniz bakalım: 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması ko
nusunda bir tek Müslüman ülke gösterebilir misi
niz?. 

ŞERABETTIN TOKTAŞ (Balıkesir) — Bangla
deş, var. (SHP sıralarından, «Türkiye var» sesleri) 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Yine, Bulga
ristan'daki Türklere karşı yapılan zulümde yanımız
da bir tek islam ülkesi gösterebilir misiniz? 

MEHMET ALİ DOÖUIŞLU (Bingöl) — Komü
nist ülke de yoktu. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, olaylara bakarken, objektif olun; çünkü ül
ke bizim, insanlar bizim, sorunlar bizim. 

Yine, Ege sorunları var; alın işte, Papandreu - de
falarca bu kürsüden ifade ettim, «Bir adımı kal
mıştır; karasularını 12 mile çıkardığı zaman karşı 
karşıya gelebiliriz» dedim - antlaşmaları bu kadar 
çiğniyor, aleyhimizde her gün yeni yeni taktikler, 

propaganda metotları deniyor; ama Allah rızası 
için, katıldığınız, laiklikten ödün verdiğiniz bu kon
feranslarda bir tek İslam ülkesinin bu konularda des
teğini gördünüz mü? 

KEMAL İĞREK (Bursa) — Ne alakası var? 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Tabiî, o zih

niyetle, «Ne alakası var?» diye diye getirdiniz sa
yın hocam, siz... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Rahatsız oluyor
lar Sayın Korkmaz, rahatsız... 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Korkmaz, 3 dakikanız var efendim. 
'NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Güneydoğu yöremizde cere
yan eden bölücü şiddet eylemlerinin temelinde - yi
ne basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak söylü
yorum - kurulacak büyük Kürdistan'ın kuzey uzan
tısını yaratma çabaları var diye değerlendiriliyor. 
Yalnız, olayı sadece bu boyutta yalın olarak alma
dığımızı özellikle belirtmek istiyorum. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Kim değerlendiriyor?... Basın. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Efendim, lüt
fedip bugüne kadar bu bilgileri vermediniz: şimdi 
sıkıştığınız zaman bu bilgileri veriyorsunuz. Biz, el
de ettiğimiz bilgilerle değerlendiriyoruz. 

'Bunun arkasında, korkarım. Türkiye'yi de yıllar
dır süren Ortadoğu savaş bataklığının içerisine sü
rüklemek isteyenler olabilir. Yine, Türkiye'nin, bi
raz evvel de ifade ettiğim gibi, demokrasi ile yaşama
sından ürkenler, onun demokratik gelişmesinden, de
mokrasi ile güçlenip büyümesinden ve bu konuyu 
engellemek, olayların tırmanışını hızlandırarak Tür
kiye'nin sivil, tam demokratik ortama geçmesini en
gellemek isteyenler vardır. 

GAP'ı engellemek isteyenler vajrdır. Çünkü Güney 
Anadolu Projesi hepinizin de bildiği gibi büyük bir 
proje, büyük bir entegrasyon; dolayısıyla Türk eko
nomisine, özellikle tarım alanında beş misli katkı 
yapacak bir entegrasyon. Şimdi, bazı ülkelerin susuz 
kaldıklarından dolayı şikâyetleri var, 

Yine, bilmiyoruz, yine basından aldığımız haber
lere dayanarak söylüyoruz. Türkiye'de vur kaç ge
rilla taktikleri ile Güneydoğu Anadolu'da faaliyet 
'gösteren eylemcilerin yatak ülkesi Suriye. Suriye'nin 
sıkıntıları var. Onun için, olaylara daha değişik pers
pektiften bakabilmek gerekir. Çünkü, etrafımızdaki 
altı ülkeden hiçbiri ile dost olduğumuzu söyleyemi-
yoruz, her biri ile sorunlarımız var. Elbette ki gü-
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cümüzü deli saçması gibi dağıtacak da değiliz. Ne
rede, hangi sorunlara ne şekilde önlem alacağımızı 
akıl, mantık ve bir muhakeme sistemi ile belirlemek 
zorunluğumuz da var - o bakımdan, sorunları sa
dece üç tane gerillanın yaptığı eylem gibi görmüyo
rum. Eğer öyle ise, gerilla şunu da yapar; Gerilla, 
geldiği bölgede masum çocukları, kadınları öldür
mez. Eğer o insanları kazanacaksa... Demek ki, so
runun temelinde başka şeyler de olabilir, oraya dik
katinizi çekmek istiyorum. Ben, bu böyledir demi
yorum; ama elimizdeki sınırlı olanaklarla yaptığımız 
araçtırmalarla düşündüğümüz muhtemel igelişmeleri 
söylüyorum; 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen toparlaya
lım efendim. 

NURİ KORKMAZ (İDevamla) — Tamamlıyo
rum efendim. 

Bir önemli konuya daha değinmek istiyorum de
ğerli arkadaşlarım. Yine, sözlerimin başında da ifa
de ettiğim gibi, bir terim birliği içinde olalım sözü 
ile eşdeğerli hale getlirmek için vurgulamak istiyb-
.rum ki, «Bölücülük sorunu» ile «Eltnik sorunu» ta
birlerini maalesef birbirine karıştıranlar var. Etnik 
unsurlar, bugün dünyanın gelişmiş her ülkesinde var
dır: Amerika Birleşik Devletlerinde de var, İngiltere' 
de de var; ama orada hiçbir vatandaş, tıpkı bizim 
Güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi, ayrıcalık ya
payım demiyor, Bunu istismar eden kaynaklar içe
ride değil, dışarıda. Biz, Güneydoğu Anadolu'da ya
şayan vatandaşlarımızla aynı ülkü içerisinde ulusal 
bir bütünlük oluşturmuş kader birliği yapmış insan
larız. Onların içinden hiçbiri «Biz bölünelim, ayrı
lalım» demiyorlar, onlara dışarıdan dedirtiyorlar; 
ama arkasında neler var? Bunları hep birlikte göre
lim, etnik sorunla, bölücülüğü birbirine karıştırma
yalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemize 
yönelmiş olan bu tehlikeleri, ciddî araştırmalarla 
değerlendirilip sonuçlandırılması gereken sorunlar 
olarak görüyorum; sorunu, bir demokrasi, bir eko
nomi, bir sosyal, bir kültürel sorun olarak görüyo
rum. Bugünden yarına bir netice alınması mümkün 
değildir. Akılcı planlarla - sorun vardır - sorunun 
teşhisini iyi koyarsak, bu ulus 65 yıl evvel başardık
larını altmışbeş defa başaracak güçtedir bugün. Ye
ter ki, buna konsantre olmayı bilelim. Elimizde yı
ğınlarla araç olacak, ama ulaşamayacağımız köyler 
olacak; elimizde çift kanallı televizyonlar olacak, ama 
bölgede televizyonu seyredemeyen, Türkçe yayınla

rı dinleyemeyen insanlarımız olacak; hastayı sağlık 
ocağına ulaştıracak bir yolu bulunmayacak... Tür
kiye aciz midir? Batıda yığınlarla makine parkı var; 
Orta Anadolu'da var, Kuzeyde var... Yeter ki, karar 
verelim, olayı doğru teşhis edelim ve üstüne gide
lim. 

Bunları daha ayrıntıları ile söylemek üzere hepi
nize saygılar sunuyorum. (DSP, SHP, DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Şükrü Yü

rür. buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP ORUİBU AJDÎNİA ŞÜKRÜ YÜRÜR (Or

du) — Sayın (Blaşjkan, ısıayıın ımi'lıîeitvekiili arkadaışl'a-
rum; Anavatan Parttiisii 'MJedJis Gruibu ve şahsım adı
na tmuhltleıreım Iheyeitlinizi ısıaygd ile ısıelamlarıım. 

iHen4 meselede loillduğu $M, ülke ımesıeteferini gru
bunda görülşmeyi âdet haline gatirımfiiŞ olan grubu
muz düln 10 IMIamt 1987 Salı günü Itopllaınaralk; bugün 
görüşmdkte olduğumuz gemel ıgöriişjme Italıeıbl/mizıi em
me Ibioıyuma gönülşimüş <vte ilgili Ibalk'amliar, grubumuzda 
gereklli (izahatı veridüktan ısıoinıra, şu lelkuyacağıım görüş
me taıtebinim yazıîlmaisı Ikarar altına alıınımışitır1 : «Ül-
Ikıemizde teessüs eıtlmıiş bultunan Ihuzur vfe güven orta
mını ıbbzmlaya, millî IbinliÜk ve ibenaiberiiğFmizii çiözıme-
ye yötnıelilk mevcut ıvieyia potansiyel Iher ttaMü yıkıcı, te
rörist, Ikoimıüniıslt vle irttidaî faaliyetlerle ilgili olarak hü-
IküSmetin çalışjmıaları Ve lallıırtan ıtedib'irlıer Ihalkîkında bil
gi edıinımelk amıaoııyfia Atna/yasıanun 98 imci maddesii ve 
Türtkiye IBıüylülk 'Millet IMeclisi İçıCüızüğüınüıı 100 ve 
İÖ1 inci maddölleifi gereğince ıbir ıgieıneil göMişlmıe açıl-
ımıasım arz ve ıtefcllilf ederiz.» !Bu Ikbnuldalki genel görüş-
ıme talöbiimizin Ikalbülü yöjulhdalki düşıünceleriim'izi açık-
lamıalk üzere !touzwrulnuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın millativekıiılleri, Ortadoğu içedlsinldıe, itildiği 
ateş çemberinin dikikatte ıd(tşı<nid)a Iklailmayı başarırms 
b:<r üıükanin mıensıupilaoyız. iBÜz bu (basiretli;, soğukkan
lı, tutarlı diş politilka çiızgilmizfın Ibiizıe sağladığı 'huzur 
onllamıında, katfkınimıa yolunda Ihiç İdle ihımal ediilmeye-
Oük başarılara doğru hıızıl'a; iltenliyorıız. Ülikemüzin hu
zurlu, ımülrteffeh olımiası yolunda lemelk yeren, göz mo
ru deliden dünkü (siyasa Ikadrofiiarı şlülkranla, anıyor, mil
letle hlzmeıt yolumda ömüırllerini İtiülketenlerii; raoımtetle 
yâid ©diyoruz. iBugüm, daha ıhıuizurlu, dahıa güçlü Tür
kiye için çalışan ilktidar ye tmulh'a;î!elfiet kadrolarına da 
teşidkküırteimi ısıummalk isltiilyloırajım. 

Arikadaşd'ar, ıfoemen her Iköyüne etaktrik gitmiş, yol 
ulaşm/ış, telefona Ikavuşmuş bir Türkiye, çocukluğu
muzun rüyasıydı; bugün elle iüutuüan Ibir gerçek ıhiali-
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ine geldi. Bütün vatandaşları okutma yazma bilen 
Türkiye; elektrik üretiminde yıllık 60 milyar kilovat/ 
siaatie (merdiven dayatmış Tüırlkiye sanayi ürönü ihra
cında dıünyia pazlarlarıında yier ve id|d(ia sahibi Türki
ye; millî h'arp sanayiini Ikunmakta olan Türkiye; Ka-
*ra Avrupa'siının nüfusu en genç dan ülkesii Türki
ye; yerülsliJü vıe yeraltı zenginliklerini diıkk'aıtıle değer-
lendiaten Türfcilye, elbette dostlarının güvenimi, basım
larının kıskançlığını, dlüşmanıJarının kinini tohrik et
mektedir. 

iHepinizim Ibil'diği gibi, Romanyialı diplomat R. Gu-
vara,, im illetimiz ttüşlmanlarının Osmanlı imparatorlu
ğunu yıkmak içlin ıhazırlatdıkliarı; 100 projeyıiı atıktan 
eserinde-, ıbu projelerin zaman içinde nasıl uygulan
dıklarımı vte 10 milyon kilometrekare devlet coğraf
yamızın, ıslomunjda nasıl 776 bin kiıtome'triekareye indi-
riılmiş olduğunu açıkça dünya milletlerinin gözü önü
ne koyimuş bululnmalkıtadır. 

Genç Türk Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu
mun şlan, şeref mirasını, (borçlar ııyilia, düşıman'larıyla 'bir<-
lıiktie ıdlavra'lımıştıır. öy?e ki, İmparatorluğun nimetleriy
le zenginleşmiş, refah İlcimde yaşayan yabancı unsur -
lar, zayıf zamanımda onu ar<kadan ıhançerlemekten 
çekinmedikleri giibi, cıımhüriyetimize olan düşmanlık
ları da. artan Ibir kinıle devamı etimektediır. Zaman için
de bombalanan 'evler ve (köyler, katledilen İnsanla-
rıırmız, yakılan milîî servet, gözleriımiz'im önündedir. 

Biz, ibıültühüyle devletimizi ve cumhuriyetimizi, 
vatanımızı, millî Ibirliğilmizi ıtahdit eden tehlikeleri 
gönüşielıilm, -açıkça tiartışalıim, [bilgi alış verişinde bu
lunalım dliyoruz arkadaşlar. Zira, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin geleneğinde açıklık^ vardır, milletle 
'devletin bütünleşmesi vardır. Aziz Atatürk, Millî Mü
cadelenin em çetin jantlarımda, düşman topçusu Polat
lı'yı döverken bile, IMeelislten Ik'opmamışltır. «Egemen
lik ikayıltgız şaırıtsız milletindir» diyen Aziz Atatürk, 
cephedeki ve cepihe gerisindeki bütün gelişmeleri ar
kadaşlarına, Meclisin çatısı altında. tek tek anlatmış
tır. Onun en büyük mirası, Türkiye Büyük Millet 
'Meclisidir, Bu mirasa layılk ölmıanın ölçüsü, yüce 
Meclisle icranın 'tom ibik bilgli alışverişi içerisinde' ol
masındadır ankadaşılarıim. 

Milîetin aziz Itamısi İdiler i, şartlanın 'getfirdiği veya 
getireceği fedakârlıkları, ancak sağlıklı bii%ilerile de-
ğeriemdlırebilir ve millete anll'atabilirainiz. 

Sayım milletvekilleri, Türküye Büyjük Millet Mec
lisinin saygıya değer ikinci geleneği, dış politlika ve 
millî menfaatlar konuisunda müşterek politik'a takip 
ediknesindedir. Devleti tehdit ©d-en (tehlikelere karşı 

lise duyulan inancı Ida korur. Vliice Mieclisin itibarını 
(korumak, ona olan saıygıyı aıftıırmalk zoriundayfz. Mil
let Meclisi, yurt içülnde v)e yurt dışında, millî men
faat çizgisini ıdllkkatle -takip elden ısiyaset ölçüsüyle 
şenafli mazisine layık hizmet verecektir arkadaşlar. 
Meclis, ıbüftlün siyasî kanatlarıyla 'b'fod'iln ve ıbüitündür. 
iBu soylu igeleneği korumak ve devam ettirmek, Mec-
ıBü çok önıemli tespitte 'bütün milletvekili arkadaşla-
rıanın hangi »ilyaısî partiye mensup olurlarsa olsunlar, 
bir bütün olduklarına inancımız tamdır. Bu çfatı al
tında görev yapan Türkiye Blüylük M'M'liet 'Mleç&inin 
sayın üyederi; «önce Türkiye» diyen inancın sahibi
dirler. 

Oeğarli arkadaşlarımı, hepinizin, geçmiş Meclis 
(müzakereleri zabıtlarımı zaman ibuldukç'a okuduğunu-
zu biliyorum. O meclislerin bazı üyeleri, tam bir yü
rek yanıklığııyla, parlamentoyu, devleti tehdit edbn 
'tienlilkeîer karşısında ortak tavır almaya davet etmiş
ler; fakiat ıdıMetememişleridli. Zamanında karar alıp, 
'uygulamaya koyamayan 1980 öncesi parlamentonun 
akılhetli de gözlerimizin önündedir. Biz, bu acı tecrü-1 

'beleri görmeye ve vakit kaybetımeıden olaylara ciddî 
ılidd'bir ve teşhirler kaymaya rmedbüruz arkadaşlar. Bu
nun için dle ısağlam bilgiye mulhtacız. 

Deundkıias), açıklık ve dürüMük rejimidir. Denıok-
ıriasiye iinanan, ancak dıemolkrasi içinde vücut bulan bu 
yliicie Meclisin sayın üyelerini, vlcdanlarındia taşıdık
ları isaruımılu!tuk duygusuyla, genel görüşmeye olumlu 
rey ikullanmaya davet ©diiyoruz. 

Bilgi, ibiıiik ve sorumluluk duygusuyla, ülkemizi 
tehdit ed'en tehlikelerin üzerine yürüyeliımt. Böylece, 
yüce Meclisin kararlı çizgisinde, devleti tehdit eden 
ve vatamımızın düşmanlarına karşı kahraimanca mü-
caıdele veren Silahlı Kuvveti/erimizi, Etmniyet Teşiki-
latımtzı, laidılî ve idarî meıs'lielk kuruluşlarıyla, üniversi-
telerîmizi ve millî birlik vte bü'tünlüğümüaü tieihdlit eden 
ıteh'llikeferi büyülk ıbk gayret ve samtiım'iytetle takip eden, 
anlatan :bai9innmızı şükranla anıyor, bu vesileyle gazi-
ûertfmizi rnünmietle ısielaımlariken, aziz şehitlerimize rah-
ımi3:t dlliyorpm. 

Hepînâzi saygılarıimla selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşjekkür ederim Sayın Yürür. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Buyu

runuz ISayıın Ataklı. 
Sayın Ataklı, silineniz 10 dakika efendim. 
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilîeri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 
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28 Mayıs - 2 Haziran 1983 tarihleri arasında ya-. 
ıpılan ilik sınır ötesi harekâitıından bugüne İkalar, Gü
neydoğu Anadolu'da alınan birçok (tedbire rağmen; 
O'laytar azalmıyor ye tersine- tırmanarak djevaım ediyor. 
1980 yılınida ilan edilen genıöl sıkıyönetim uygularnıa-
ısiıınıdan berli geçten altı yılı aşkın süre için/dıe, geriye 
Ibalktnğiimıadıa, Türkiye, komşuları tarafından âdeta 
bir tehlike çemberi içine alınmış gözüküyor. Bıu tleh-
liike, özelliklle -yıllardan Iberi- ayrılıkçı tenorislt unsur
ların dışarıdan aldıkları bıüıyülk destekle dıe güneydoğu 
sınırlarıımızida yuivaianmalaırı ve zanüan zıaman yurt 
içine sızıp, haİnıane vie alçakça faaliyetleriyle kendÜni 
ıgösltleriyor. Böylece, yıllardan beri, sinsi biri savaş, 
güneydoğuda «lürıüp gidiyor ve 'bir türlü şiddeti azal-
ımııyor. 

IStayın imilltet3vieikiıl 1 eri, konuşma isiiires.ii çok- (kısıtlı ol
duğu ive benden önceki ısiaiyın konuşmacılar yeterince 
değindiği İçin, yakın dost ve Ikolmşıularumız İran ve 
Suriye'nin bu dlaylarila ilgi ve ilişkisinle vfö Ortado
ğu'mun ekonomik 'Ve jeopolitik değerimin emperyalist 
güçlerde nasıl rsltismar edildiğine değinmeden, bugüne 
kadar yapılan uygulamaların neticesini değerlendir-
ımeyie çaîişacağıim. Bu değerlendirmeyi, bölgeyi bir
çok kez .boydan ıboya dolaşan ve her olayı yerlinde 
incjaleylen -yalnız gazete Ibilgilerityile değil- görerek, ya
şayarak tespit yapan bir görüş ısahibi olarak yapmaya 
ç'alışaeağıim : 

Sayın millebvlekiileri,, terörist ayrılıkçı güçler, özel-, 
i ikile doğu ve güneydoğu eylemlierinde, halkı yıldır-
ımıalk, alınacak tedbirlerle sıkıyönetimin uzatılmasını 
sağlamak, halik ilıe güvenlik güçlerini ve silahlı kuv
vetleri! karşı 'karşıya geltlirerek ıdevîlete vs orduya kar
şı güvien duygusunun yMrilmıesi'ni ve özellikte demok
rasiye Olan inancı yıkmayı ıhedef almışlardır. 

Gerçekte, Tlürkiyıeldıe demokrasi >ve Atatürk'ün te-
ımıel ilkeleri, Ortadoğulda gelişen ve Türkiye'yi de do-
îayli Veya dolaysız şidkilde etMısi altına alan olayların 
tehdidi altındadır. 

ıŞilmldi., büyük 'bir ısıariınlkanMıkla bugünlere gelişi-
ımıizjdıe ne g'ibi yanlışlıkların lyapıildiğı vie eksiklikleri-
ımizin ne olduğunu tespite çalışalıım. 

1986 malî yılı ıbültiçtesr görüşülürken, &u Meclis, 
Ihülklüimetıe İstediği (her yıelikiyi fazlasıyla vermiş ve fa
kat alınan tedıbirlere ve yapılan birkaç sınır ötesi ha-
rekâüa nağmen, olaylar Ddik türlü önlenememişjtir. Ne
den?.. ÇiirjVü, hülkıüimet -Başbakanı ve İçişleri Baka
nıyla- başiian ıbleri, olaylara yanlış teşhis koymuş ve 
dolayısıyla da alınan tedbirler eksik, yetersiz kalmış 
vte bazı yanlışlıklar yapılmışltır. Çünkü hükümet, höl-
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ıgede meydana gelen olayları zaman zaman basit 'bîr 
eşkıya harekâtı gibi ıdeğeritendiırmiş,'bazen blir gerilla 
savaşı olarak nireılemi'ş, bazen eylemci' grubun harekâtı 
oÖara'k görmıüş, bazen idle muhtelif eylem gruplarının 
öî̂ iitisıeî bir saldırısı olarak kamuoyuna yansjitimış-
'tır. Tehlikenin boyutlarını bir ıtüirlü kavrayamamış ve 
olaylara asla bir devlet cilddi'yefciyle bakamamışitır. 
Hâlâ, Sayın Başbakan, Amerika'dan; «Güneydoğu 
loülaıylarını pek önlemli görmüyorum» demeyle devam 
etmdkDedır ve Sayın Bakan 'bugün burada, gazete ha-
'berteri ötöeVndıe ciddî hiçbir şey söyleyememıekitedir. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (ÎMıardin) — Bil-
ımöyoır ki, söylesin. 

VECİH1 ATAKLI (ID&Mamla) — Değerlendürme 
bu demli yanliş lökıınca, alman önlemler de eksik ve ye-
ıtiensffe kalmıştır. Güneydoğudaki bu eylemlerin, giıt-
t'ikçe, komünizmle ideolojik »mezhlepçiiiğin müşterek 
eylem birliğine dönlüsjtüğü gerçeği, komşu ülkelerle 
elkioinamik ilişkiler ön puanda tulCülarak aidata görme-
mi3(Zlik!]en gel inmektedir. 12 Eylülü takiben, Meclisin 
ylaniiden açılmasından sanfa da, özgürlükleri kiButla-
yan vie balkımız üzerinde azalacak yeınde artan yoğun 
ibasıkılar, yurdumuzuın diğer bölgelerine nazaran, bu 
lbö'(gede daha da yoğunlaşarak, halikı son derece te
dirgin vte huzursuz edici noktalara ulaşmıştır. By bas-
kılarun, hiçıblff yende soruıma çözüm getirmediği; ama 
'bölge halikının kime kJül olacağı şaşkınlığı içinde, dev
lete olan ıgülven duygusunun zedelenmesine sebep ol-
dıuğu, bu hükümet tarafınidan bir türlü anlaşılamadı 
vieya anlaşıilmak isı!]enmedi. 

ıSayın milletovekiHerr, hükülmeltin dış politikadaki 
zlafiyeti devamı ederken, paritimizin ve milletveki'lleri-
ımizin güneydioğjUdialki ol'ayların önlenımıesi yolundaki 
önerilerine de htep kulak tılklanıdı ve olaıyl'arın ilk baş
ladığı tarihten beri, birço;k kez teikriarlanan ve bugün 
Irîaklı olduğu teşdit edilen taleplerine önem verilmedi. 
Örneğin, 9.10.1984 tarihinde, bu kürsüden, hududa 
yakın dağınık yerleşim birim'lerinin içerilere taşına
rak toiplu köyler ol'Juşltlur.ulması, ekonomik, sosyal ve 
ıgiüvenlük dıüzenleimelerinin bu köyfler çevresinde ya-
pnılması söylendiği ve Ibirçoik vesile ile bu tekrarlan-
idığı halide, hükiülmet, ıbu son derece önemli ve etkili 
ıted*bire başvurmadı. Böylece, buradakiı yierleşim bi
rimlerinin, teroristîeroe içerilere doğru sıçranacak bi
rer dayanak ve ikmal ndktast olarak kullanıClnasına, 
buralarda yaşayan halkın da, bunların ttehd:d,inıe kar
şı korumasız halde kalmasına fırsat verildi. Bulgaris
tan'dan, Afganistan'dan galen binlerce soydaşımız 
iiçsk çok mükemmel iskân bölgeleri kuran ve onları 
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huzur içinde, mutlu bir yaşama kavuşturan devleti
miz, hükümetim yamiıış tutumu yüzümden, kemdi öz 
(yurdunda her an tehdit altında ve yoksulluklar için
de yaşayan ve bu topraklar için alın 'teri ve klanlarını 
dölken insanları, huzur ve güven «ağlayacak iskâna 
vta sosyal imkâınlaıra kavuştuGmadı. 

Şimdi, bu 'katillerle savaşan askerî yetkililer dâ-
lh:iî, Genelıkunmayjimızın en •yieKlkiîi fcaşilleri; «Sınırda 
ibir tampon hölge oluşturularak, dağımılk yerleşim bi-
riımlerimim merkezî yörelerde iyoğunlaşltırılması gerek
tiğini'» söylüyorlar. Hükümet, bu istek askerden gel
di diye gereğini yapacak; ama iki yılı aşlkın süredir 
ıbu ıtedibirler alınmadığı için ölen «nisanlar geri gelme
yecek; sakat katanlar, öksüz kalanlar, yuvaları yıkı
lanlar bu acıyı unütmıaıyacalk. 

IStayrm mil.fetvelkilleri, büküımeit ikinci, ve büyük bir 
hjatıayı, köy koruculuğu sitSttemini «getirmekle işledi. 
OlıayÂarın ıbaşladığt tarihte, hükümetin böyle bir siiate-
(mi getiaimesinim, hirçojk yeni problemlere sıebap ola
cağı söylenmiş ve 'gerekli ikazları çok kez bu kürsü-
üSöriden yapılmıştır. Hükümet, birçok kez tekrarlanan 
-Ibu ikazın da yanlış değerlendirımıiş ve bu teklifte bu-
lunanları; eşkiya ile etkin mücadele /içiih alınan ted-
ibV.teri mıgiellemdkle suçlayan bir anlayış sergilleımiış-
ıtir. 

(Cahil, eğitimsiz ve korumasiız kimseler, sırf geçim 
kaynağı otoun diıye bu görevi Ik'abullenımiş, bunların 
(binkusmıı, yıönedelki etkim k*şilerim etkisine girerek, aşi
ret kavgalarımın, menfaat çatışmalarımın, kişisel ve 
toplumsial sürtünmelerin, kan davalarının birer aracı 
haline gelmiş, haklı halkjsuz ihbarlar ve sorumsuzluğun 
getirdiği baskılarla Ibölge içimde bir yığın düşman 
(kazanımış ve huzursuzluğun kaymağı olmuşlardır. Di
ğer ytanidan, gerçekten PKK militanları ilıe mücadele 
eıdtemler dle, aitelertyle bîrlilkte hu örgütün hedef tahta
sı haline gelmiştir. Birçoğu yoksul, kendini koru
maktan aciz, yaşlı ve eğitimsiz hu kişilerin, idağınık, 
yerleşim birimlerindeki aileleri de PKK'nıın hedefi ol-
imuş ve son günlerde çocuklar, Ikladımlar, ayırt edilmek-
siîzîm ıkartfladilmişiıardir. Bu dökülen kanlarım asıl so-
ruirrtf.uısıu, bu yanlış uygulamayı getiren hütküimeıttir. 

Korucular, başlarıma gelem bunca olaydan sorura, 
(Sayım iç'işiüeri Bakamından daha ger/çekçi ve akıllıca 
davirianlaırak, «Devlet, ya ıbütüın köylüleıri silahlandır
sın ya da bizünn ısıi'JaJh'larmıızı ıgeri alsın» diiyorlar. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Ellerine ne vere
cektik? Yanlış biliyorsunuz. 
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VECİH1 ATAKLI (Devamla) — Efendim, orada 
oturduğumuz yerden söylemeyin; gidip yaşayın, gö
rün, gelin, ondan sonra konuşun. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yanlışlarınızı 
söyleyeceğiz. 

»BAŞKAN — Lütfen efendimi... 
VECiHt ATAKLI (Davamla) — Sayın Ünal, bir 

kere sıiz oraları.bi'lımezülmi'Z, bumu yaşamamışsınız da. 
Önün içirt, lütfen ısusıun da şu gerçekleri, dinleyin. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılımı konuşma
ya hm. • 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Geçmişte siz çok 
iyi bildiniız (!) Billm'ediğimizi tarih yazıyor. 

ATILLA SIN (Muş) — Biz oranın çocuğuyuz. 
(ANAP sıralarından gürül!ıtlül;er) 

VECiHt ATAKLI (Devamla) — Bilmediğiniz 
şieyîere burnunuzu sokmayım lütfen. 

IBAŞKAN — Lütlfıen efendim... 
Devamı edin Sayım Ataklı. 

VEOtHt ATAKLI (Devamla) — Olaylar da mıey-
damda, hadiseler de meydanda, dökülen kanlar da 
meyidamda. 

Hükümet, bu -uygulamaya derhal son varaneH ve 
ıbu suretle, boş yöre masuim insanlUrım kanlarınım dö-
Ikülımeisi önlenmeDi' ve bölgesel huzursuzluk ortadan 
Ikaldını'jmıaılıdır 

Hükümet, köy korucularımdan yararlanma yolunu 
yanlış seçmiş ve tbüyüjk biri hata işlemişıtıir. Aısffıında, bu 
kişilerden, bedenî yeteneği uygum olanlar, aynı tip 
giysi ve silahlarla teçhiz edilerek, özel terör timleri 
vıe d'iğer güvenlik güçleri içimldb, böiigemin özelliği do
layısıyla rehberlik yapabilirler ve değerlemıdirilebili'r-
l.'ier|di; ama ne şidlcitfde küll'anılıriarsa kul'lamıtoınlar, ön
ce ailelerine emniyeti garanti altına alınmalıdır. 

(Sayım milîeıtMdkillIerir, sikıyöriıetim uygıulamıalan 
sürecinde de bölgede yer yer son derece önemli ve 
ısoinuçiları itibariyle de endişe verici yasa ve Anayasa 
dışı işlemler yapıîımıştıır. Bazı sık'ıyönetim görevîiter'i, 
sıfkıyörueıtimin bir] anayasal müessese olup, uygulama 
yöntem ve ye;tkilerini belirleyen yasaya rağmen, bu 
yasayı kemdileriın'e göre yorumlayıp, uygulamaya, suç
luları yakalamak içim kendilterönce çeşitli yöntemler 
Ikuffîarumayla çalüŞarak, eşasiem tedirgin olan halk üze
rimde korku ve baskı kurtmuşlardır. özellikle suçum 
şahsîlifği pr/smsibi ve Anayasanın 38 inci mad)diesiride 
ifadesini bulan ve k'işi'yi devleit güvencesine alan ilke 
İbir yana barakılarak, ister adi, isller siyasî suçlu aran-. 
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«ı», toplu sıor'gufamalar Va teıhlditl'er, işkenceye varan 
lbaıs!krîar>; 'hialflcta, silahli kuvvetlere oJan sevgi ve say
gıyı zedelemiş Ve devlete karşı duyulan güven i sars-
muşitıır. 

(BAŞKAN — Sayım Atjaiklı, süreniz doldu, lüt
fen tloıparilayınız efendim. 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Toparlıyorum 
-efendim, az kail'dı, müsaade buyurun. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bunların önergeyle 
ne alakası var Sayın Başkan? 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Efendim, niye 
rahatsız oluyorsunuz, bir asiker oifarıak konuşuyorum. 
(ANAP sıralarından «Önerıge üZerii'nde Ikbnuşun» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayım Atalklı, lütfen 'bilirin efendim. 

VECİH t ATAKLI (Devamla) — Basında Ve yüce 
Mecliste bu uygulamalara ait birçoilc örnek yerilip, 
tedbir alınması istendikçe, Sayın içişleri Bakanı bu 
iisitelklörtdelki gerçek amacı" teris değe riend irimi ş ve bun-
ülanın uıyıgıul ayıcılarına âdeta destdk otfmuş, prıim ver-
mişltıir. 

Sayın milletvekilleri, genelde sorunların temelin
de ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel nedenler ve par
tizanca uygulamalar yer almakta; bu durum, istis
mara, terörizme, asayişsizliğe, bölücülüğe müsait bir 
ortam yaratmaktadır. Olayların bu denli yanlış de
ğerlendirilmesi ve halka dönük yanlış uygulamalar 
öngörmesi, ne yazık ki, halkı devletinden korkar hale 
getirmiş ve huzursuzluğun baş kaynağı olmuştur. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — önergeyle ne alakası 
var Sayın Başkan? 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) —, Müsaade edin 
efendim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, 

daha niye konuşturuyorsun; konuyla hiçbir ilgisi yok. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
yelim. 

VECİH! ATAKLI (Devamla) — Halkı, devlet
ten yana olan devlete karşı olan şeklinde ikiye ayıran 
zihniyet, bölücü eşkiyanın eylemlerinden bin kere da
ha tehlikelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, lütfen bitirelim efen
dim; süreniz çok aştı. 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Bazıları burada 
saatlerce konuşuyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın Ataklı, lütfen bitirin efendim. 
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VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Bitiriyorum. Ar
kadaşlar niye endişe ediyorlar? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Önerge 
ile ne alakası var? 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Güneydoğu böl
gesinde durumun hassasiyetini herkes biliyor. Yurt 
içine sızan ve masum insanları katleden hainlerin 
emelleri ve iplerinin kimlerin elinde olduğu da her
kesçe biliniyor. Bunların Irak sınırına yakın yerlerde 
zaman zaman toparlanmalarının maksadı da, bunca 
tercübeden sonra iyice anlaşılıyor ve akla hemen şu 
sual geliyor: Bu şehirlere, yurda sızmadan ve birçok 
can almadan evvel toplanma bölgesinde bulundukları 
sırada niçin müdahale edilmiyor? 

Türk ve İran istihbarat kaynakları, bunları hudut
tan geçmeden evvel adım adım takip edip, toplanma 
yerlerini tespit ediyorlar. Bu bilindiği halde, sınır 
ötesi bir harekât için bu hainlerin yurt içine sızma
larını ve birçok yurttaşımızın canlarını aldıktan sonra 
kaçmalarını beklemek neden? 

ATİLLA SIN (Muş) — Bunlar genel görüşmede 
konuşulacak konular, Sayın Başkan. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Önerge 
ile de ne alakası var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Bitti efendim; 

son satır. 
ATİLLA SIN (Muş) — Biraz ciddî olalım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; bitiyor. 
VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Son satır efen

dim... Hiç tedirgin olmayın... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Güneydoğu me

selesi, hükümetin boyunu çoktan aşmış, millî bir da
va haline gelmiştir. Hükümet, milleti ve onun temsil
cisi parlamentoyu arkasına almak ve o güçle, mesele
ler üzerine gitrnek zorundadır. 

Genel görüşme açılarak, bu millî davada ortak 
noktalarda buluşulması dileği ile hepinize saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
Genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşme-

ler tamamlanmıştır. 
• Şimdi, önergeleri, birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Genel görüşme günü, İçtüzüğün 101 inci madde
sine göre, Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Ge
nel Kurulun onayına sunulacaktır. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bay azıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Si
vas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu, ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

IKomisyon yerini almıştır. 
Geçen birleşimde 87 nci maddenin görüşmeleri 

tamamlanmış, maddenin oylanması sırasında yokla
ma istenmiş; ancak yetersayı olmadığından maddenin 
oylanması bugüne kalmıştı.. 

Şimdi 87 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 87 
nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi okutuyorum: 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan 

önergelerimiz vardı, konuşulmadı. 
'BAŞKAN — Sayın Bahadır, aradan bir madde 

çıktığı için 88 inci madde 87 nci madde oldu; zanne
diyorum o bakımdan soruyorsunuz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Önergelerimiz vardı bu maddeyle ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde verilmiş 
önerge yok. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Önergelerimiz 
vardı, konuşulmadı. Ben geçen sefer, «Gelir gelmez 
hemen oylama yapacaklar; göreceksiniz» dedim ve 
nitekim öyle oluyor. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde verilmiş 
önerge yok. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Benim hatırla
dığım kadarıyla önergeler vardı, konuşulmadı. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Önergemize baksınlar efendim, numaralar de
ğişmiş, olabilir. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Benim hatır
ladığıma göre vardı, ama, bilmiyorum artık. 

BAŞKAN — Önerge yok efendim. 
88 inci maddeyi okutuyorum: 
Maddî hatalar 

MADDE 88. — Kanun tasarısı veya teklifinin tü
mü hakkında oylamanın yapılmasından önce, metinde 
yazılış veya sıra bakımından bozukluk olduğu veya 
maddî hatalar bulunduğu ileri sürülürse ve esas ko
misyon veya Hükümet bu görüşe katılırsa, metin, 
Başkanlıkça düzeltilir veya düzeltilmesi için esas ko
misyona geri verilir. Bu şekilde düzeltilen maddeler 
de yeniden oylanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz 
isteyen yok. 

Şahsı adına Sayın Palaoğlu, buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru, soru. 
BAŞKAN — Efendim konuşma var, konuşma

dan sonra. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Konuşmayacağım efendim. 

BAŞKAN —Konuşmuyorsunuz. 
Buyurun Sayın Üzel, sorunuzu sorunuz. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

madde metninde, «Bozukluk olduğu veya maddî ha
talar bulunduğu ileri sürülürse» şeklinde bir ibare 
var. Bu ileri sürülme şekli nasıl olacak? Bir önergey
le mi olacak, yoksa şifahen bir hatırlatma şeklinde mi 
olacak? Bu hususta bir açıklama istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu şifahen 
de olabilir, yazılı olarak da yapılabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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89 uncu maddeyi okutuyorum: 
Son konuşmalar 
MADDE 89. — Tasarı veya teklifin tümünün 

oylanmasından önce milletvekilleri, ne yolda oy kul
lanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse, Başkan 
lehte ve aleyhte birer milletvekiline söz verir. Bu ko
nuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet iMeclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Kanun Tekli

finin, komisyon metninin 89 uncu maddesindeki, «leh
te ve aleyhte» ibaresinin, «lehte, aleyhte ve üzerinde» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
• 

Türkân Arıkan Kemal Gökçora 
Edirne Bursa 

Günseli özkaya Vecihi Akın 
İstanbul Konya 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Gerekçe: 
Oylamalarda ret, kabul ve çekinser oy kullanıl

dığına göre, son sözün de bu paralelde üç kişiye ve
rilmesi uygun olacaktır. Çekinser kalan kişinin ne
den çekinser kaldığı açıklanmış olur. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye sayın komisyon 
katılıyorlar mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

Bu husus, eskiden beri böyle uygulanmakta, böy
le yürümektedir ve eski İçtüzükte de aynen böyledir. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
TÜRKÂN. TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, önergemi açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergeyi ver
mekteki amacımız, son konuşmaların, kullanılan oy
ların paralelinde yapılmasını sağlamaktı. Nitekim, bi
liyorsunuz, oylar, ya «kabul» oluyor ya «ret» oluyor 
veya «çekinser» oluyor. Kabul veya ret oyları için ko
nuşmacılara konuşma hakkı veriyoruz; ama çekinser 
kalan kişilere burada görüşünü açıklama hakkı ver
miyoruz. 

Bazı hallerde... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Onun fikri yok ki. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Ne demek?.. Vardır. 
Bazı hallerde yasa teklifi geliyor veya tasarısı ge

liyor; birçok yönleriyle tasvip edilecek olduğu hal
de, bir veya iki maddesindeki önemli bir sakınca ne
deniyle çekinser kalınmak zorunda bulunuluyor. Bu 
nedenle, neden çekinser kalındığının bir kere daha 
vurgulanmasında, bence yarar vardır. 

Çekinserlik bence,, «Fikri yok» demek değildir. 
Aslında, genelinde kabul edebilir, ama ufak bir iki 
noktadan tamamen ters gördüğü için, çekimser kal
mayı uygun bulabilir veyahut genelinde kabul etme
yebilir, bir iki noktada olumlu bulabilir. Hiç değilse 
bu noktaları vurgulaması bakımından, bu konuşmacı
lara da konuşma hakkı tanınmasının yararlı olacağı
nı sanıyoruz, önergeyi bu nedenle verdik. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, DYP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. (SHP, DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde, önerge ile beraber kabul edilmiştir. 
Efendim, 90 inci maddeyi okutuyorum : 
Metnin veya maddenin geri istenmesi 
MADDE 90. — Esas komisyon veya Hükümet, 

tasarı veya teklifin maddelerine geçilmeden tümünün, 
maddelerine geçildikten sonra belli bir veya birkaç 
maddesinin, komisyona geri verilmesini, b'ir defaya 
mahsus olmak üzere 'isteyebilir. 

Bu istem, görüşül'meksizin ve oylamasız yerine ge* 
tirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişjse, ta
sarı veya teklif 'hakkında verilen bütün önergeler esas 
komisyona verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya 
bifkaç ma'ddesi geri isitenmişse, o madde veya mad
deler hakkında önergeler esas komisyona verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kaçıncı madde 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 90 inci madde efendim. 
Yani eski 92 nci madde, yeni 90 inci madde efen

dim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — 91 inci mad

deyi okuyor canım. 
BAŞKAN — Yani, 91 inci madde 90 inci madde 

olarak okundu efendim. 
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Metnin veya maddenin geri istenmesi; Madde 90. 
Var mı söz isteyen efendim?.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın tsa Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Metnin veya Maddenin Geri 
İstenmesi 'başlıklı ve 90 inci madde olarak görüş
mekte olduğumuz bu madde de, bazı tereddütleri içe
ren 'bir madde. Şimdi, esas komisyon veya hükümet, 
tasarı veya teklifin maddelerine geçilmeden evvel 
tümünün, maddelere geç'ildikten. sonra, bir veya bir
kaç maddenin komisyona veya hükümete geri veril
mesini isteyebiliyor. 

Ancak ikinci fıkrada; bu maddeler hakkında ve
rilen önergelerin de geri çekilen maddelerle birlikte 
komisyona verileceğini öngörüyor. Şimdi, komisyona 
verilince ve komisyon geri çektiği maddeleri tekrar 
Genel Kurula getirdiğinde, verilen önergeler hakkın
da ne gibi bir işlem yapılacağı açıklığa kavuşturul
mamış. 

Hatırlarsınız, 85 'inci madde olarak görüştüğümüz 
bir madde var; Değişiklik önergeleri başlıklı. Bura
da, değişiklik önergelerinin ne şekilde muameleye 
tabi tutulacağı belirtildi, öyle tahmin ediyorumki 
bu maddeyi, komisyon önergelerle birlikte çekti. Mad
deyi önergelerle birlikte çektiğine göre, görüşmekte 
olduğumuz 90 inci maddedeki önergelerin akıbeti 
hakkında da ne gibi işlem yapılacağı konusunun ay
dınlığa kavuşturulması bakımından, Komisyonun bu 
maddeyi de geri çekip yeniden görüşmesinde yarar 
olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederirrh 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

(DSP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın İhsan Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 85 inci madde değişiklik öner
gelerini tanzim etmektedir ve bu, komisyonca geri 
alınmıştır. Komisyonca^ verilen önergelerle beraber 
mütalaa edilecek, değiştirilecek veya değiştirilmeyecek, 
aynen getirilecek veya yeni bir metin getirilecek. Bu
nu, Komisyon nasıl getirir tabiî bilemiyoruz. 

Şimdi, bu maddedeki geri alma meselesinin ne 
şekilde olacağı, değişiklik Önergelerinin akıbetinin ne 
olacağı, 85 inci maddede tanzim edilir. Şimdi, bu 
konuşmanın ışığı altında, komisyonun, bu 85 inci 
maddeyi müzakere ederken bu hususları nazarı itiba
ra alacağını zannediyorum. O bakımdan, bu hususlar 

bu maddede tedvin edilemez, burada düzenlenemez. 
Bunun yeri 85 inci maddedir. Bu konuşmalar netice
sinde, bu hususun nasıl tanzim edileceğini, Komis
yonun, 85 inoi madde içinde mütalaa etmesi lazım 
gelir. Kendisine bu şekilde ışık tutmuş oluyoruz. 

Bu maddenin geri verilmesine gerek olmadığı ka
naatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT ı(Malatya) — Yerimden arz ede
bilir miyim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, kısa İse buyurun. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
komisyon bir tasarı veya teklifin bazı maddelerini 
geri çekerken o maddeyle ilgili önergeleri de bir
likte alıyor. Ancak, o önergeleri alıp bilahara mad
deyi getirdiği zaman, daha önce önerge vermiş olan 
önerge sahiplerinin herhangi bir hakkı kalmıyor. 
önergelerin gerekçesi ya altında yazılı olur veya şi
fahen önerge sahibi arz eder. O halde, burada eksik 
olan bir şey vardır. 

Komisyon maddeyi önergelerle birlikte geri çektiği 
takdirde, eğer önergenin yazılı gerekçesi yoksa, önerge 
sahibinin kürsüden önergesini 'izah etme hakkı ol
malıdır ki, o önergeyi niye vermiştir, neden lüzum 
görmüştür, Komisyona ışık tutabilsin. Dolayısıyla, 
bu konunun da, Komisyon Itarafından, 85 inci mad
de incelenirken göz önünde bulundurulması için bu 
açıklamayı yapmak durumunda kaldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurulda yeniden görüşme : 
MADDE 91. — Tasarı veya teklifin tümünün oy

lanmasından önce, belli i>ir maddesinin yeniden gö
rüşülmesini esas komisyon, Hükümet, siyasî parti 
grupları veya en az onbeş milletvekili gerekçeli bir 
önerge ile ve bir defaya mahsus olmak üzere isteye- ' 
bilir. 

Bu istem Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret 
oyuyla karara bağlanır. 

Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP Grubu adına, 
Sayın Cahit Tutum, buyurunuz efendim. 
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SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; şu görüşmekte 
olduğumuz madde sanıyorum İçtüzüğün özü ve bu
güne kadar kabul edilmiş olan maddelerden de ön
celik ve önem taşıyan bir maddedir. 

Burada bir ilke kararı alsaydık, sanıyorum ki, 
Meclis İçtüzüğü bakımından ve parlamento müza-
ikerelerinin geleceği bakımından çok isabdtli bir iş 
yapmış olurduk. Çok radikal bir karar almak duru
mundayız. Burada, tekriri müzakere getiriliyor; son 
derece tehlikeli. 

Ne yapabiliriz? Şimdi, tekriri müzakere komis
yonlarda var; özel bir prosedüre tabi tutulmuş, salt 
çoğunlukla ancak gerekçeli olarak isteniyor, bir de
faya mahsus olmak üzere. Genel (Kurulda bunu ya
pabilir miyiz? Çok, ama çok tehlikeli. Bu, daha evvel 
yüce Mecliste denenmiş ve terk edilmiştir. O za
man ne yapılabilir? 

Sayın üyeler, İçtüzük müzakereleri vesilesiyle, as
lında Meclisin bu denli siyasî olan bir metne, bu 
kadar ilgisiz kalabilmesini açıklayamıyorum; ama, 
bilim çevreleri de oldukça ilgisiz (kaldılar. Bu konu
da bizlere yardımcı olacak yorumlar var mı diye çok 
dikkat ettim; bir veya iki yorum çıkabildi. O da şu
dur; burada yol ayırımındayız, karar vermek duru
mundayız. 

1. Kanunlar iki kez görüşülmelidir; birinci tez 
bu. Kanunların iki kez görüşülmesi esası, Dahili Ni
zamnamede var; eski Dahili Nizamnamede, iki kez 
görüşme var. 

2. Tekriri müzakere : Tekriri müzakere, çak 
'kolay suiisltimal edilebilecek ve Meclisin itibarını sı
fırlayacak, tehlikeli bir yol. Mazallah; diyelim ki 
ölüm cezalarını kaldırdık, oylandı geçti; hemen ar
kadan tekriri müzakere istendi; ertesi gün Meclis 
iradesini değiştirdi. Düşünebiliyor musunuz?.. Böyle 
bir şey olabilir mi; tabiî olmaz, çok ipotetik bir şey; 
alma, olur. Yahut «Efendim benim haberim yokken 
öyle bir önergeyi kabul ettiniz; bizim kastımız o 
değildi, bizim haberimiz yoktu» denilebilir. Nitekim, 
geçenlerde oldu; Başkan yanlış bilgi verdi, oylattı; 
«O maddeyi yeniden, ertesi hafta gündeme getire
lim» dendi. Bir hafta evvel verilen o karar değiş'ti-
filecek, öbürü gündeme gelecek. 

Değerli üyeler, bu çok tehlikeli bir yol; bu yola 
gitmeyelim. Eğer kanunların iki kez görüşülmesini 
kabul edersek, o sağlıklı bir yol; tabiî eskiden Cum
huriyet Senatosu vardı, Cumhuriyeti Senatosunda 
ikinci kez görüşülürdü. O, tabiî, yolu uzatıyordu. 
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! Cumhuriyet Senatosu kalkınca -doğrusu da o idi-
I şimdi yüce Meclisten kanunlar geçiyor, Cumhurbaş-
I kanına gidiyor. 
I Bakınız, aceleyle çıkardığımız birçok kanunlar 
I geri dönüyor. Yani, üç yasama yılında bu Meclisten 
I geçen 14 kanunun iade edilerek, «Bir defa daha 
I görüşün» denilmesi, iyi bir şey değil; Meclis itibarı 
I bakımından iyi bir ş/ey değil. 

Tabiî ne oluyor; o zaman Anayasa Mahkemesine 
başvuruluyor. Üç yasama yılında 25 kanun aleyhine 

I Anayasa Mahkemesine gidilmesi, sağlık işareti değil 
ve şu anda bu kanunların 9 tanesi iptal edilmiş du-

I rumda; bu iyi bir şey midir? Yani, muhalefet olarak 
biz bunda başarı sağladık, hukuk sistemine hizmet 

I ettik; ama, parlamenter sisteminin işleyişi bakımın
dan, ısrarla uyarıldığı noktalarda, mevcut İçtüzük 

I hükümlerinin garabeti yüzünden yeteri kadar katkı 
I getirilmediği için ve uyarılar dikkate alınmadığı için, 
I bir taraftan yargı yolu -ki, o her zaman işleyecektir -

bir taraftan iade mekanizması... Yani, ben bu dönem-
I de çok rahatsız oluyorum. Takriri müzakere gibi bir 

yolu da kabul edersek yaz boz tahtasına çeviririz. 
I Bugün kabul ektiğimizi, müzakereler sona ermeden 
I hemen ertesi gün veya daha ertesi hafta, silbaştan 
I yapıp, tekriri müzakere yoluyla getirebiliriz. Tekriri 
I müzakere, bazı rahatsızlıkları veya hataları önleyebi-
I lir; ama daha büyük ihtilafların ve tehlikelerin to-
I humlarını da eker. 

I Ben şöyle bir yol öneriyorum : Kanunların iki kez 
görüşülmesi getirildiği takdirde şu olabilir. İkinci gö-

I rüşmede, ihtilafsız olan maddeler görüşülmez, ihti
laflı maddeler görüşülür ve olgunlaştırılarak çıkarı
labilir. Tabiî, bir de, iki kez görüşmeye tabi olmaya
cak kanunlar vardır, mesela; bütçe kanunu, kesinhe-
sap kanunu, ek Ödenek kanun tasarıları... Bunları iki 
defa görüşemezsiniz. Hükümet getirmiştir, Meclis ira-

I desin i beyan edecek ve bitecektir. O nedenle, bunlar 
I iki kez görüşülemez; ama diğer kanunlar iki rnüza-
I kereye tabi tutulabilir. Böyle yaparsak, sahiden muh-
I kem ve hukuk sistemine daha uygun yasa yapma im-
I kânı elde etmiş oluruz. 

Sayın üyeler, eğer bu yolu kabul etmişseniz, o za-
I man lütfen, tekriri müzakereyi metinden çıkartınız, 

bugünkü durum olsun; çünkü Genel Kurulda, tekriri 
müzakere, konusu gerilim yaratır ve tehlikeli bir ya-

I sama prosedürüne bizi sürükler. 
I Sayın üyeler, o nedenle; bu maddenin müzakeresi 
I son derece önemlidir, bir tercih kararı vermek dııru-
I mundayız. Bu maddenin tümden metinden çıkarılması-
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nı ve yerine mutlaka bir şey ikaime etmek istiyorsak, 
tabiî en sağlıklı olan yol, kanunların iki kez görüşül
mesi olabilir; ama takdir yüce kurulundur. Bu konu
da ciddî endişelerimizi sizlere iletmiş oluyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
DSP Grufou adına, Sayın îsa Vardal, buyurun efen

dim. 
DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul-

da) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Genel 
Kurulda yeniden görüşme, yani tekriri müzakere ko
nusu, tahmin ediyorum Meclis İçtüzüğüne yeni giren 
bir konudur. Benden evvel konuşan Sayın Tutum'un 
da ifade ettiği gibi, bu madde hakikaten çok tehli
keli ve daima suiistimal edilmeye müsait bir madde
dir. 

• Düşünün bir kere, Mecliste çoğunluğu teşkil eden 
iktidarın - veyahut da bir ara muhalefetin - Meclisten 
geçirmiş olduğu bir konuyu, ertesi gün, çoğunluğu 
sağlayan diğer tarafın bir önerge ile tekrar gündeme 
getirmesi ve ikinci defa görüştürüp, bir gün evvel 
veyahut da iki saat evvel verilen bir kararı, tamamen 
ters bir yönde değiştirmesi, bu Meclisin saygınlığına 
önemli ölçüde gölge düşürecek bir hareket olacaktır. 
O nedenle, bu maddenin metinden tamamen çıkar
tılması gerekir. Zira, İçtüzüğümüzde, şu ana kadar 
görüştüğümüz maddeler çerçevesine, bazı kanunların 
iki defa görüşülmesi düzenlenmemiş olduğuna göre, 
bu maddenin burada hiçhir yeri kalmamaktadır. O 
nedenle, metinden çıkarılmasında yarar olduğu, mut
lak zaruret olduğu görüşündeyiz. 

Arz eder, teşekkürlerimi bildiririm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

DYP Grubu adına, Sayın Osman Bahadır; buyu
run. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Ttfabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 91 inci madde üzerinde diğer arkadaşları
mız endişelerini arz ettiler; ancak, biz bu maddeye 
değişik bir açıdan bakmaktayız. 

«Genel Kurulda yeniden görüşme» başlığı altın
daki bu maddede, «Tasarı veya teklifin tümünün oy
lanmasında önce, belli bir maddenin yeniden görü
şülmesini esas komisyon, hükümet, siyasî parti grup
ları veya en az oribeş milletvekili gerekçeli bir öner
ge ile ve bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir» 
deniyor. 

Şimdi redaksiyon bakımından, maddî bir hata ba
kımından bu madde düzenlenmiştir; yoksa, önergeleri 
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oylanmış, kabul edilmiş; bunun tekrar müzakere edil
me imkânı yoktur. Ancak, burada maddî bir hata ya
pılmışsa ve aşikârsa, bu metni neden alıp da incele
meyelim? Genel Kurul üzerinde duruyor, Genel Ku
rul oylamasıyla getiriliyor, gruplar üzerinde duruyor; 
demek ki, bu maddenin yeniden incelenmesi için mü
him ve mudbir bir sebep olduğu ileri sürülüyor. O 
halde, madde neden geri alınıp da incelenmesin, dü
zeltilmesin? Bu madde bu gaye ile getirilmiştir; fa
kat benim görüşüm, bu gaye burada bu kadar açık 
değildir. Bu redaksiyon ve maddî hata meselesi burada 
açıkça zikredilmemiştir. Benim anlayışıma göre, bu, 
değişik anlam taşıyor; yani bu itirazlara yol açma
sının sebebi de budur, madde açık değil. Bu maddî 
hata nedeniyle geri çevrilmesi veya büyük bir hata 
nedeniyle tekrar görüşülmesi istenmiş olabilir; bu 
husus maddede açık değil. Onun için, arkadaşlarımız, 
haklı olarak, bir maddenin durmadan tekrar tekrar 
görüşülmesi gilbi bir düşünceye varmışlardır. 

Maddeyi genellikle kabul ediyoruz; ancak bir dü
zeltme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için, 
komisyonun, bu maddeyi geri alıp, bu doğrultuda bir 
düzeltme yapmak suretiyle Genel Kurula getirmesini 
uygun buluyoruz. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Sayın Palaoğlu?.. 
MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Sivas) — 

Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz; peki efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ben 

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, sizden önce Sayın 
Tombuş söz istemişlerdi efendim. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bu 91 inci maddede, tekriri mü
zakere usulü getirilmiş oluyor. Meclislerde kanun ta
sarı veya teklifleri müzakere edildikten sonra parla
menterler o konuyu düşünüyorlar ve «Yanlış yaptık» 
veya «Doğru yaptık» diye bir yargıya varıyorlar. 
«Doğru yaptık» derlerse, mesele yok; «Yanlış yap
tık» derlerse, bunun için bir yol olması gerekiyor. • 

Mesela, ingiliz Parlamentosunda, bunu önlemek 
için, basit ama, üç defa müzakere usulü var. Daha ev
velki anayasamıza göre, yasa tasarı ve teklifleri evve-
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la Millet Meclisinde görüşülüyordu, Senatoya gidiyor- _ 
du, Senatodan sonra da, bazen bir müşterek komis
yonda görüşüldükten sonra, yine Millet Meclisinde 
son şeklini alıyordu. Taibiî bugün bu imkân yok. On
dan evelki anayasaya ve içtüzüğe göre iki müzakere 
vardı. Ancak, ifcii müzakere deyince, aklımıza, ilk mü
zakere gibi uzun bir müzakere geliyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Değil... " 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değildi. O, gayet 

basit; belli sürede, daha evvel verilen önergelerin ko
nuşulması suretiyle oluyordu. 

Şimdi, bu konuda, - Sayın Tutum ifade ettiler -
burada ya iki müzakereyi getirmeliyiz - doğrusu odur -
yahut da tekriri müzakereyi, hiç olmazsa bir yol ola
rak muhafaza etmek gerekir. 

Bu konuda yazı yazanlardan, mesela parlamento
nun eski Kanunlar Müdürü Sayın Kâzım öztürk'ün 
bir makalesi çıktı. Kendisi uzun yıllar bu işin içinde 
bulunmuş uzman bir arkadaşımızdır ve Danışma Mec
lisi Üyeliği de yaptı; o da ikinci müzakere üzerinde 
durmaktadır. 

ikinci müzakerenin, tekriri müzakereden çok bü
yük bir farkı var. Burada, «Tasan veya teklifin tü
münün oylanmasından önce» diyoruz, kısa bir süre 
koyuyoruz. Farz edelim ki, tasarı veya teklifin tümü
nün oylanması yapılmadan iki madde evvel çok önem
li bir madde geçti; biz onu oylamaya kadar anlayıp, 
önergesini yazıncaya kadar bu geçip gidiyor ve hiçbir 
yol kalrnryor. Çünkü, orada bir nokta var : Tekriri 
müzakere beş on gün sonra, bir hafta sonra yapılsa 
bir çıkış yolu olabilir; ama tasarı veya teklifin tümü 
burada oylandı mı, bu iş bitiyor. 

Onun için, ben doğru diye söylüyorum ama, bel
ki bu söylediklerimiz de yanlış olabilir, muhterem 
Komisyonun Sayın Başkanı ve arkadaşları, eğer bu 
maddeyi alırlar, üzerinde düşünürler ve bizim dedi
ğimiz gibi yaparlar; öyle olabilir. Tetkik edip, «yine 
böyle kalsın» derlerse, tekrar müzakere ederiz. Bunu 
istirham ediyorum. Yoksa bir yanlışlık yapmış ola
cağız, büyük bir boşluk bırakmış olacağız. 

Teşekkür ederim. , 
BAŞKAN — Teşjekür edenim Sayın Ülker. 
Sayın Tombuş, buyurun. 

İHSAN TOMBUŞ '(Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milldtıvekilleri; bu madde gerçekten önemli bir 
madde, üzerinde cidden düşünülmesi gerekir. Sayın 
Tutum'a hak vermiyor değilim, elbette bu madde
nin bazı tehlike'lerî vardır; fakat, tehlikeler var der

ken, bir de çıkış noktası bulmamız lazım. Bunu ka
bul etmediğimiz takdirde çıkış noktası ne olacak? 
Meclisimizden yanlış bir karar çıktığı takdirde, bu
nun düzeltilmesi nasıl olacak? Var mı bir müessese? 
Yok. 

iBiraz evvel Reşit Ülker arkadaşımızın söylediği 
gibi, ancak ve ancak, hu düzeltme, çift müzakere 
sistemi ile olur. Bizim, 1973'ten evvelki Dahili Ni
zamnamemiz çift müzakere sistemini kabul etmişti. 
Senato olmasına rağmen, İSenatonun bulunmasına 
rağmen, bu yeni İçtüzüğümüz çıkana kadar, çift mü
zakere sistemi vardı; fakat tatbik edilmiyordu. Na
sıl edilmiyordu? Şimdi, hâlâ yanlış olarak telaffuz 
edilen bir kelimeden 'dolayı hu tatbik edilmiyordu; 
«(İvedilikle...» İvedilikle, öncelikle tabirleri vardır. Es
ki Dahili Nizamnameye göre, ivedilik müstaceliyetle, 
öncelik takdimen; yani takdimen, 'bir maddenin di
ğerinden evvel görüşülmesi meselesi.,. İvedilik baş
ka bir şeydi. ıŞi'mdi, bunu yanlış olarak hep ifade 
ediyoruz 'burada. İve'diliği, sanki öncelikmiş gibi te
laffuz ediyoruz. İvedilik, tek müzakere ile iktifa ma
nasına geliyordu; yani, çift müzakere yapılmasın, 
manasına geliyordu, ivediliğin manası bu îdi. Bugün
kü İçtüzüğümüze ve gelen teklife göre, -ivedilik hu
susu . mevzubahis olamaz. Zaten tek müzakere ol-
iduğuna göre, çift müzakere yapmamız mevzubahis 
değildir. Çift müzakere olmadığına göre de, tek mü
zakere i!e iktifa edelim dememiz mümkün değildir. 

ıBüitün parlamentolarda, yanlış yapmamaya dikkat 
için her türlü hüküm getirilmiştir. Bizim Dahili Ni
zamnamemizde çift müzakere sistemi olduğu gibi; 
mesela Finlandiya, Fdderal Almanya, Danimarka, 
İtalya, haltta Belçika parlamentoları içtüzüklerinde de 
iki, hatta ilk üç ülke parlamentolarında üç müzake
re sistemi getirilmiştir; çünkü gaye yanlışlıkları önle
mektir. 

(Biz burada, 'tek müzakerede yanlışlık yaparsak, 
'bunu kim düzeltecek? Ancak Reisicumhura başvu
racağız; «Siz iade edin de, 'biz düzeltelim» diyece
ğiz. 'Bunun başka yolu da yok. 

Tam olarak ıbıı hususu karşılamıyor; ama nispe
ten önergeler için mevzubahis olan bir müessese da
ha var. Şimdiki tatbikatımıza göre, filhal kabul edi
len 'bir önergeyi komisyon geri isteyebilir. Komisyon 
tfa bunu bir iki defa istedi; fakat tatbikatımız yan
lış. Niye yanlış? önergeyi oylama ile geri veriyoruz. 
Önergeyi oylama ile geri verince, hu maddenin hiç
bir hükmü kalmıyor, talibik imkânı kalmıyor. Niye?.. 
Çünkü o önergeyi ekseriyet kabul etmiş. Ekseriyeti 
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olduğu 'için, o önergeyi artık komisyona iade etmez. 
O zaman, oylanınca iadesi reddedilir mesele biter. 
Bunun esprisi, aceleye gelmiş ve iyice anlaşılmamış 
herhangi ibir önergenin tekrar inçelenebelimesine ma
tuf ibir sistemdir ve 'bu bilhassa Belçika Parlamentosu 
İçtüzüğünde gayet iyi bir 'biçimde tebarüz ettirilmiş
tir. Bir 'önergeyi, 'kabulünden itibaren 24 saat geç
tikten sonra tekrar oylamaya tabi tutmuştur; geri 
alsın veya almasın... Nitekim bizdeki gibi geri iste
me yok. önergenin tekrar oylanması mecburîdir ve 
önergenin kabulünden itibaren 24 saalt geçmesini de 
mecburî 'kılıyor. Dernek ki, onların İçtüzükleri bazı 
yanlışlıkları yapmamaya matuf tedbirler getirmiş. 

Simidi, 85 inci madde geri alındığına göre, «cFil-
hal kabul edilmiş olan bir önergeyi komisyon geri 
isteyebilir» ibaresinin altına, «Oylamasız iade edilir» 
hususunu da ilave edersek, ö zaman tereddütler kal
kar ve biç olmazsa, yanlış şekilde, iyice incelenme
den kabul edilmiş alelacele verilmiş önergelerin tas
hihi imkânı hâsıl olabilir, ama tabiî bu da bir nok
taya kadar olabilir; çünkü, bir maddenin yanlışlığı
nın düzeltilmesi mümkün değildir. !Bu yolla, önerge
lerin yanlışlıkları düzeltilebilir. 

ıBenim kanaatime göre, böyle yanlışlıkları düzelt--
mek bakımından, tehlikeli de olsa, bu maddenin kal
ması zarureti var; ancak, çift müzakere sistemine 
geçmediğimiz takdirde. Yoksa, büyük yanlışlıklara 
düşeriz; ikide bir, bunu iade elt, diye belki de Reisi
cumhurdan rica etmek mecburiyetinde kalırız. Bu da, 
tabiî, Türkiye IBüyiük Millet Meclisi için herhalde iyi 
bir puan teşkil etmez. Belki de bu maddeyi biraz 
daha ağır bazı şartlara tabi tutabiliriz, bunu da mü
zakere edebiliriz; ama bu hususta henüz benim tebey-
yün etmiş bir fikrim yok. Bilmiyorum bu hususta ko
misyon ne düşünür? Komisyon bu maddeyi geri 
alırsa, belki bunun üzerinde biraz daha düşünmek 
imkânımız basıl olabilir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu mad
de üzerinde komisyonda bir hayli konuştuk. Çift 
Meclis bulunduğu (sırada; Millet Meclisinde bir tasa-
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rı veya teklif kabul edildikten sonra, Cumhuriyet Se
natosuna gidiyordu, orada da tetkik ediliyordu. Ay
nen kabul edilirse mesele yok; aynen kabul edilme
yip, bazı değişiklikler yapıldığı takdirde, milletvekil
lerinden ve senatörlerden mürekkep bir karma ko
misyon kuruluyordu, mesele o şeklide hallediliyordu. 
Şimdi, burada tek Meclis olduğumuza göre, bazı 
yanlışlıkları önleyebilmek için -GetMlen bu madde 
halen yürürlükte bulunan Tüzükte yok - bu mad
de getirildi. Komisyon, bu maddeyi de her milletve
kilinin istemesi şeklinde kabul etmedi; ya gruplar is
teyecek, ya hükümet isteyecek, ya komisyon isteyecek 
ya da en az 15 milletvekili isteyecek ;bu takdirde o 
madde komisyona geri alınacak. iBinaenaleyh, Sayın 
Tombuş'un ifade ettiği gibi, bunun buradan çıka
rılması doğru değil, maddenin aynen kalması gerek
lidir. 

Madde üzerinde konuşulacak başkaca bir husus 
olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Arılkan, söz istiyorsanız, konuşabilirsiniz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir soru sorabilir miyim? . 
BAŞKAN — Görüşmeleri bitirelim, ondan sonra 

sorabilirsiniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın mileltvekilleri; önce Anayasanın 
96 ncı maddesini bir kez daha okumak istiyorum. 
Aynen şöyle : «Anayasada, başkaca bir hüküm yok
sa, Türkiye Büyük Millet 'Meclisi üye tamsayısının 
en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların 
sak çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sa
yısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamaz.» 

Demek ki, burada verdiğimiz kararlar için belli 
bir sayı öngörülmüş. Bu sayıda milletvekilinin bura
da olması gerekiyor ve o milletvekillerinin maddeler 
üzerinde gerekli kararları vermesi öngörülmüş oluyor. 

Şimdi bu maddenin, yüce 'Meclisin dikkatine sun
mak 'istediğim iki yönlü tehlikesi var. Birincisi, ikti
dar yönünden. İktidar çoğunluğu Mecliste olmadığı 
bir anda, herhangi bir madde, muhalefet çoğunlu
ğuyla Meclisten geçirildiğinde, iktidarın bu maddeyi 
yeniden getirebilmesi mümkün olabilir. Bu meselenin 
bir yönüdür ve tehlikeli bir noktadır. 

İkincisi* muhalefet yönünden. Muhalefet de bu 
maddeyi engelleme taktiği olarak kullanabilir. Nite
kim, 'iktidar bu tür işlemlere giriştiği zaman, muha-
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lefet de bütün maddeleri, tekrar görüşülsün diye ge
tirir ve Meclis tıkanabilir, kilitlenebilir. Yani, bu teh
likesi vardır. Ben özellikle bu konuyu dikkate sun
mak istedim. 

Maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekti
ğini savunuyoruz; şu nedenle : Bütün yasa teklifleri 
veya tasarıları komisyondan geçiyor; komisyonlarda 
enine boyuna tartışılıyor, konuşmalarda kısıtlama ol
muyor ve Genel Kurula geliyor. Milletvekillerimiz 
de, Genel Kurula geldiği zaman bunları dikkatle iz
lerlerse, hepimiz dikkatle okursak, konular üzerinde 
genel birtakım görüşler ortaya çıkmış olur; ama at
lanmış bir husus olursa, yanlış yaptığımız bir husus 
olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yasaları, im
zalıyor veya geri çeviriyor; nitekim geçenlerde he
pimiz bjr konuyu i(l«Devlet Başkanı» tabirini) atladık 
ve derhal geri döndü; hiçbirimizin dikkatini çekme
di. O nedenle, sadece yanlışlıklar nedeniyle bu mad
deyi buraya koymak, bugün veya gelecekte iki yön
lü tehlike yaratabilir. 

Çıkarılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Bayezit, sualiniz vardı efendim? 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Arikan'ın bahsettiği İlk konuyla 
ilgiliydi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 91 inci mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Bu istem Genel Kurulca, lehte ve aleyhte birer üye 
konuşturulduktan sonra, işaret oyuyla karara bağla
nır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük teklifi

nin 91 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı içtüzük teklifi

nin 91 inci maddesinin metinden çıkarılarak, yerine 
aşağıdaki maddenin konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Mehmet Kara 
Trabzon 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

«Kanunların iki defa görüşülmesi, 
Madde 91. — Bütçe, kesinhesap ve ek ödenek ka

nun tasarıları dışında, kanun tasarı veya teklifleri an
cak iki müzakereden sonra kesin surette kabul edilmiş 
olur». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı İçtüzük teklifi

nin 91 inci maddesinin metinden çıkarılarak, yerine 
aşağıdaki maddenin konulmasını arz ve teklif ede
riz, 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Mehmet üner 
Kayseri 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Hüseyin Aydemir 
îzmü" 
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«Kanun tasarı veya teklifleri iki kez görüşülür. 
İkinci görüşmede sadece ihtilaflı olan maddeler mü
zakere edilir». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Kanun teklifin

de, komisyon metnindeki 91 inci maddesinin metinr 
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan M. Nuri Üzel 
Edirne ı Eskişehir 

Mehmet Kemal Gökçora Durcan Emirbayer 
Bursa İzmir 

Seyit Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, oku
nan önergelere göre, maddeyi bir daha müzakere et
mek için komisyona alalım efendim. 

BAŞKAN — Komisyona iade ediyoruz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet, önergelerle 
birlikte. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon maddeyi öner
gelerle beraber geri istiyor; geri verilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum : 
Yasama Danışma Kurulu 

MADDE 92. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca; yasama hizmetlerini yürütmekle görev
li bir Yasama Danışma Kurulu teşkil olunur. 

Bu Kurulun görevleri şunlardır : 
1. Başkana, Genel Kurul Başkanlık Divanına, 

'komisyonlara, siyasî parti gruplarına, Danışma Kuru
luna ve milletvekillerine yasama konularında gerek
tiğinde danışmanlık yapmak; 

2. Milletvekillerince belirtilecek bir öz çerçevesin
de kanun teklifi hazırlanmasında yardımcı olmak; 

3. Kanun tasarı ve tekliflerini, Anayasa, kanun
lar, içtüzük ve genel hukuk kuralları açısından ve dil, 
terim, kavram, biçim, kanun tekniği, ve sistematiği 
yönünden incelemek, görüş ve önerilerini istendiği 
takdirde komisyonlara sunmak ve benzeri hizmetleri 
yürütmek. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Grup adına... 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Grup adına... 
HASAN ALTAY (Samsun) — Grup adına... 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın Palaoğlu; 
buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; «Yasama Danışma Kurulu» önerisi üzerinde 
grubumun düşüncelerini sunmaya çalışacağım. 

1973 İçtüzüğünün 86 nci maddesiyle açılan ve fa
kat o zaman yumuşak bir şekilde açılan kötü bir çı
ğır, bugüne ve bu öneri metnine kadar geldi. Madde 
metni şunu söylüyor: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesi içinde bürokratlardan oluşan bir Yasama Da
nışma Kurulu oluşturulacak. Bu kurul, Başkana, Baş
kanlık Divanı üyelerine, siyasî parti gruplarına, ko
misyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne hemen her konuda danışmanlık yapacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bir çer
çeve içinde, belli bir öz, belirli bir konu vererek, ha
zırlanmasını isteyebilecekleri kanun tekliflerini, o özü, 
direktifi ve konuyu birkaç kelimeyle milletvekili ver
miş olacak ve bu kurul kanun teklifini hazırlayacak. 

Bununla da bitmiyor: Bu kurul, hukukun genel 
ilkeleri ışığında, Anayasa, yasalar ve İçtüzük çerçeve
leri içinde kanun yapımında (yani Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin temel fonksiyonu olan yasama işlevin
de) hukuk, kanun tekniği, sistematiği, dil, anlatım, 
terim, kavram, akla ne gelirse, bütün bu konuları in
celeyecek - Burada ihtiyarî olmaktan da çıkıyor - ve 
istendiği takdirde de görüş bildirecek. Öneri metninin 
çerçevesi bu. 

Masum gibi görünen, basit gibi görünen bir mad
de metni arkasında, hemen, Türk ulusunun ve Türk 
toplumunun belki bin yıllık kanayan bir yarasının 
çehresini görmekteyim: Hak ve bürokrasi ayrılığı... O 
bürokrasi ki, daha bu dönemin başında ve bu dönem
den önce, o ara rejim içinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Teşkilat Kanununu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu haline ge
tirebilen, bu cüreti gösteren, _bu had bilmezliği göste
ren bürokrasinin simasını görür gibi oluyorum. 

Bu metnin arkasında, seçilen milletvekilleri henüz 
gelmeden ve toplanmadan, bir ara rejimden sonra, 
kendi dönemlerini nasıl adlandıracakları, nasıl rakam-
landıracakları bilinmeden ve saygı duyulmadan, «Bi
rinci Dönem» emrivakisini yapan bürokrasinin sima
sını görür gibi oluyorum. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, bu öneri ve 
arkasında teşhir etmeye, görmeye ve göstermeye ça
lıştığım şu zihniyet, temsil felsefesine ve esprisine ay
kırıdır. Zannediyorum ki, Türkiye'de hâlâ, «delege» 
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ile «milletvekili», «delege» ile «temsilci» felsefî ola
rak da karıştırılmaktadır. «Murahhas» ile «mebus» un 
tartışmasının İkinci Meşrutiyet parlamentosunda kal
dığını ve kalmaya mahkûm olduğunu zannediyordum. 
1987 yılında, ben, «murahhas» ile «mebus» u; «tem
silci» ile, «demokratik millet temsilcisi» ile, «delege» 
yi tefrik etmek ve anlatmak mevkiinde kalacağımı hiç 
düşünmezdim. 

Delege başka şeydir. Delegenin arkasında uzman
lar oturur, delegenin her an dönüp uzmanlardan bir 
şeyler öğrenmek, onlara bir şeyler sormak ihtiyacın
da olduğu, tabiî olarak kabul edilir; ama temsilci, de
mokratik temsilci böyle değildir. Milletvekilinin, ya
sama süreci içinde, her şeyi, en az bürokratlar ka
dar bildiği varsayılır ve varsayılmak zorundadır. Ama, 
istişare ihtiyacı olmaz mı? Deneyimsiz genç arkadaş
larımız parlamentoya geldiklerinde tabiî olarak isti
şare ihtiyaçlarını nasıl giderirler? Pek tabiî olarak gi
derirler; her şeyden önce birbirlerine danışırlar, daha 
deneyimli arkadaşlarıyla görüşürler, grupların idare-
ciler'iyle görüşürler, eski siyasîlerle görüşürler. Bütün 
bunlar kâfi değilse, Türkiye Büyük Millet.Meclisinin, 
parlamentonun bürokrasisi vardır; böyle kurumlaştır
madan, açık, kapalı bir sansür kurulu haline getiril
meden onlara da danışırlar; ama esas itibariyle, öz
de, temsilcinin her şeyi bildiği varsayımından, felsefî 
varsayımından hareket etmek mecburiyeti vardır. Böy
le olunca, danışma, ihtiyarî değil, mecburî, kurumlaş-
tırılmış, İçtüzük hükmü haline getirilmiş. Kısmen açık, 
yer yer 'kapalı, yer yer açık bir sansür kurulu... Bu
nu kabul etmeye, bunu anlamaya istidatlı değilim, is
tidatlı değiliz ve kabul edemeyiz arkadaşlar. 

Sorun bununla da bitmiyor. Tarihten bahsettim; 
bürokrasinin Türk tarihi içindeki yerinden ve hâlâ 
devlet bürokrasisi ile halk arasındaki ayrılıktan ve 
devlet bürokrasisinin halka nasıl baktığından bahset
tim. tşte hâlâ devlet bürokrasisi halka nasıl bakıyor
sa, onun bir parçası da, halkın temsilcilerine; bilmez
ler, anlamazlar; bir öz verecek, direktif verecek, ko
nuyu verecek, beyefendiler kanun teklifini hazırlaya
caklar... Üstelik behre adamlar; dil, terim, kavram, 
üslup, edebiyat, hemen hepsini, hepsini hazırlayacak
lar... Bunu anlamaya, bunu kabul etmeye istidat sa-
fribi değilim, değiliz. O takdirde, yapan ve yaratan bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, mihanikî bir par
lamento, mihaniki bir karar organı haline gelir. Bu
nu kabul edemeyiz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar). 
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ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlü. 
I Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Osman Ba-
I hadır; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
I (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö-
I rüşülmekte olan bu maddenin, gerçekten, üzerinde 
I çok düşünmeyi gerektiren yönleri mevcuttur. Bir de-
I fa, bilindiği üzere, Anayasanın 88 inci maddesine gö-
I re, kanun teklifi vermek milletvekilinin hakkıdır. Bu-
I rada bu hak sınırlanmış oluyor. Bu «yasama» ismi de 
I korkutucu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sevimsiz. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Yasama Da-

j nışma Kurulu... Yasama Meclisi var, bir de bunun al-
I tında Yasama Kurulu var; ismi bile çok endişe verici 
I bir isim. 

I Bir de, kopukluk şuradan geliyor: Milletvekilinin, 
I kanun teklif ederken bürokrata danışma ihtiyacı yok. 
I Bir bürokrata danışacaksak, halk arasından, toplum

dan niçin geliyoruz?.. O halde, bürokratlar bu kanıın-
I lan hazırladığına göre, bırakalım, milletvekilliği gö-
I revini de bunlar ifa etsinler. Bu açıdan son derece sa-
I kıncah - fazla detaylara girmeyeceğim - ve halktan 
I bir kopukluktur. 

İkinci husus, bizi düşündüren husus: Bu bürok
rasi işi, yani bu uzmanlar, bu kurul kaç kişiden teşek
kül edecek, bu kurulun görevleri ne olacak, bunların 
maaşları, statüleri, organizasyonları nedir? Bu belli 
değil. Burada bir teşkilat getiriyor, bir kurul getiri-

I yor; ama kadro yok. Olsa olsa, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yeni teşkilat kanunu hazırlanmaktadır, 
bu teşkilat burada kurulabilir ve buraya uzmanlar ge
tirilebilir; parti grupları ihtiyaç duydukları takdirde 
bu uzmanlardan yararlanabilirler. Buraya belki bu 
teşkilat getirilebilir; ama milletvekilinin kanun teklif 

I etme tercihini önleyici mahiyette böyle bir kurulun 
teşekkülünü doğru bulmuyoruz. 

Yine, komisyonda çok münakaşa edilen bir husus
tu; gruplara mensup milletvekilinin siyasî tercihi de
ğişiktir. Bu bürokratların siyasî tercihi nedir, bilinmi
yor. Kanun teklifi veren her milletvekili, kendi siyasî 
tercihi istikametinde kanun teklifi verecektir. Bakı
yorsunuz, bürokrat size «hayır» diyebiliyor; yani, şu 
veya bu açıdan noksanı olur gibi birtakım müşkilat 
çıkarması mümkündür. Bir danışma kurulunun irade
sine milletvekilini ram etmeyi ve o danışma kurulu-

I na, herhangi bir mahiyette nasıl itiraz olacağını bil
meden, «Şu şekilde bir kanunda bana yardımcı olun» 

I demeyi, son derece mahzurlu bulmaktayız. 
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Bu danışma kuruluna, milletvekillerine yardımcı 
olmak, onların emrinde olmak üzere bir İhtiyaç oldu
ğu da söyleniyor. Biz şöyle bir tercih düşündük : Bu
gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, her gruba is
tediği kadar yardımcı verebilme imkânı vardır; an
cak bu derecede elinde uzman bulunduramamaktadır. 
Fakat, Teşkilat Kanununda daha fazla uzman geti
rerek, her siyasî parti grubunun emrinde bir uzman 
kadro oluşturmak suretiyle - siyasî tercihine göre uz
manım alırsın - grupların emrinde böyle bir teşkilat 
kurulmasını düşündük. Fakat genel kanı şudur ki, bu 
kurulun, bu teşkilatın yen, İçtüzük değildir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin teşkilat kanunu hazırlan
maktadır; ancak ve ancak: bunun bu teşkilat kanunun
da yer alması ve uzman bir kadro geliştirilmesi... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oraya da koya
mazsınız efendim. 

OSMAN BAHADİR (Devamla) — Bu isim altın
da olması mümkün değil tabiî. «Yasama Danışma 
Kurulu» diye bir ifade son derece yadırganan bir ifa
de. «Meclisin içerisinde bir de yasama kurulu varmış; 
ona müracaat edeceksiniz, onun direktifini alacaksı
nız» gibi bir imaj yaratılmaktadır. 

Biz bunun tümüyle metinden çıkarılması taraftarı
yız. Bu olmadığı takdirde; iki tane değişiklik önergesi 
takdim ettik, daha ziyade grupların emrinde böyie bir 
yasama danışma kurulunun teşekkülünü uygun bulu
yoruz. 

Bu madde, komisyonca geri alınıp, her haliyle üze
rinde düşünülmesi gereken bir maddedir. Komisyon
da da çok tartışmalı geçmiştir. Pek uzlaşılamayan, 
çok yadırganan bir maddedir. Ya geri alınır ya da 
verilen önergeler doğrultusunda düzeltilmesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 

Sayın Altay, DSP Grubu adına; buyurun efen
dim. 

DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasama 
çalışmalarına katılmak ve yasama görevini yerine ge
tirmek bir milletvekilinin en doğal hakkı ve en başta 
gelen görevidir. 

Ancak, bu maddeyi irdelediğimizde göreceğiz ki, 
özellikle üçüncü fıkrasında, «Kanun tasarı ve teklif
lerini, Anayasa, kanunlar, içtüzük ve genel hukuk ku
ralları açısından ve dil, terim, kavram, biçim, kanun 
tekniği ve sistematiği yönünden incelemek...» şeklin
deki bir anlatımla, milletvekilinin yasama çalışmasına 
bir sansür .getirilmek istenmektedir. 

Benden önceki değerli arkadaşlarımın ayrıntılı şe
kilde ortaya koyduğu gibi, eğer milletvekilini bürok
ratın emrine ve egemenliğine verecekseniz, burası o 
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olmaktan çıkar, 
danışma meclisi niteliği kazanır. 

Dünyanın her yerinde elbette ki bu tip hizmetler 
için danışmanlar vardır; ama bunlar milletvekilini de
netlemek veya onların tekliflerini inceleyerek karar 
vermek yetkisine sahip kişiler değil; milletvekilinin 
emrinde, ona yardımcı kişilerdir. Hangi nedenden 
kaynaklanıyor veya hangi fikirden cesaret alınarak bu 
tip bir teklif getiriliyor bilemiyoruz ama, bunun be
nimsenmesi, tüm parlamento için, özellikle bizim dö
nemimiz için, milletvekilliğinin saygınlığına büyük 
gölge düşüren olumsuz bir eser olarak kalacaktır. 

Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'Başkanlığı, 
milletvekiline yardımcı uzman personel sağlamayı dü
şünüyorsa, ilk önce - eğer olanakları elveriyorsa - mil
letvekillerine tek tek birer yardımcı; olmuyorsa, mil
letvekilinin kendi arzusu ve istemiyle başvuracağı 'bir 
uzmanlar grubu hazır bulundurmalıdır. 

Doğru Yol Partisi sayın sözcüsünün de belirttiği 
gibi, eğer böyle yeni bir yapılanmaya gidilecekse, bu 
uzmanların kadroları ne olacaktır, ne şekilde hizmet 
vereceklerdir, koşulları • nedir, hangi nitelikte eleman 
olacaktır; bunların ayrıntılı bir şekilde tek tek ortaya 
konulması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 92 nci madde
nin ikinci fıkrasında, milletvekillerince belirtilecek öz 
ve doğrultuda bir teklif hazırlama görevi verilebile
ceği, söyleniyor. Somuta indirgediğinizde, gittiniz, «İş
sizliğin önlenmesiyle ilgili bana bir kanun teklifi ha
zırla» dediniz ve birkaç cümle söylediniz. Bu işsizliğin 
önlenmesi hususunu, bakana bir görev olarak verdiniz 
ve yıllardan beri, bırakın somutu, soyut bir şey bile 
ortaya çıkaramıyor. Bu uzman ne şekilde bir kanun 
teklifi hazırlayacak da, size ne verecektir?... Aslında 
pek uygulama olanağı da olmayan hamasi birtakım 
düzenlemelerdir. Buradaki amaç, parlamento çatısı al
tında da somut olarak bürokratı egemen kılma düşün
cesinden kaynaklanmaktadır. 

Siz sayın milletvekillerinin, bu gibi olumsuz, te
melde yanlış ve yasama çalışmalarını engelleyici hü
kümlere yer vermemeniz için, ilk Önce, teklifin bu 
maddesinin metinden tamamen çıkarılmasını öneriyo
ruz. Bu benimsenmediğinde de, önergemiz vardır, 
maddenin 3 üncü fıkrasına «istendiğinde» kelimesi
nin eklenerek, yasama danışma kurulundan milletve
killerinin yararlanmasının isteğe bağlı olarak işleme
sini diliyoruz. 
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Hepinize saygılar sunarım. | 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Buyurun Sayın Üzel. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, müsaade buyurursanız, 
komisyonun konuşma önceliği vardır, daha sonra si
ze söz vereceğim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
ben de söz İstiyorum. I 

BAŞKAN — Yazd k efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL I 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; incelemekte olduğumuz madde 
bazı arkadaşlar tarafından, parlamento üyelerinin san
ki yasama görevini engelleyici bir şekilde tavsif edil
di. Halbuki hadise öyle değil, madde bu maksatla 
getirilmedi. 

Komisyon üyesi arkadaşlarımız hatırlarlar; Sayın 
Bahadır da söyledi, komisyonda uzun uzadıya mü
nakaşa edildi bu madde. Niçin?.. Milletvekiline yar
dım uçin, komisyonlara yardım için, Başkanlık Diva
nına istişarî mahiyette yine yardım için bu madde 
getirildi; vazifeleri de sayıldı. , 

Efendim «sayısı ne olacak?» deniliyor. Bunun sa- j 
yısını Meclis Başkanlığı tespit edecek; maaşı da teş- I 
kil'at kanunuyla tayan edilecek. Bunlar teferruat; te
ferruata taalluk eden şeyler. 

Şimdi burada, milletvekilinin yasama görevini I 
engelleyici bir hüküm var mı, yok mu; yoksa, onu 
kolaylaştırıcı bir hüküm mü var? Bunu aramak lazım. 
Ne diyor madde : «Türkiye Büyük Millet Meclisi I 
Başkanlığınca; yasama hizmetlerini yürütmekle gö
revli bir Yasama Danışma Kurulu teşkil olunur. 

Bu Kurulun görevleri şunlardır : 

Başkana, Genel Kurul...» vesaire, onu geçiyorum, 
milletvekillerine ait kısmına geliyorum, maddenin I 
ikinci fıkrası «Milletvekillerince belirtilecek bir öz I 
çerçevesinde kanun teklifi hazırlanmasında yardımcı 
olmak» diyor. Milletvekiline yardımcı olmak... 

Ne yapacak milletvekili? Şimdi hepimiz bir ka- I 
nun teklifinde yetkili miyiz arkadaşlar? Siz bir esas 
hazırlayacaksınız, bu kurula vereceksiniz, diyeceksi
niz kî, «Şu şekilde bir kanun teklifi hazırla» Sizin j 
arzunuz istikametinde hazırlayacaklar. Yardımcı 
olarak geliyor. Milletvekillerinin bundan memnun ol
ması gerekirken, sanki milletvekillerinin önüne bir I 
set çekiliyor, sansür konuyor... Arkadaşımızın birisi j 
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«sansür» kelimesini de kullandı; sansür bunun nere
sinde? İsterseniz hiç yapmayabilirsiniz de, doğrudan 
doğruya verebilirsiniz, ama... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Üçün
cü fıkra... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Üçüncü fıkra mil
letvekili ile ilgili değil ve sansür niteliğinde de değil. 

Şimdi, milletvekili arkadaşlarımızın bundan mem
nun olması gerekirken, sanki büyük bir mahzur var
mış, büyük bir sakınca varmış, yasama dokunulmaz
lığı ihlal ediliyormuş gibi şeylerle... 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Do
kunulmazlıkla ne ilgisi var? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Pardon, dokunul
mazlığı değil, yasama görevi engelleniyormuş gibi... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Aklınızı doku
nulmazlığa taktınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Yasama dokunul
mazlığı meselesini yanlış ifade ettim, affedersiniz; 
yasama görevini layıkıyla yapmaya engel bir teşek
kül gibi mütalaa ediyorlar. Böyle bir teşekkülün mev
cudiyetine daha evvel de kanaat getirilmiş, halen yü
rürlükte bulunan İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesinde 
bir hüküm var, «Tetkik Kurulu» ile ilgili. Orada da 
buna benzer bir kurul var; fakat oradaki vazife ve 
oradaki teşkilat noksan görüldüğü için, burada daha 
kapsamlı bir madde getiriliyor. 

Arkadaşlarımızın endişe etmesine gerek yok. Bu 
maddenin çıkarılması milletvekillerinin lehine değil, 
aleyhinedir; açık söylüyorum. 

Takdir yüce Meclisindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şahsı adına Sayın Üzel; buyurun. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz içtüzük 
teklifinin komisyonca kabul edilen 92 noi maddesi 
üzerinde her şeyden evvel olumlu görüşlerimi arz et
mek ve ondan sonra da, belirteceğim hususlarda bu 
maddenin komisyona iadesi lazım geldiğini belirtmek 
istiyorum. 

Durum şudur : Şimdiye kadar çıkardığınız yasa
lara baktığımızda, birçok hatalarla malul olduğunu 
kabul etmeliyiz. Hatta burada, maddeler üzerinde 
görüşülürken, kelimelerin yanlış kullanıldığını, mad
denin sistematiğe uymadığını, çeşitli açılardan yan
lış anlaşılmalara meydan vereceğini müteaddit defa-
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lar ifade etmiş olmamıza rağmen, kanunlar çıkmış
tır. Çıktıktan sonra, bunu uygulayacak olan bürok
rasiyle görüştüğümüzde, hatta, biraz sonra değinece
ğim, Danıştayın görüşü alındığında, maddeleri bizim 
burada görüştüğümüzden çok başka şekillerde anla
makta olduklarını görmekteyiz. Şu halde, böyle bir 
maddenin getirilmesi, işte bu genel bakımdan çok ye
rinde ve uygundur. Bu nevi usulün başka ülkeler 
millet meclislerinde, tıpkı bizde teşkil edilen komis
yonlar gibi, ayrıca bir kanun tekniği hazırlamak ve 
bu maddede belirtilen maksat istikametinde görev 
yapmak üzere milletvekillerinden teşkil edilmiş ko
misyonlar kurulduğunu da bilmekteyiz. 

Şimdi, bu maddede bazı hususlar var ki, yine ya
zılış bakımından işte kendi kendini kontrol etmesi la
zım gelen bir madde haline geliyor. Her şeyden ev
vel şunu söyleyelim : Bu madde, şimdiki İçtüzüğü
müzün 86 ncı maddesinin ikiye bölünmesinden iba
rettir. Bugünkü İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesinin 
ikinci bendi, biraz önce kabul ettiğimiz 88 inci mad
de olmuştur. Şimdi de, bugünkü 86 ncı maddenin bi
rinci bendini, işte şimdi, bu 92 nci madde haline ge
tirmiş oluyoruz. Yani, aslında madde var; fakat iki
ye ayırmak suretiyle biraz daha vuzuh getirmiş olu
yoruz. Vuzuh getirelim derken de, noksanlıklar ya
pıyoruz, yanlış anlamalara meydan veriyoruz. 

Durum şu : «Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca; yasama hizmetlerini yürütmekle görevli 
bir Vasama Danışma Kurulu teşkil olunur» Kurul 
sözcüğü, artık, hukukumuzda yer bulmuş ve üyeleri
nin bir üyelik hakkı olan yasal bir duruma gelmiştir; 
kurumsal bir durum hâsıl etmiştir; kuruldur. Binaen
aleyh, bu kurula atayacağınız kişilere kurul üyeliği 
vasıflarını verebüecek şekliyle bir genel sekreterlik ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşküat Kanunun
da yer vermek lazım gelecektir. Bu gibi kişilere, «Ku
rulda üye» dediğiniz vakit, bu üyelere - bazı arka-' 
daşlarımın temas ettiği üzere - üyelik vasıflarından 
dolayı ben, kanun tekliflerini düzeltmek şekliyle ver
diğim takdirde, bir üyelik sıfatından doğan kendile
rine, milletvekilliğinden daha üstün bir görüş hakkı 
olabileceği gibi kanaat hâsıl olacaktır. Evvelemirde bu 
bakımdan «kurul» lafının burada kullanılması, her 
şeyden evvel psikolojik bakımdan da hatalıdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ne diyelim; heyet 
mi diyelim? Heyet, aynı şey. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bir dakika Sayın 
Başkan, getireceğiz onların da şeylerimi... 

Şimdi, birinci fıkrada «gerektiğinde danışmanlık 
yapmak» diyor, ikinci fıkrada «yardımcı olmak» di
yor. Şimdi, bunu iki açıdan görmek lazım : 

1. Bu kurulun - kurul demeyeceğiz; ama bura
da ifade etmek için söylüyorum - mecburiyeti açısın
dan görmek lazım; bir de, bu kurula müracaat eden 
milletvekillerinin açısından görmek lazım. Bu kurula 
müracaat etmek milletvekilinin kendi serbestisindedir; 
ister müracaat eder, ister müracaat etmez; çünkü, 
onun yasama görevine taalluk eden bir husustur ve 
o hususta milletvekili serbesttir. Binaenaleyh, millet
vekili oraya isterse teklifini götürecek. O itibarladır 
ki, Anayasadaki milletvekiline taalluk eden yasama 
görevine bir sansür getirilmiyor burada. Ancak, mü-
racat edildiğinde de, oranın behemahal görüşünü bil
dirmek mecburiyeti olmak lazımdır. Onun içindir ki, 
yardımcı olmaz; muhakkak görüşünü bildirmek mec
buriyetinde olmak lazımdır. Aksi halde, böyle bir 
mecburiyet bu kurul açısından getirilmediği takdirde, 
bu kurulun ne faydası kalacaktır? 

Şimdi, üçüncü fıkradaki bir başka konuya değin
mek istiyorum : Bu madde ile, milletvekillerinin tek
liflerini tetkik edecek olan bu kurul; üçüncü fıkrada, 
kanun tasarı ve tekliflerini de biçim, dil, teknik, sis
tematik yönünden incelemek durumuna getiriliyor. 
Burada, tasarıya bu kurul haklim olamaz. Çünkü, 
Anayasanın 155 inci maddesi Danıştaydan bahsedi
yor ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23 üncü mad
desinin (c) fıkrası da bir başka hüküm getirmiş. Da
nıştay, «Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gön
derilen kanun tasan ve teklifleri hakkında görüşünü 
bildirir» diyor. Şimdiye kadar ilâmaşallah bu Mec
liste, hiçbir kanun tasarısının Danıştaydan geçirildiğini 
görmedik. Zaten, onun içindir ki, kanun tasarıları 
bütün aksaklıklarıyla gelip, burada yine alelacele çı
karılırken; Danıştayın hiç olmazsa görüşünün alınma
masından mütevellit, sistematikler bozulmuştur. Ne
den, Anayasanın bu hükmü gereğince ve Danıştay 
Kanunu gereğince, görevli olan Danıştayın bu görevi, 
hükümet tarafından yerine getirilmemiştir? 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen toparlayın efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bugün Danıştay, 
kanunların, idarî davalardaki uygulamasında bunun 
sıkıntısını çekmektedir. 

Şu halde, maddenin üçüncü fıkrasındaki tasarı 
konusu, Anayasanın 155 inci maddesi ve 2575 sayılı 
Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin (c) fıkra
sıyla uyuşmazlık halindedir. Tasarılan da mı bu ko-
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misyona göndereceğiz? Ne yapacak, ne hakkı var? 
Ancak, getirilmek istenen, milletvekillerinin teklif
leri üzerinde; doğru dürüst hazırlanmış mı tetkik edil
sin... 

Şunu itiraf edelim ki, ne kadar hukukçu olursak 
olalım, bu Meclise gelmiş milletvekilleri olarak ka
nun teklifini hazırlamakta henüz daha acemiydik, 
yeni yeni alışıyoruz arkadaşlarım; itiraf edelim. Şu 
halde, bu maddenin buraya getirilmesinde büyük bir 
isabet var; fakat, arkadaşlarımın ifade ettikleri üze
re, yazılış şeklindeki, «Bürokrasinin inisiyatifi altın
da mı kalacağız, baskısı altında mı kalacağız?» gibi 
düşünceleri de ortadan kaldırmak ve bütün bu belirt
tiğimiz hususları yeniden bir düzene koymak için ve 
Anayasayla olan karşılığını da belirtmek için, bu 
maddinin komisyona iadesini ve bütün teklif edilen 
hususlar, görüşler altında, yeni baştan kaleme alın
masını bir önerge halinde bildirmiş bulunuyoruz. 

Her şeyden önce bu, «Yasama Danışma Kurulu» 
sözü, çok büyük aksaklıklar getirecektir. 

Yasama Danışma Kurulunun nasıl teşkil edileceği 
hususuna gelince : Acaba Meclis Teşkilat Kanununa 
mı atıf yapacaksınız? Şayet o atfı yapacaksanız, onu 
da burada belirtmek lazımdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Teşkilat Kanunu 
halledecek efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — O zaman, Teşki
lat Kanununa atıf yapınız. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen bitirelim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — O zaman, bu mad
dede, Teşkilat Kanununa atıf yapmak lazım. Aksi hal
de, atıf yapmazsanız, Teşkilat Kanununun mesnedi 
nereden gelecek? O zaman. Teşkilat Kanunu bunun 
üstüne çıkacak. Teşkilat Kanununda acaba nasıl bir 
şey getireceksiniz? 

Sayın arkadaşlarım, bu anlaşılır bir şey değildir. 
O itibarla, maddenin bu açılardan müzakeresini sağ
lamak üzere tekrar komisyona iadesini teklif etmiş 
bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Sayın Tombuş, buyurun. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu madde, bizim literatürümüze 
ilk defa giriyor; böyle bir madde ve böyle bir mües
sese niçin icap etmiştir, nereden gelmiştir; belli de
ğil. 
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Şunu tebarüz ettirmek isterim ki ve bu arkadaş
lardan da özür dileyerek şunu söylerim ki, şu elimiz
deki metin, aslında, altında imzası bulunan 6 muhte
rem arkadaşımız tarafından hazırlanmıştır. Bu, doğ
rudan doğruya bürokratlar tarafından hazırlanmıştır 
ve bugünkü rapora mesnet olan teklif, bürokratlar 
tarafından hazırlanmıştır ve bu arkadaşlarımızın önü
ne sürülmüştür. Onlar da, şu sebeplerle veya bu se
beplerle bunun üzerinde fazla inceleme ve çalışma 
imkânını da bulamamışlardır. Nitekim, bunun itirafı 
da şuradadır; hepsinin de muhalefet şerhi vardır. 

Tümü üzerinde konuşurken, bu hususu da tebarüz 
ettirmiştim; bir teklifte muhalefet şerhi bulunmasına, 
ben, parlamento tarihinde ilk defa rastlıyorum. Ra
porda muhalefet şerhi olur, ama teklifte olmaz. «Ben 
bunu size teklif ediyorum kabul edin; ama ben buna 
muhalifim» denmez. 

O bakımdan, arkadaşların da kendi ikrarıyla gö
rüldüğü gibi, bu, onlar tarafından hazırlanmış bir 
metin değil; bu, tamamen bürokratlar tarafından, 
milletvekillerinin üzerinde üstünlük sağlayabilmek 
maksadıyla ve onları kendi görüşlerine imale edebil
mek için hazırlanmış ve çok sinsice konulmuş bir 
madde. (SHP, DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bunun gelişi de böyle de
ğildi; yani, gelen metinle komisyon metnini okursa
nız bir hayli fark görürsünüz. Ben komisyonda çok 
mücadele ettim, o deyimi çıkartıramadım; ama yu
muşattım ve «gerektiğinde» tabirini kullandım, yumu
şattım. Daha amir bir hükümdü, size mecburiyet ko
yuyordu. öbür taraftan «İstendiği takdirde» ibaresi
ni koyarak yumuşattım, buna rağmen bunun metin
den çıkarılma imkânını ben komisyonda bulamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir madde, böyle 
bir müessese, muhakkak ki, bürokratların, milletve
killerinin, bir nevi itibarını kırmaya matuf da olabi
lir, kırabilir de. Ben gideceğim hep onlara danışaca
ğım, ortlar da öğünecekler ve «İşte milletvekilleri mil
letvekilliği yapıyor; kanun yapıyoruz, memleket ida
re ediyoruz diyorlar; ama gelip hepsini bize danışı
yorlar» diyeceklerdir. Biz, kendi kendimizi yetiştire
biliriz, kendi kendimize de danışabiliriz, kendi ken
dimize de yeterli olabiliriz. 

O bakımdan, bu maddenin komisyona iadesi fa
lan değil, tamamen metinden çıkarılması lazım gelir. 
Zaten, yeri de burası değildir. Eğer böyle bir mües
sese kurulacaksa, teşkilat kanunu mu, genel sekreter
lik kanunu mu, neyse, orada yer alabilir. Şimdi biz 
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İçtüzüğe «Kanunlar Dairesi şöyle kurulur» diye bir 
madde koyabiliyor muyuz? Bu daire var; ama İçtü
zükte var mı bunun yeri? Yok. Bu da böyle bir mües-
seseyse, ancak oraya konulabilir. Bir defa, teknik 
bakımdan da yeri orasıdır; burası değildir. Orada, o 
zaman öyle bir şey gelirse, onun da müzakeresini ya
parız; ama her halükârda bunun metinden çıkarılma
sı lazım geldiği kanaatindeyim ve bu hususta bizim 
önergemiz de vardır, bunun kabulünü istirham ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Üaşkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Soru mu efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko

nuşma imkânı yok değil mi efendim? 
BAŞKAN — Konuşma imkânı yok; soru sormak 

için buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, bu maddeyle Yasama Danışma Kuru
lunun ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının milletvekilleri, komisyonlar ve Genel Kurul 
üzerinde bir tür, kendine özgü, nevi şahsına münha
sır vesayeti tesis ediliyor mu edilmiyor mu? Edilmi
yorsa, somut cevap rica ediyorum; tek kelime ile, 
«edilmiyor» şeklinde değil, «şu şu nedenle edilmiyor» 
şeklinde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Edilmiyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
dakika, Sayın Başkan, sorularım daha bitmedi. 

İkinci sorum : Bu maddenin kabulü ile 17 nci Dö
nem ve bundan sonraki dönem milletvekillerinin ni
telikleri, daha doğrusu niteliksizlikleri tescil edilmiş 
oluyor mu, olmuyor mu? Peşinen kabul edilmiş olu
yor mu, olmuyor mu? 

Üçüncü sorum : Sayın Başkan açıklarlarken, «Bu, 
86 ncı maddede zaten bir-ölçüde vardır» dediler ve 
ikinci fıkrasından bahsettiler. 86 ncı maddenin ikinci 
fıkrasında bürokrasi yoktur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yalnız ikinci fıkra
sı değil, birinci fıkrası da var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biz
zat komisyonun kendisi var. Bütün işler, bütün fonk
siyon komisyonundur. O halde, kendileri - neden ol
duğunu bilmiyorum - ısrarla müdafaa ettikleri bu ga
rip sisteme, 86 ncı maddeyi emsal gösterdiklerine gö

re, bundan on sene sonra yeni bir İçtüzük hazırla* 
nırken, bugünkü madde emsal gösterilirse, bu mües
sese nasıl bir noktaya tırmanacak? Halk tabiriyle bu
gün bir ayrıkotu bu Meclisin içine ekilmiş olacak mı 
olmayacak mı? 

Dördüncü sorum : Maddenin özellikle son fıkra
sında, «Kanun tasarı ve tekliflerini, Anayasa, kanun
lar, İçtüzük ve genel hukuk v kuralları açısından...» 
deniliyor. Yani, öyle olacak ki, artık, buradaki arka
daşlarımızın bir parça da akademik kariyere mensup 
olmalarını kabul etmek gerekiyor. «... incelemek, is
tendiğinde görüş bildirmek» deniyor. Eğer istendiğin
de görüş bildirilecekse incelemenin faydası ne? Ama 
«incelemek» dendiğine göre, zorunlu bir inceleme pe
şinen yapılacak; bir baraj, bir zaman kaybı olmaya
cak mı? 

Son bir soru : Diyelim ki, bir konuda, sosyal içe
rikli herhangi bir konuda ben bir kanun teklifi ha
zırlanmasını talep ettim ve bir de, benim gibi, siyasî 
görüşüne çok çok sadıkane bağlı bir ANAP'lı mil
letvekili arkadaşım bir kanun teklifi hazırlanmasım 
istirham etti, rica etti; bu kurul, o arkadaşıma ve ba
na nasıl bir kanun teklifi hazırlayacak? Pratikte bu
nu nasılhalledecek? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — So

ru... 
BAŞKAN — Efendim, bunu cevaplandırsın da on

dan sonra. 
Buyurun Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bir daki
ka müsaade edin, Sayın Bayezit'e cevabımı arz ede
yim. 

BAŞKAN — Efendim, başka soru sormak iste
yen var mı? Sayın Palaoğlu. Başka?.. Başka var mı 
efendim?.. Yok. Soru soracakları tespit işlemi bit
miştir. 

Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Arz edeyim efen
dim. 

Şimdi, bu kurul, milletvekilleri üzerinde bir üstün
lük iddiasında bulunacak bir kurul olmayacak. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ve
sayet?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Vesayet şeklinde bir 
kurul olmayacak. «Kurul» kelimesi bugün artık Türk-
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çede benimsenmiştir. «Kurul» kelimesini çıkarırsanız 
«heyet» diyeceksiniz. «Heyet» demezseniz ne olacak? 
«Münferiden, şahıs şahıs» mı diyeceğiz? Ya, «kurul» 
diyeceğiz, ya da «heyet» diyeceğiz. Binaenaleyh, vesa
yet mevzubahis değil; bilakis, milletvekilinin nüfuzu 
altında, onun tesiri altında ve onun - emri demeye
yim ama - direktifleriyle hareket eden bir kuruldur; 
yoksa, milletvekili onun vesayeti altında kalacak de
ğildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kanunlar Mü
dürlüğü var Sayın Başkan, niye uğraşıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Tu
tum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, Kanun
lar Müdürlüğü var; ama bugünkü teşkilat kâfi değil. 
Bunu komisyonda konuştuğumuz zaman kâfi görme
dik. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Genişle
tin, genişletin. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi 17 nci Dö
nem milletvekillerinin durumu hakkındaki sorularına 
cevap arz edeyim : Efendim, niçin, 17 nci Dönem 
milletvekilleri bu kurul kurulduktan sonra düşük va
ziyete düşsünler? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Dü
şük demedim, «Niteliksizliğinin tescili» dedim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bilakis, arz ettim 
daha evvel, «Milletvekillerine yardımcı» diyor; yar
dım etmek üzere onların emrinde bir kuruldur bu. 
Binaenaleyh, bunların hiçbirisi, benim kanaatime gö
re, varit değildir. 

Sayın Başkan, yalnız şunu arz edeyim : Madem 
arkadaşlarımız bu kadar endişe ediyor, Sayın Üzel'in 
de bazı noktalarda tereddüdü var; o nedenlerle öner
geyle beraber maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, madde önergelerle be
raber Komisyona iade edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Öğreniyorlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
ri çekilmesi demek, yüzde elli kaybetmek demektir; 
yapmayın, oylayalım, reddedelim. 

BAŞKAN — Efendim, oylama diye bir şey yok; 
o ancak Genel Kurul oylarsa ve komisyon isterse, 
gene Genel Kurul kararıyla verilir, yoksa... 

İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre geri verdik 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, zannetmekteyim ki, Komisyonun geri al
ma iradesinin, kayıt buyurmuş olduğunuz sorular so
rulup tamamlandıktan sonra lâhik olması gerekir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Daha evvel de ala
biliriz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, sizin sorunuz var 
mıydı? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Evet. 

BAŞKAN — Efendim, zannetmiyorum, o konuda 
kesin bir şey. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Ben böyle biliyorum efendim, yani sorular bitecek, 
o haktır; ama o iradeyi ondan sonra ifade edecek. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Palaoğlu, ama ko
misyon istedikten sonra sizin soru sormanız bir şey 
ifade etmeyeceğine göre... Efendim, her zaman, ko
misyon geri alma hakkına sahiptir. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Efendim, tutanaklar çok şey ifade eder. Benim so
rum tutanaklara geçecek idi, ne soracağımı bilmiyor
sunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
Efendim, 93 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
özel Hükümler 

Yetki kanunları ve kanun hükmünde kararname
ler 

MADDE 93. — Yetki kanunu tasarıları ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmün
de kararnameler, Anayasanın ve Meclis içtüzüğünün, 
kanunların görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, 
ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer ka
nun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görü
şülür. 

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde şahısları 
adına Sayın Kemal Palaoğlu, Sayın Reşit Ülker söz 
istemişlerdir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 
istiyorum. 
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OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Grup adına 
söz istiyorum. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ben şahsım adına 
çok önceden söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizi de yazdım efendim. 
Sayın Cahit Tutum ve Sayın Osman Bahadır grup 

adına söz istiyorlar. 
Grupları adına başka söz isteyen var mı efendim? 

Yok. 

SHP Grubu adına, Sayın Tutum, buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADİNA CAHİT TUTUM (Balıke
sir)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüz
deki 93 üncü madde, aslında İçtüzük sistematiği ba
kımından biraz yanıltıcı; yani, buradan ne anlayacak
sınız? Hiçbir şey anlaşılmıyor. 93 üncü madde diyor 
ki : ,<Anayasanın ve Meclis İçtüzüğünün, kanunların 
görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, ko
misyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun tasarı ve 
tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür yetki ka
nunu tasarıları ve kanun hükmünde kararnameler. 
Biz, daha evvel, 42 nci maddede kanun hükmünde 
'kararnamelerle ilgili hüküm koyduk. Yani, bir kim
se İçtüzüğü karıştırmak istese, kanun hükmünde ka
rarnameler ile ilgili ne gibi bir prosedür izlenecek 
diye düşünse, bütün İçtüzüğü karıştıracak... Nefes 
nefese olurlar. Dikkat ederim, 1973 İçtüzüğünün en 
büyük kusuru sistematiğinin bozuk oluşudur. Bir 
maddeyi nerede arayacağınızı bilemezsiniz. Fihris
tinde belki yarım saat uğraşırsınız bulamazsınız. Biz 
de, bu içtüzüğün sakat sistematiğini kısmen izledik. 
Sayın Tombuş sistematikle ilgili birkaç öneri yaptı, 
bir türlü ikna edemedi, onu anlatamadı herhalde 
ve Sayın Palaoğlu da yine sistematik üzerinde çok 
durdu, bildiğim kadarıyla; ama ikna edemedi. Bi
raz değişti. 

Şimdi, benim burada yakınmam, kanun hükmün
de kararnamelerin ve yetki kanununun görüşülme 
usulü ile ilgili farklı maddelerde serpiştirilmiş hü
kümlerin mevcut olması. 42 nci maddede komisyon
larda inceleme süresinden söz ederken diyor ki «Nor
mal olarak tasarı ve teklifler komisyonlarda 45 gün 
içinde sonuçlandırılır.» Normali bu diyor. Eğer, 45 
gün içinde sonuçlandırılamazsa, tasan sahibi hükü
met veya teklif sahipleri, istem üzerine, Genel Ku
rula doğrudan doğruya indirebilirler; ama şimdi ge
tirdiğimiz bir yenilik var orada. Kanun hükmünde 
kararnamelerde ise 45 gün beklemeyecek, 20 gün bek
leyecek; bu iyi bir şey. 20 gün bekleyecek, «20 gün 

içinde sonuçlandırılamazsa, o zaman, eğer başka bir 
komisyona havalesi varsa sıradaki komisyona; başka 
'bir komisyona havalesi yoksa, doğrudan- doğruya 
Genel Kurula iner» diyor. Buraya kadar tamam. 

Benim büyük ölçüde yakındığım husus,' Sayın 
Tombuş'un belirttiği; ama hukukta o anlama gel
mediğine inandığım «ivedilik» sözcüğüdür. Sayın 
Tombuş; «İvedilik sözcüğü, ikiden fazla müzakere
nin söz konusu olduğu haller için kullanılan bir söz
cüktür» diyor. Ben bunu anlayamadım. İvedilik de
mek, benim bildiğim kadarıyla, acele, müstaceliyet 
demektir. Anayasa, «öncelik ve ivedilikle görüşülür» 
diyor. Şimdi, hem öncelik var, hem ivedilik var. 
'İşin garibi ivediliğin ne olduğunu da burada tarif 
etmedik^ Şimdi ne oluyor? 

Aşağı yukarı, 170 tane kanun hükmünde karar
nameden - ki, toplam rakam olarak 170 diyorum; 
çünkü bunların bir kısmını yasalaştırdık - çoğu, 
Plan ve Bütçe Komisyonunun portföyünde bulu
nuyor, bir türlü gündemine girmiyor. Müzakere sı
rasında, .'Komisyon Başkanına, usul hakkında itiraz
da bulunuyorum; diyorum ki: «Sayın 'Başkan, siz 
'burada 'birtakım kanun teklif ve tasarılarını görüşü
yorsunuz; ama sizin portföyünüzde, size havale edil
miş, 'bekleyen kanun hükmünde kararnameler var.» 
Plan ve 'Bütçe Komisyonu 'Başkanı da, işin içinden 
sıyrılmak için; «Efendim, ben öncelik ye ivediliği 
sizin gibi anlamıyorum, öncelik ve ivedilik, bana 
göre, kanun hükmünde kararname komisyon günde
mine o gün girmişse; en önce onu konuşacağız de
mektir» diyor. «Girmezse?» diye sorduğumda; «Gir
mezse bekler» diyor. Ben Anayasayı 'böyle anlamı
yorum, Anayasayı böyle anlıyorlarsa - ki, böyle an
ladıkları anlaşılıyor - maalesef, 'bu, fevkalade vahim 
bir durumdur ve bu şekilde, Anayasayı her gün ih
lal edip duruyoruz. Kanun hükmünde kararname
ler, diğer kanunların tabi olduğu usule göre; ama 
öncelikle ve ivedilikle görüşülecek ise ve eğer Plan 
ve 'Bütçe Komisyonuna nihaî komisyon olarak ha
vale edilmişse, artık, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
onun önüne başka 'bir tasarının veya teklifin geç
memesi lazım. «Hayır, biz ne zaman onu görüşe-
ceksek, onu en tepeye yazarız» diyorlar; böyle dedi
ğiniz zaman da, orada, il 70 tane kanun hükmünde 
kararname bekler. Onun için, bu madde yeniden 
yazılmalıdır ve öncelik ve İvedilik sözü açıklığa ka
vuşturulmalıdır. 

Eğer biz, komisyon başkanlarının arkasına sığın
dığı gibi 'bir yorumla iktifa edersek, bizden önceki 
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Meclislerin düştüğü hataya düşeriz. Maalesef, üzü
lerek belirtelim iki, bu, geçmiş Meclislerin de kusu
rudur; mesela komisyonlarda '1972 yılından kalma 
kararname vardır, hâlâ bu Meclis incelememiş, ka-
nunlaştırmamıştır; böyle olmaz. Yani, eğer hukuka 
saygımız varsa, parlamenter demokratik sisteme say
gımız varsa, buna bir çare bulmamız lazım. 

Sayın üyeler, bir hamle yaptık, bir adım attık, 
'komisyonlarda bekleme süresini 20 'güne indirdik; isa
betlidir Anayasada bununla ilgili özel bir hüküm 
yok:tur.j 'İçtüzüğü hazırlayan arkadaşlarımız, komis
yonlarda bekletilme süresini 45 günden 20 'güne in
dirdiler; bu doğrudur. Bu kararnameler Resmî (ga
zetede yayınlandığı gün Meclise veriliyor. Bence, bi
zim, bunları süratle inceleyerek, kanunlaştırmamız 
gerekir. Aslında, onların nasıl kanunlaştırılacağı ko
nusunda hiçbir hüküm yok. ©izim sıkıntımız şurada; 
diyelim ki. Yetkili kanununa göre, hükümete yetki 
verdik. Şu anda bir örnek vereyim: Hükümet, me
murlarla ilgili 14 adet kanun hükmünde, kararna
me çıkarmıştır. Biz, bu kanun hükmünde kararna
meleri nasıl inceleyeceğiz? Bu konuda, İçtüzüğe bir 
hüküm koyalım diyoruz. Bunları paket halinde mi, 
yoksa tek tek mi inceleyeceğiz? Dikkat ederseniz, 
17 nci Dönem, bu konuda çok kötü bir tatbikat baş
lattı. Bu dönem iki üç tane kararnameyi birlikte in
celiyor; olacak iş değil ve maddede bu konuda da bir 
açıklık yok; bu madde yetersiz. Komisyon esasen bu 
maddeyi geri almalıdır. 

sırdık, böl miktarda kararname enflasyonu yarattık. 
Hadi onu yaptık; ama hiç olmazsa Meclis, verdiği 
yetkinin, hudutları içerisinde kullanılıp kullanılma
dığını kontrol için, bu kararnameleri incelemeyi di
sipline alsın, belli bir zamanlama takvimine tabi 
tutsun ve bu öncelik ve ivedilik konusunu, bugün 
anlaşıldığı gibi, - çok kötü bir yorumla - hiç ele alın
mayacak 'bir duruma getirmesin. 

Dileğimiz budur, saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz, arkadaşlarımızın konuşmasına 
kolaylık olur diye arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, kanun 
hükmünde kararnamelerin çıkarılması ve yetki mev
zuu, Anayasanın 91 inci maddesiyle düzenlenmiştir. 
Sondan bir önceki fıkrasını okuyorum: «Yetki ka
nunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde karar
nameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonla
rı ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görü
şülür.» Bu bir Anayasa hükmüdür, buraya biz bunu 
bu mülahazayla aldık. Binaenaleyh, öncelik ve ive
diliği sanki komisyon tarafından icat edilmiş bir hü
küm gibi... 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Yok, öyle bir şey 
demedim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNÖĞLO (Ankara) — Hayır, demediniz 
ama, o şekilde bir mütalaa, yani böyle anlaşılacak 
şekilde konuşulması doğru değildir; Anayasa hük
müdür bu efendim. Bu hüküm olmasa dahi, Anayasa 
bunu tespit etmiş. Bu itibarla biz bunu buraya al
dık. Onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR '(Trabzon) — Sayın Başka

nım, ben 95 inci madde (ölüm cezaları) hakkında 
konuşacaktım; bu madde hakkında konuşmaktan 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ediyorum. 
Sayın Palaoğlu?... 
'MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ülker?... Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; buradaki hüküm, sayın komisyon başka-

Bir de, öncelik ve ivedilik meselesini vuzuha ka
vuşturmamız gerekir. Bir müesseseyi kabul ettiğimiz 
zaman, artık o müessesenin ihdas amacı dışında kul
lanılmasına müsaade etmek, aslında hem müesseseyi hem 
de o müesseseye cevaz veren Anayasayı aşındırmak-
demektir. Biz, 17 nci Dönem olarak bir kusurla anı-
Iacaksak, Anayasanın bazı hükümlerini göz göre gö
re askıya alarak - aşındırma yoluyla geçersiz kılma
nın peşinde bir siyasiler grubu olarak anılacağız; en 
çok korktuğum da budur. 

. Kanun hükmünde kararnameler, belli ki son de
rece müstacel, önemli, özellikle ekonomik içerilikli 
tedbirler gibi, uzun yasama prosedürüne tahammülü 
olmayan önemli konular için ihdas edilmiş, kolay
laştırıcı bir müessesedir. 'Bu müessese, Kara Avrupa' 
sında da kabul edilmiştir; tamam, kabul ettik; ama 
bu kanun hükmünde kararnameleri öncelik ve ive
dilikle İnceleyeceksiniz ve diğer kanunların tabi ol
duğu usule bağlı olarak inceleyeceksiniz diyor. Biz 
bu kararnamelerin kullanılış maksadını zorladık, ta-
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nımızın da ifade ettikleri gibi, Anayasadaki ifadenin 
aynısıdır. Yani, «Yetki kanunu taşanları ve Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmün
deki kararnameler, Anayasanın ve Meclis İçtüzüğü
nün, (kanunların görüşülmesi için koyduğu kurallara 
göre, ancak, 'komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer 
kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve İvedilikle gö
rüşülür.» 

IŞiımdi bbrada «ivedilikle görüşülür» deniyor. Biraz 
evvel diğer maddelerdta de bunun müzakere si yapıl
dı. Buma, Sayjn TolmJbuş da, çolk yerimde olarak değin
diler. Eğer, ik'i müzakere oldaydı, «ivedilîlkte» kıismı, 
«müstaceliyet» tlabiıiini'n (karşıttı oHaraK, bu ibarenin bir 
manası olaçalktı. Tabiî (tiarsfiea de ıbir yorum yapıla
bilir. Bu maddede «ivıeid'iLi'k» dendiğine göre, jçfflüzüjk-
ftie ivedil'ik olması lazım gelir diye de düşünülebilir. 
Yani, ben onun üzerinde durmuyorum'. ıBuigüne kia-
dlaıflci taıbikatıı, maalesef üzücü olmuştur. Gönderilen 
(kanun hüfcmünfddki karartniamelerkı büyük1 çoğunluğu 
(müzakere editonemiş ve bir kısmı bugünkü iktlidara ait 
olanlar, bir (kışına da daha evvelki iktidarlara ait olan
lar oflimıafc üzere, 127 adtat kamın hükmünde karar
name vardır. Buınlaıldatn 2 tanesi de halen gündeme 
atamıştır. 

Talbüî, işin (biaşlangıcıındla, yani' Meclisin kuruluşu 
ve hükümetin işbaşına geldiği sırada, bir süre tanın-
maftsa, majkül sayılabilir. Günlkü, hükümetin 'birçok' iş 
(yapması Hazım ve en başta da htökümet prograımı ya
pacak, ıkendi Ikanunlarını, yani (kanun hükmünde ka
rarname ıdlmayıan, yetilk ıkanıunu niteliğinde olmayan 
kanunları çabulk çfc'armalk istlemelkteidir: ve bundan dlo-
Dayı bir gecilkme olabilirdi. 

1984 yılımda (buraya gelir ıgellmez, Meclisimizin 
Sayın Balkanına bir tÇtiüaülk teMifii verdim. Çünkü, 
Ainıayasanııto bü hlülkmü o Ikaıdıar açılk iki1, madem iki 
«löineelilk ve ivadiîilkle» diyor ve Ikomisyona sevk' edi-
leoelk, ikomisyonda da ıbüitün işlerin önüne geçecek, 
orada belli' (bir sürede Ikönıuşulımazsa doğrudan doğ
maya gündeme ıgelecelk. ıBunün başka türlü anlaşılma
sı tmülmlkün değil. 

Aslında meseille... 
ANjAYASA KOMİSYONU (BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU iflAnıkara) — Maksat o. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, imaSkSat' o Sa

yın Başkanım. Anıayasamızıın 7 nci (mıaddesi yasama 
yetkisiyle ilgilidir. Meoliisiniıiz yasama meclisi oldu
ğu için, yasama yertjkisi vardır. 7 nci madde «Yasama 
yetöcisî Tüırlk milleti adına Türikiye Büyük Millet Mec
lisinindir, Bu yetlki dlevredilemez» (hülklmünü getirmiş

tir. Şimdi, bu ihlüjküm iktidarlarla da ilgili değil, şa-
hiıslljarımızıla ida ilgili' değil; doğrudan doğruya parla
mentoyla ilgili. Bunun ihlmal edilmiş olması, âdeta 
parlamentosuz idare anlamına gelir. Kararname çıJkı-
yor, aynı gün, doğrudan doğruya Meclise gönderili
yor; faıkat Meclis ımüzalkere etmiyor. !Bu, tabiî (kabul1 

edilecek Ibir duıiiuim değil. Düşünün (ki, şu anda Batı 
ite Doğu arasında en ibüytülk' çarpışma bu noktada ce
reyan ediyor ve bugün Rusya ve rejimleri ona benzer 
üllk'eler, ıbir danışmaya, Ibir demokrasiye, bir halik (kat-
Ikısına Halkın katılıimına ilhtiyaç duyuyorlar, IBatı'yı 
yenemiyorlar. IBatı'yı ylenmek için ibiu ihtiyacı duyu
yorlar. Şüphesiz, «Egemenlik ulusundur» diyen biz 
Türlk Milleti d(e, kesin olariaJk Ihlepiimiz, yüce milletin 
tems'ilclerinin en iyi fikirleri söyleyebileceğini ve o, 
flilkrini söylediği zaıman çıkan kanunların güçlü ola
cağını, demokrasi olarak kabul etmişiz. Onun için, bu-
ırada yapılan iihmal, affedilmez Ibir ihmal! olur. Ancak, 
bugünkü vandığı kertede hepimizin kusuru var; meise-
lâ, (ben 198,41te .bu ıön«riyi getrrmişjim, çeşitli' partiler 
var; bizim bunları elbirliğiyle çılk'aflmamız lazım ge
lirdi. Şimdi, burada, içtüzüğümüzün diğer maddeleri 
var «özel gündem» imaddesi var, öncelikle ilgili mad
deleri var; öyle ise, Ibizim yapacağımız iş, bu kanıun 
(hükmündeki kaııaraaımeleri Danışma Kurulunda, bü-
ıtiün partilerle gorüısmıeik suretiyle bîr düzene ikoyyp, 
(bunları bu İçtüzük butiği ziamtan yani, çarşamba gün
leri -mesela taibtiî omu Danışma Kıurulü Ibiliir, partiler 
İbilir, başta iktidar bilir- bunları (biz görçüşmefye başla
malıyız. 

IBAIŞKAN — Sayın Ülker, lütfen toparlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Balkanım. 

ıBunun şu fayidası da olacalktıır : Eğer Ibugün, böy
le 127 (kamun hükmünıde ikararname iile seçime gider 
de; ıbunların sayısı 130, 13(2, 1135 olur, Ikallırsa... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAINI KÂMÎL 
T. CÎÖŞKONOÖLU (Anikaria) — Bu iki maddje erte
leme; böyle şey olmaz. 

REŞİT ÜLKER ^Devamla) — Belli olmaz dte-
molkraside.. iBugühlkü parti iktidarda olateilir, oîjmaya-
ıbilir de. Biz çeşitlilerini ıgördülk'. 

O ziaman muhalefete ıdüişenler iktidara gelenlere 
ıbir şey söyleyemeyeceklerdir; ibu tıalklkı ikayib'edecelk-
lerdir. Onlarca d'a, yeni gelenlerce de, «Siz vaktiyle 
(bu Ikadar (k̂ ahun hülkmünd'eiki ikaramıaimeyi çıkarmadı
nız, ibizîm zamanımızda da 20 tan© var, 30 tane var, 
50 (tane Var, ne olur?» demedelktir. Be (bir nevi Mecli
sin dışlanması meselesidir. Komisyonlarla ilgili 42 
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(tıci m'adıdede kalbül edildiğimi tahlmıie etötiğiım, kamun 
Ihükmılümde karannameler için ıslöz konusu süre 20 gün
dür. «Belkl'ame sünesi 20 gündür» denmiş; ıbü çok ye
rindedir. «iBu süre içimde ısomuçlandirıllmayan kanun 
(Hükmünde kararaıameler, herhangi bij- istem aran-
ımakjsızın Başkanlıkça, başka komisyona havalesi var
sa, sıradaki komisyona, -orada da 20 güm (bekleyebi
lir, o da normalidir- aksi halde, doğrudan, Genel Ku
rul (gündemine ısevik olunur» demıoktediır. Tabiî Ge
nel Kurull gündemlimin de önünde yer alır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) - Efendim, o 20 gün
lük ısüre 30 gün oldu. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 30 gün olmuş. Bu 
sakili uygun olacaktır, 

Yüce ıMedi'sıtten Ihasısaıten rica ediyorum, demokra
side (bir açılk (bırakmayanım. (Bizim ıbırakıtığımız bir 
açık, btu Mecliısin 'bıraktığı bir açılk, (ileriidıe bu işin kö-
(Cüye kullamıllmaısına sebep oluır. Bilhassa bunu belirt-
ımıejk istedim. 

SayıgKiar sunarımı. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Madde üzerinde veriütmiş bir önerge vardır; oku-

ıtuyonum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülfmekltte olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

töçjtiüzüğü Teklifinin 93 üncü (maddesine aşağıdaki fık
ramın* (ilk inci fı'kra olarak1 elklenımeısimi arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Onur 
Kaıhramamımaraş 

llhısian Nuri Top|kay!a 
Ondu 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Âli (Babaoğlu 
Nevşehir 

Turgut Kunıter 
Rize 

Kamun Hükmünde Kararnamelerde; bültiülıüyle 
igöriüşülSmaden (bölünerek kanıumlla değişiklik yapıla
nmaz, 

Gerekçe : Kamum Hükmümde Kararnamelerin bir 
Ibütüm olarak ele alıınmaısı gerekir. Bölünmek suretiyle 
ıbir kısimının kamunlaşjfciirıllmasfi, diğer (kısmının gecik-
ıtürilime&i anlamına gelir ki, (bu düşünce, Amayasamı-
zın, kanun hükmümde kararnamelerin komisyonlar
da ve Genel Kurulda diğer kanun tasarı ve tekliflerin
den önce ve iivedilifkle görüşülür hükmü ile bağdaşa
maz. 

Ayrıca; 'bu fıkra ile getirilen hüküm, komisyon
ların yetkisini düzenleyen ve Genel Kurulumuzca ka-
Ibul edilen, 40 inci maddeye dıe uygundur. 

İBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmak 
için sayımız müsait değil; fakat önerge maddenin 
vuzuhu bakımından katıl umması gereken bir madde
dir; iıslabetilidirı. 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
(SOP sıralarından 10 tmilletivekiılıi ayağa kalktı) 
CAWİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

oylamadan önce, ekseriyetimizin olmadığını arz edi
yorum; yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama isteyenlerin islimlerini ya
zalım ©fendim... 

Efendim, aslında yoklaima yapılıncaya kadar ça
lışma süremiz biter. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Beyefendi şu mad
delerin igönüşüdimesi1 ibiraz ilerlese oflımaz imi? 

JHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Tu
tum, (bu saatte yoklama istemek, Ibence yerindte de
ğil, çünkü yoklama yapılıncaya kadar süre bitecek. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın (Başkan, yoklama yapın da, ekseriyetin olimad'ığını 
tescil edelim. 

IBAŞKAN — Efendim, yoklama işlemi, çalışma 
süremiz içinde yetişmeyeceğinden; alman karar ge
reğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek ve 12 
Mart 1987 Penşömlbe günü saatt 14.301da toplanmak 
üzere, Ibirlleşimi kapaitıyorulm. 

Kapanma Saati : 19.12 

*>&<* 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 İNCİ BİRLEŞİM 

11 . 3 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Genel Görüşme Önergesi (8/20) 
2. — Meclis Araştırması önergeleri (10/44, 10/45) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 
arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzala
nacak olan Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaş
ması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tü Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

(1) tçtüzüğüri 96 na maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,-

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin tçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
l'an'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Biriliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın. Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekih" Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 



Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yildırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri M'illetvekli Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

26. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta-
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I rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

28. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik-

j lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 
29. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yildırım'ın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

30. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kur» 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

31.-— Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

32. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, îsfcanbulMaki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği kkMasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna. 
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu-

I rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
35. — 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) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 

çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

37. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
I Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 

Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla-
I rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/894) 

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 

I açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah-



ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

39. — 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) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

42. — 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) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

44. — 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) 

45. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

47. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
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edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmiadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

52. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/922) 

53. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

55. — 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) 

56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 
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60. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada- » 
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak îli 
Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka- I 
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu I 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle- I 
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları I 
{1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs- I 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı- I 
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve I 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra- I 
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11,1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, I 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun' 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu I 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis- j 
yonu Rapora (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) I 

6. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, tpekböcökçi-
tiği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1,1987) 

7. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

8. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyoriu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

9. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

12. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 13. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri (komisyonları rapodarı (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) 



X 15. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2,1987) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halik Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
Kararların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

17. — 13 Mart 1913 Tarihli Idarei Umumiye] 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna ©azı Ek ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekilli Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Han ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri 
Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun 'Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporiarı (1/779) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 19, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ka
tar Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Ta
rihinde İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları ı(l/735) (S. Sayısı •: 534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Ge

ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasımda 
İmzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/441) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1987) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İm
zalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma ta
rihi : 4.3,1987) 

23. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

25. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




